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کیفرخواست تونسی ها  
علیه بن سلمان

 ولیعهد سعودی با وجود حمایت آمریکا 
در سفرهای دوره ای خود با موانع زیادی رو به رو شده است

سرلشکر سلیمانی:

از سوی دادستانی تهران 

رییس کل دادگستری استان خوزستان:

 درباره اندیشه های امام)ره( 
غفلت کردیم

 جزییات حکم سلطان سکه 
و همدست او منتشر شد

۵۰ مقام سابق آمریکایی خواستار پایان 
نقش  آفرینی واشنگتن در جنگ یمن شدند

 حکم  شهردار تهران 
صادر شد

همه عوامل موثر در حمله تروریستی اهواز
 دستگیر شدند

دادستان کل کشور با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه درباره پولشویی:

نامه ۱۲ صفحه ای ظریف 
فاقد دالیل و مستندات بود

دادس�تان کل کش�ور با تأکید بر اینکه تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی 
نمی رساند، گفت: باید چارچوب های اقتصاد اسالمی را در مسایل خودمان 
پیاده کنیم.حجت االس�الم والمس�لمین محمدجعفر منتظری در مراسم 
گرامیداشت هفته بسیج، با اشاره به مبارزه با تعدی به بیت المال و حقوق عامه 
تصریح کرد: باید برای مبارزه با این موضوع یک اراده جدی وجود داشته باشد 
و اگر وظیفه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه خودمان 
زنده بداریم و حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومی تبدیل ش�ود، بسیاری از 

مشکالت این حوزه کاهش پیدا می کند.
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 اخیرا رهبر معظم انقالب اسالمی، رهنمودهایی را 
به عنوان متمم دیدارشان با بازیگران، کارگردانان 
و تهیه کنندگان س�یما ب�رای جامع�ه هنرمندان 
به رش�ته تحریر درآوردند. فرمودن�د که »جنگ 
نرم همه جانبه دش�من، امروز قابل انکار نیس�ت، 
بااین ح�ال، برخی آن را ان�کار می کنند و این خود 
نیز بخشی از جنگ نرم اس�ت«؛ تصریح کردند که 
»در این جنگ، هنرمندان و اهال�ی فکر و نظر، در 
حکم نیروهای مس�لح در جنگ سخت اند«؛ گالیه 
کردند که »برخی بی تفاوت از برابر این حادثه ملی 

می گذرند، برخی هم با دشمن...

 انکار جنگ نرم!

یاد د اشت

2

  دکتر محمدصادق کوشکی 

آگهی

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 كیفی جهت برگزاری 
مناقصه عمومی  پروژه ذیل را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری 
فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد 

شد.
اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی 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 كیفی : روز   دو شنبه تاریخ 97/09/12
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی :روز دو شنبه ساعت14:15 تاریخ 97/09/26

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

تبصره :به پیشنهادات واصله خارج از درگاه سامانه تداركات الکترونیکي دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شناسه اگهی:300729

آگهی تجدید مزایده کتبی )نوبت دوم(
شهرداری هفشجان به استناد مصوبه شماره 51 مورخه 96/11/18  و  صورتجلسه  شماره 109  مورخه 97/8/10  شورای محترم اسالمی 
شهر در نظر دارد تعداد 50 پالک از اراضی صنایع نیمه مزاحم واقع در مجتمع فن آوران شهر هفشجان  را از طریق مزایده كتبی  واگذار 
قیمت  حداكثر  ذیل،   مشروحه  شرایط  به  توجه  با  توانند  می  مزایده  در  تمایل شركت  صورت  در  شرایط  واجد  متقاضیان   لذا  نماید، 

پیشنهادی خود را ا عالم فرمایند: 
1.  قیمت هر متر مربع از پالک های مزبور بر اساس موقعیت آنها از مبلغ 288/000/000 ریال الی 681/505/000 ریال متغیر می باشد. 

2. مساحت پالک های مورد مزایده متغیر می باشد. 
3. با توجه به محدودیت پالک ها و باال بودن تعداد متقاضیان حداكثر 2 پالک  زمین به هر شخص متقاضی   واگذار می  گردد. 

4. كیه هزینه های میخ كوبی، تحویل، اخذ سند ثبتی و پروانه ساختمان بر عهده خریدار  می باشد. 
5. در صورتیکه برنده مزایده فاقد پروانه كسب  معتبر مرتبط با مشاغل نیمه مزاحم باشد  می بایست حداكثر ظرف  مدت 6 ماه نسبت به 
اخذ پروانه كسب مرتبط با مشاغ نیمه مزاحم اقدام نماید و در غیر اینصورت  شهرداری به صورت یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد   فروش  
با نامبرده خواهد نمود و وجه پالک را پس از كسر 30 درصد خسارت،  به برنده مزایده )خریدار( مسترد خواهد نمود كه در اینصورت پالک 

مزبور طی تشریفات مزایده، مجدد به شخص دیگری فروخته خواهد شد.
6. ارائه  سپرده شركت در مزایده معادل  5 درصد مبلغ كل هر  پالک به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی الزامی است. 

7. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
8. برندگان اول، دوم و سوم هر گاه در مدت تعیین شده  حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری  ضبط 

خواهد شد. 
9.   سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است. 

10. فروش زمین به صورت نقدی می باشد. 
11. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری مورخه 97/9/25 می باشد. 

12. تاریخ بازگشایی پاكت ها روز دوشنبه  مورخه 97/9/26 می باشد. 
13. كلیه هزینه های برگزاری مزایده از قبیل هزینه چاپ آگهی،   كارشناسی و ... به عهده برنده مزایده می باشد. 

14.   چاپ نوبت اول: 97/9/8
15. چاپ نوبت  دوم: 97/9/15

حامد فروزنده -  شهردار هفشجان 

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 گیالن 

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

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان  نیروی دریایی ارتش:

 سایه تهدید دشمن 
با اقتدار  نظامی دور می شود
2

2

 افول آمریکا در پیچ تاریخی 
نظم نوین جهانی

کارشناسان در گفت وگو با »حمایت« بررسی کردند

  الحاق ناوشکن سهند و زیردریایی های فاتح و غدیر به ناوگان دریایی
 بشارت دهنده پیشرفت های روزافزون است

رس�انه های آمریکایی اذعان دارند که قدرت نظامی، اقتصادی و نرم آمریکا رو به افول اس�ت. چندی پیش بود که نش�ریه 
نیویورک تایمز در گزارشی اعالم کرد که نتایج بررس�ی های کمیس�یونی دوحزبی در کنگره آمریکا نشان می دهد برتری 
نظامی جهانی این کشور ازدس�ت رفته است. همچنین گزارش »کمیسیون اس�تراتژی دفاع ملی« نتیجه گیری می کند که 
ایاالت متحده به دلیل کاهش برتری نظامی تاریخی خود دچار بحران امنیت ملی ش�ده است. در بعد اقتصادی هم موسسه 
»پرایس واتر هاوس کوپرز« پیش بینی کرد تا س�ال ۲۰۳۰ میالدی، آمریکا برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دس�ت 
خواهد داد؛ موضوعی که مقام معظم رهبری سال هاست آن را متذکر شده و زوال آمریکا را یک واقعیت دانسته اند. به همین 
منظور روزنامه »حمایت« در گفت و گو با کارشناسان این حوزه،  شرایط کنونی آمریکایی ها را موردبحث و بررسی قرار داد.

 حسین روزبه، کارشناس مس�ائل اس�تراتژیک در خصوص چرایی افول همه جانبه قدرت آمریکا به »حمایت« گفت: وقتی 
صحبت از قدرت یک کشور است ش�اخص قدرت ملی مدنظر قرار می گیرد در این صورت زیرساخت های قدرت را در ابعاد 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی می توان بررسی کرد که وجه نرم این قدرت که همان اقتدار است توسط سایر ملت ها 
پذیرفته می ش�ود. حال با در نظر گرفتن این ش�اخصه ها و مقایس�ه آن با آمریکای سی سال گذش�ته با این واقعیت روبرو 
می شویم که آمریکا قدرت سابق خود را ندارد. وی افزود: آمریکا بعد از پایان جنگ جهانی دوم بی رقیب و بالمنازع در عرصه 

قدرت بین الملل بود که با فروپاشی شوروی دو گروه معتقد بودند که دو مسیر روبروی...
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  سیاست  

رس�انه های آمریکایی اذعان 
فرزانه دیانتی
 گروه سیاسی 

دارن�د ک�ه ق�درت نظام�ی، 
اقتصادی و ن�رم آمریکا رو به 
افول اس�ت. چندی پیش بود 
که نشریه نیویورک تایمز در گزارشی اعالم کرد که نتایج 
بررسی های کمیسیونی دوحزبی در کنگره آمریکا نشان 
می دهد برتری نظامی جهانی این کش�ور ازدس�ت رفته 
است. همچنین گزارش »کمیسیون استراتژی دفاع ملی« 
نتیجه گی�ری می کند ک�ه ایاالت متحده ب�ه دلیل کاهش 
برتری نظامی تاریخی خود دچار بحران امنیت ملی شده 
است. در بعد اقتصادی هم موسسه »پرایس واتر هاوس 
کوپرز« پیش بینی کرد تا س�ال ۲۰۳۰ می�الدی، آمریکا 
برتری خود را در حوزه اقتصاد جهانی از دست خواهد داد؛ 
موضوعی که مقام معظم رهبری سال هاست آن را متذکر 
ش�ده و زوال آمریکا را یک واقعیت دانس�ته اند. به همین 
منظور روزنامه »حمایت« در گفت و گو با کارشناسان این 
حوزه،  شرایط کنونی آمریکایی ها را موردبحث و بررسی 

قرار داد.

حسین روزبه، کارشناس مسائل استراتژیک در خصوص چرایی افول 
همه جانبه ق��درت آمریکا به »حمایت« گفت: وقتی صحبت از قدرت 
یک کش��ور اس��ت ش��اخص قدرت ملی مدنظر قرار می گیرد در این 
صورت زیرساخت های قدرت را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و نظامی می توان بررسی کرد که وجه نرم این قدرت که همان اقتدار 
است توسط س��ایر ملت ها پذیرفته می شود. حال با در نظر گرفتن این 
شاخصه ها و مقایسه آن با آمریکای س��ی سال گذشته با این واقعیت 
روبرو می شویم که آمریکا قدرت سابق خود را ندارد. وی افزود: آمریکا 
بع��د از پایان جنگ جهانی دوم بی رقی��ب و بالمنازع در عرصه قدرت 
بین الملل بود که با فروپاشی شوروی دو گروه معتقد بودند که دو مسیر 
روبروی آمریکا قرار دارد. یک گروه خوش بین ها بودند که صحبت از 
پایان تاریخ اندیشه سیاسی و نظم سیاسی می کردند و معتقد بودند که 
آمریکا به سرآمد قدرت ها تبدیل خواهد شد که فوکویاما نظریه پایان 
تاریخ را بیان کرد. گروهی هم معتقد بودند قدرت آمریکا در یک فرایند 
فرسایشی و برخوردی توسط تمدن های رقیب به چالش کشیده خواهد 
شد که از این نظریه به برخورد تمدن ها یاد می شود. روزبه بابیان اینکه 
آمریکا بعد از فروپاشی شوروی قدرت تمام کنندگی خود در موضوعات 
نظم بین المللی را از دس��ت داد، عنوان کرد: تحوالت امنیتی در سطح 
دنیا بعد از فروپاشی شوروی گسترش و عمق پیدا کرد که قدرت های 
نوظه��ور در ابعاد مختلف رش��د کردن��د و آمریکا توانای��ی مدیریت 
یک جانبه و ت��ک رو خود را در عرصه بین الملل از دس��ت داد. در حال 
حاضر قدرت ملی آمریکا در بعد نظامی توس��ط جریاناتی که هژمونی 
آمریکا را در دنیا را برنمی تابد رو به افول اس��ت که منطقه غرب آس��یا 
یکی از شاخص های این افول است. آمریکایی ها در همه پرونده های 
امنیت ملی شان در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه به بن بست راهبردی 
رسیده اند. سه رییس جمهور با سه دیدگاه متفاوت هم بوش پسر، هم 
اوباما و هم ترامپ هر س��ه در یک موضوع بحث می کنند که مدیریت 
امنیتی و مدیریت راهبردهای کالن آمریکا در خاورمیانه به بن بس��ت 
رسیده است. وی افزود: به بن بست رسیدن سیاست های کالن آمریکا 
اثرات دیگری نیز در حوزه داخلی آمریکا دارد و اولین حوزه متأثر از این 
بن بست ها حوزه اقتصاد است. جنگ های بی ثمر و بی حاصل آمریکا 
در منطقه 7 تریلیون دالری را روی دست آمریکا گذاشته است که این 
عدد را وقتی در کنار اقتصاد به روز نش��ده و بدهکار آمریکا می گذاریم 
ضعف اقتصاد آمریکا را فاش می کند. اقتصاد آمریکا از دو حوزه محل 
چالش اس��ت یک چالش رقابت با چین و حوزه دوم بدهی های کالن 
ملی که برخی از این بدهی ها ناش��ی از به بن رسیدن استراتژی های 
نظامی آن ها در عراق و افغانس��تان و منطقه اس��ت. این کارش��ناس 
مسائل اس��تراتژیک ادامه داد: وقتی اقتصاد آمریکا دچار بحران شود 
طبیعتاً کارآمدی نظام سیاسی و مدل حکمرانی آن ها محل تردید قرار 
خواهد گرفت و این محل تردید قرار گرفتن مدل حکمرانی قدرت نرم 
و سیاس��ی آمریکا را کاهش خواهد داد. وقتی ابعاد نظامی، سیاسی و 
هویتی قدرت ملی آمریکا در هر س��ه ضل��ع محل چالش و تردید قرار 
گیرد و کارآمدی خود را از دس��ت بدهد خروجی آن وارد جامعه آمریکا 
خواهد شد و در حقیقت بحران های اجتماعی رخ خواهد داد که نمونه 
آن را در سال های قبل شاهد بودیم. شکاف های عمیق اجتماعی جایی 
سرباز می کند و رویدادی مثل جنبش تسخیر وال استریت را به وجود 
می آورد. این جنبش نمون��ه ای از وضعیت پیش روی آمریکا در حوزه 
اجتماعی است. وی افزود: سر باز کردن این جنبش ها باعث خواهد شد 
آمریکا اقتدار خود در داخل را از دست دهد از مجموع همه این روندها 
آمریکا رو به افول قرار می گیرد. این افول، آمریکا را در مس��یری قرار 
می دهد که در حال حاضر صحبت بر س��ر احیای آمریکا نیست بلکه 
صحبت بر س��ر مدیریت روند افول آمریکا است و اینکه این افول را با 
چه سرعتی مدیریت کنند. برخی معتقدند سرعت این افول بسیار زیاد 

است و برخی دیگر معتقدند این افول در بعضی حوزه ها و با سرعت کم 
است اما نقطه اش��تراک نظر هر دو گروه این است که افول آغازشده 
و رو به گس��ترش اس��ت. روزبه در خصوص پیش بینی آینده سیاسی 
آمریکا عنوان کرد: ترامپ آخرین رییس جمهور آمریکای مقتدر است 
و روند افول آمریکا در عرصه بین الملل سرعت بیشتری خواهد گرفت 
و چالش های بزرگ تری پیش روی آن ها خواهد بود. آمریکا نمی تواند 
ادعاهای جهانی و انگاره های بنیادین هویتی خود را در سراسر جهان 
همانند گذشته ادامه دهد. عدم حمایت و عدم توسعه انگاره های بنیادین 
خودبه خود س��رعت افول آمریکا را بیشتر از قبل خواهد کرد. در آینده 
نزدیک و در بازه زمانی ده ساله آمریکا یکی از چند قدرت دنیا و یکی در 

کنار همه و نه یکی مافوق همه خواهد بود.

 آمریکا گرفتاری مالی گسترده دارد
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا نیز بر این باور است برای 
بررس��ی روند افول قدرت آمریکا باید بازه زمانی چند دهه گذش��ته را 
موردبررس��ی قرار داد. بر این اساس دو نکته را باید در نظر داشت یک 
اینکه موارد و مصداق ها و دالیلی که قدرت ملی آمریکا رو به کاهش 
بوده و دیگر اینکه قدرت های نوظهور در جهان جایگاه برتری آمریکا 
را به چالش می طلبند. وی درخصوص کاهش توان ملی آمریکا عنوان 
کرد: در حوزه اقتصادی آمریکا از یک کش��ور بستانکار به یک کشور 
بدهکار تبدیل شده و دچار مش��کالتی چون کسری بودجه گسترده، 
بدهی عمومی بسیار وسیع و کاهش بهره وری و مشکالت اجتماعی 
نظیر اختالف طبقاتی نژادی است. در عرصه سیاسی نیز نقش و نفوذ 
و اقتدار آمریکا در حوزه های مختلف به چالش طلبیده شده و بسیاری 
از کش��ورها و متحدانش با ابزار زور و ارعاب تن ب��ه تبعیت از آمریکا 
نمی دهند. ابوالفتح افزود: با ظه��ور قدرت های بزرگ، چین به عنوان 
یک��ی از رقیبان، جای��گاه آمریکا را به عنوان ابرق��درت اقتصادی دنیا 
تصاحب خواهد کرد. همچنین روس��یه نیز در تالش برای رس��یدن 
به نوع��ی برابری نظامی با آمریکا اس��ت. نفوذ دالر نیز در مناس��بات 
بین المللی رو به کاهش اس��ت مجموع این عوامل چشم انداز آمریکا 
را رو به افول نش��ان می دهد. انتخاب مردم و نخبگان آمریکا در سال 
2016 نش��ان می دهد که اگر مسیر گذشته بخواهد طی شود سرعت 
افول آمریکا بیشتر خواهد شد و امیدوار هستند که رفتارهای ترامپ و 
سیاس��ت های ملی گرایانه ای که در پیش گرفته این افول را به تعویق 
بیاندازد البته گروهی دیگر در آمریکا معتقدند سیاست هایی که ترامپ در 
پیش گرفته اتفاقاً به این مسیر سرعت می بخشد و آمریکا را بیش ازپیش 
در مسیر افول قرار می دهد مگر اینکه آمریکایی ها تجدیدنظر کنند و به 

سیاست های گذشته بازگردند.

 دنیا در فکر رهایی از بند دالر
محمدحس��ن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل اس��تراتژیک و عضو 
شورای بین الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نیز درخصوص 
روند رو به رش��د افول ق��درت آمریکا عنوان کرد: س��ایت آمریکایی 
www.usdebtclock.org بدهی ه��ای لحظ��ه ای آمریکا را 
مشخص می کند. وضعیت لحظه ای اقتصاد آمریکا در قسمت بدهی 
فدرال آمریکا رقمی حدود 21هزار و 750میلیارد دالر را نشان می دهد 
یعنی معادل 435برابر درآمد ساالنه نفتی ایران و این در حالی است که 
بدهی دولت، شرکت ها و مردم آمریکا بیش از 71هزار و 585 میلیارد 
دالر اس��ت چیزی بیش از 1430 سال درآمد نفتی ایران یعنی از زمان 
بعثت اگر هرسال به اندازه درآمد ایران کنار گذاشته می شد این معادل 

بدهی دولت فدرال آمریکا اس��ت؛ و س��االنه 2000 میلی��ارد دالر بر 
بدهی دولت آمریکا اضافه می شود. وی ادامه داد: آمریکا بحران های 
اقتصادی خود را با چاپ دالر و به هزینه سایر کشورها جبران می کند 
اما گس��ترش تحریم های مالی آمریکا سایر کش��ورها را به این فکر 
انداخته تا خ��ود را از بند دالر در عرصه تجارت جهانی آزاد کند. برخی 
کشورها مثل روسیه، چین، هند و ایران به مبادله تجاری با ارز ملی خود 
روی آورده اند. اروپایی ها نیز یورو را به وجود آوردند و دیگر کش��ورها 
به دنبال مکانیزمی برای ایجاد پول مشترک برای رهایی از وابستگی 
به دالر هستند. برخی کشورها مثل ایران و ونزوئال برای فروش نفت 
به غی��راز دالر روی آورده اند. از بین رفت��ن انحصار دالر به عنوان پول 
تجارت جهانی ضربه مهلکی به اقتصاد آمریکا میزند و خطر آن برای 

آمریکایی ها از خطر اصابت بمب اتم بیشتر است.
این عضو ش��ورای بین الملل پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
تأکید کرد: اقتصاد جهانی از غرب به س��مت ش��رق و از تک قطبی به 
سمت چندقطبی در حال حرکت است. آمریکا مدت ها است روند افول 
خود را طی می کند و این روند در جهان محس��وس شده به نحوی که 
مردم آمریکا نیز آن را احساس کرده اند. ترامپ نیز با استفاده از همین 
احساس مردم آمریکا یعنی افول قدرت جریان بازگشت به قدرت قبل 

را مطرح کرد.
قدیری ابیانه افزود: هرچند سیاس��ت های اقتص��ادی ترامپ در برخی 
زمینه ها ازنظر اقتصادی به نفع آمریکا است اما این منافع موقت است و 
درعین حال آمریکا موقعیت رهبری خود را در دوران ترامپ ضعیف شده 
می بیند. قدرت نرم آمریکا به شدت رو به کاهش است و امروز کاخ سفید و 
رسانه های آمریکایی به استهزا و افشای یکدیگر روی آورده اند. مقامات 
اروپایی در مورد کاخ س��فید از عبارات تمسخرآمیزی استفاده می کنند 
که قباًل حتی در مورد شوروی هم به کار نمی بردند. تکبر ترامپ و تحقیر 
هم پیمانانش حتی موجب اتخاذ مواضعی مثل مواضع مقامات اروپایی 
حتی رییس جمهور فرانسه شده که آن ها باید خود را از وابستگی نظامی 
به آمریکا خالص کنند. بنابراین ه��م قدرت نرم، هم قدرت اقتصادی 
آمریکا در حال افول اس��ت و اما در مورد قدرت نظامی اخیراً کمیسیون 
استراتژی دفاع ملی آمریکا ارزیابی کرده است که آمریکا حتی در جنگ با 
چین و روسیه نمی تواند به پیروزی برسد و به طور همزمان نمی تواند با دو 
کشور درگیر شود. وی گفت: شکست های نظامی آمریکا در افغانستان و 
عراق همچنین شکست رزیم صهیونیستی در مقابل حزب اهلل و حماس 
و از سوی دیگر؛ شکست عربستان در قبال یمن عقالی ارتش آمریکا 
را به این نتیجه رس��انده که نمی توانند از حربه نظامی در هر جا استفاده 
کنند و خود ترامپ بارها اعالم کرده که بیش از 75500 میلیارد دالر از 
جنگ افغانستان و عراق ازدست داده اند بدون اینکه حاصلی داشته باشد. 
همچنین بسیاری از تجهیزات نظامی آمریکا فرسوده است و قابل استفاده 
نیست. واقعیت این اس��ت که آمریکا ازنظر نظامی همان قدرت سابق 
را ندارد و روزبه روز مجبور می ش��ود پایگاه های نظامی بیش��تری را در 
نقاط مختلف دنیا کم حجم تر و یا تعطیل کند با قاطعیت می توان گفت 
آمریکای امروز به مراتب ضعیف تر از آمریکای 40 سال پیش است. این 
کارشناس مسائل استراتژیک افزود: در حال حاضر در یک پیچ تاریخی 
به سر می بریم که این پیچ تاریخی دوران تغییرات از جهان تک قطبی و 
دوقطبی به جهان چندقطبی است که یکی از این قطب ها، قطب اسالمی 
رو به شکل گیری است. در صورت عبور امن از این دوره تاریخی موقعیت 
ایران و جهان اسالم در نظم نوین جهانی همچنان ارتقا خواهد یافت که 
حتی تصور آن اکنون میسر نیست. در حقیقت همان طور که حضرت امام 

فرمودند این قرن، قرن غلبه مستضعفین بر مستکبرین است.

افول آمریکا در پیچ تاریخی نظم نوین جهانی
کارشناسان در گفت وگو با »حمایت« بررسی کردند

  دکتر محمدصادق کوشکی  
یادداشت

 انکار جنگ نرم!
 اخیرا رهب��ر معظم انقالب اس��المی، رهنمودهای��ی را به عنوان متمم 
دیدارش��ان با بازیگران، کارگردانان و تهیه کنندگان س��یما برای جامعه 
هنرمندان به رش��ته تحریر درآوردند. فرمودند که »جنگ نرم همه جانبه 
دش��من، امروز قابل انکار نیس��ت، بااین حال، برخی آن را انکار می کنند 
و این خود نیز بخش��ی از جنگ نرم اس��ت«؛ تصریح کردند که »در این 
جنگ، هنرمندان و اهالی فکر و نظر، در حکم نیروهای مس��لح در جنگ 
س��خت اند«؛ گالیه کردند که »برخی بی تف��اوت از برابر این حادثه ملی 
می گذرند، برخی هم با دش��من همراهی و به او کم��ک می کنند؛ آن ها 
مس��ئولیت ناپذیر و این ها دشمن ش��یفته اند.« افزودند که »در مقایسه با 
نیروهای مسلح در جنگ سخت، می توان گناه این دو دسته را تشخیص 
داد. امروز در کش��ور بحمداهلل کم نیس��تند کس��انی ک��ه دارای موضع 
مسئوالنه و تالش شایس��ته اند؛ این باید روزبه روز افزایش یابد.« )6 آذر 
97( با این اوصاف، باید گفت که اولین و بدیهی ترین وظیفه هنرمندان و 
دغدغه مندان این عرصه، شناخت مختصات جنگ نرم است. دراین باره 

گفتنی هایی هست:

1. ش��کی نیست که گستردگی پدیده جنگ نرم، بسیار فراتر و وسیع تر از 
پهنه جنگ فیزیکی اس��ت؛ به این مفهوم که محدوده جنگ و تهدیدات 
نظامی مشخص است و حیطه عمل نیروهای متخاصم نیز معین؛ ضمن 
اینکه آسیب های وارده در این نبرد، محدود و معلوم است اما مشکل جنگ 
نرم این است که وقتی این ش��کل از مخاصمه درگیر می گیرد اواًل همه 
افراد، اقش��ار و بخش های جامعه را تحت الشعاع خود قرار می دهد و ثانیًا 
احتمال درمان کس��انی که در این جنگ آسیب می بینند بسیار کم است 
زیرا جنس جراحت در این جنگ با زخم ه��ای نبرد نظامی تفاوت کاماًل 
ماهوی دارد. کس��انی که قربانی جنگ نرم می ش��وند، به معنای واقعی 
کلمه »تلفات« محسوب می ش��وند، درحالی که نیروهای کشته شده در 
جنگ نظامی به عنوان قهرمانان ملی و در کشورمان تحت نام »شهید« 
یاد می شوند و آسیب دیدگان، با لقب پرافتخار جانباز موردتوجه و تجلیل 

قرار می گیرند.

2. حوزه تهدی��دات در جنگ نرم عبارت اس��ت از اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی درحالی که حوزه چالش های نبرد سخت، امنیتی و نظامی است. 
موضوع��ات فرهنگی از قبیل فیلم، کتاب، نش��ریات، فضای مجازی در 
این میان اهمیت بیشتری نس��بت به دو مقوله دیگر دارند. این سخن از 
سکان دار کشتی انقالب در خصوص فرهنگ خواندنی است: »فرهنگ 
مثل هوایی می ماند که ما تنفس می کنیم. اگر هوا مسموم باشد و انسان 
آن را تنفس کند ممکن اس��ت به مرگ او منتهی ش��ود. درست است که 
در هر جامعه ای فرهنگی هس��ت و افراد آن جامعه از آن تنفس می کنند 
اما معنایش این نیس��ت که در هرجایی هرکسی از هر هوایی تنفس کرد 
فرق��ی نمی کند و این تنفس ب��رای او نفع دارد. اگر این طور باش��د پس 
این همه تالش برای مبارزه با آلودگی محیط زیس��ت برای چیس��ت؟ آیا 
درست که بگوییم: این تالش ها چه فایده ای دارد؟! هوا که هست و همه 
هم تنفس می کنند. چه فرقی می کند که چه هوایی تنفس می ش��ود؟! با 
این حساب آیا درست اس��ت که درباره فرهنگ هم بگوییم: مردم آزادند 
و هر فرهنگی بخواهند می توانند داش��ته باش��ند؟!« )1 فروردین 93( بر 
این اس��اس، به جرأت می ت��وان گفت که کلیدی ترین ش��اخصه جنگ 
 نرم، تالش حریف برای تأثیرگذاری بر حوزه فرهنگ ایرانی – اسالمی

 است.

3. چالش ها و تهدیدات جنگ نرم، پیچی��ده، چندالیه و برآیند پردازش 
ذهنی نخبگان و اتاق های فکر دش��من است و به همین دلیل، سنجش 
و اندازه گیری آن مش��کل؛ درحالی که میزان و حجم استعداد دشمن در 
تهاجمات نظامی را به جهت جنس واقعی و محسوس آن می توان به وسیله 

ادوات رصد و شناسایی، مورد ارزیابی قرار داد.

4. روش اج��را و اعمال در جنگ س��خت، اس��تفاده از تهدیدات نظامی 
و فش��ار و اجب��ار اس��ت درحالی ک��ه در ح��وزه جنگ ن��رم، روش های 
اقناع��ی و تاکتیک ه��ای تبلیغاتی ح��رف اول را می زنن��د. ازاین رو، هر 
چه تبلیغات و ش��یوه های الق��اء روانی خوش آب و رنگ تر باش��د، نباید 
تردی��د کرد ک��ه الگوهای تهاجمی دش��من ب��رای تخری��ب الگوهای 
 رفتاری و س��لب هویت از اقش��ار مختلف جامعه پیچیده تر و خطرناک تر 

خواهد بود.

5. جنگ سخت در رویکرد امنیتی به طور عمده، فروپاشی نظام و تصرفات 
سرزمینی را هدف قرار می دهد، درحالی که کاربرد تهدیدات و جنگ نرم 
مترادف است با نهادسازی در چارچوب اندیشه و الگوهای رفتاری نظام 

لیبرال دموکراسی.

6. جنگ نرم دقیقًا مثل جنگ س��خت، باید از س��تاد فرماندهی متمرکز 
برخوردار باشد که متأسفانه در حال حاضر، این موضوع فوق العاده حیاتی 
فاقد اتاق جنگ اس��ت. نیروها و افسران جنگ نرم به برکت رویش های 
انقالب بس��یار زیاد و قابل توجهند اما به دلیل اینکه از یک مرکز هدایت 
نمی ش��وند، طبیعتًا در برخی موارد  نمی توانن��د از تأثیرگذاری موردنظر 
برخوردار باش��ند. این تعداد بی ش��مار از نیروهای پای کار و بسیجی اگر 
در یک مدار صحیح و برنامه ریزی ش��ده به انجام فعالیت مشغول شوند، 
از چن��ان قدرت سیل آس��ایی برخوردار می ش��وند که می توان��د در برابر 
عظیم ترین هجمه ها تاب آوری بی نظیری داشته باشد. به عنوان مثال، اگر 
فقط در بخش فضای مجازی از فاز انفعالی به فاز تهاجمی منتقل شویم 
و نیروهای انقالبی با تولیدات به روز، جذاب، کوتاه، تأثیرگذار و برخوردار 
از صبغه هنری در این عرصه فعالیت کنند، بسیاری از تهدیدات فعلی به 

فرصت تبدیل خواهند شد.

7. یکی از غصه های هنرمندان انقالبی این واقعیت تلخ اس��ت که برخی 
از نهادهای مرتبط با  فرهنگ و س��ازمان هایی که باید نقش مدافع و دژ 
دفاعی در این هجمه را داشته باش��ند، -خواسته یا ناخواسته-  در  زمین  
دشمن بازی می کنند، حلقه این تهدیدات را کامل کرده و در حال آسیب 
زدن به ساحت های کشور در این بخش هستند. یا بخش قابل مالحظه ای 
از جامعه هنری کشور دست وپا می زنند که فقط یک بار به مراسم اهدای 
جایزه اسکار دعوت ش��وند، حضور پیدا کنند و یا مباهات می کنند که در 

مراسم سینمایی »کن« و امثالهم پذیرفته شوند.
نتیج��ه اینکه  بخش قابل توجهی از  فرهنگ و هنر کش��ور تحت قدرت 
کس��انی اس��ت که  ابعاد جنگ نرم را نمی بینند  و این امر موجب ش��ده 
نیروهایی که ب��دون چشمداش��ت و خالصا لوج��ه اهلل در میدان حضور 
دارند، از س��وی نهاده��ای به اصطالح فرهنگی طرد ش��وند و اجازه پیدا 
نکنند که توان و هنر خود را در دفاع از آرمان های بلند انقالب اس��المی 
به نمایش بگذارند. چاره این است که با یک نقشه راه دقیق و تحت یک 
فرماندهی واحد، تبعات و اثرات منفی جنگ نرم خنثی و کنترل ش��ود تا 
 بس��امد پیامد نظام مقدس جمهوری اس��المی را در جهان بیش ازپیش 

طنین انداز کنیم.

گزیده ها

حمایت از اقشار کم درآمد 
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 حجت االسالم حسن روحانی 
رییس جمهوری روز گذشته در 
جلس��ه هیات دولت ب��ا بیان 
اینکه امروز همه اقتصاد کشور 
در این آزمون قرار گرفته است، 
اظه��ار داش��ت: در تحری��م، 
فشارهای اقتصادی و بیرونی 
وجود دارد و آن زمانی که اقدامات علمی و حساب شده بوده و بنای 
اقتصاد به درس��تی ساخته شده باش��د، هیچ زلزله و تکان شدیدی 
نمی تواند در زندگی مردم تأثیری بگذارد. روحانی با تأکید بر اینکه 
هیچ راهی به جز توسعه تولید، افزایش اشتغال، کنترل تورم، حمایت 
از اقشار ضعیف و کم درآمد و تأمین کاالهای مورد نیاز مردم، نداریم، 
تصریح کرد: این محورها برنامه اساس��ی و اصولی دولت در تنظیم 
بودجه سال آینده است تا مردم بتوانند احساس آرامش بیشتری داشته 
باشند.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، همچنین 
در جلسه روز گذشته هیأت دولت، احمد حسین زادگان، محمدعلی 
شجاعی، محمدرضا پورمحمدی و محمدصادق معتمدیان به ترتیب 
به عنوان استانداران مازندران، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و 

خراسان جنوبی تعیین شدند. 

عملکرد بخش تعاون در کشور 
راضی کننده نیست

 علی الریجانی رییس مجلس 
اج��الس  س��یزدهمین  در 
بین المللی تع��اون در منطقه 
آس��یا و اقیانوس��یه ک��ه برای 
نخستین بار به میزبانی ایران 
در  گف��ت:  ش��د،  برگ��زار 
سیاس��ت های کل��ی اصل44 
قانون اساسی تعبیه شد که 25درصد از اقتصاد کشور، در حوزه تعاون 
باش��د که بخش قابل توجهی به ش��مار می رود؛ البته قطعا شرایط 
کنونی ما، این سهم را پوشش نمی دهد؛ اما از نظر چشم انداز و نگارش 
در قانون اساسی، موضوع مهمی است. به گزارش خانه ملت، وی با 
تاکی��د ب��ر اینکه توج��ه به مس��اله تع��اون از بعد قانون اساس��ی، 
سیاست گذاری و ساختارهای حمایتی، مهیا است، اظهار داشت: اما 
آیا در واقعیت، تعاون به این جایگاه و چش��م انداز پیش بینی شده در 
اس��ناد باالدستی رسیده است؟ خیر اینطور نیست و کار زیادی الزم 
است تا به تصویر پیش بینی شده در اس��ناد باالدستی دست یابیم؛ 
بنابراین با توجه به اسناد باالدستی فرصت خوبی برای ارتقا بخش 

تعاون وجود دارد.

آمادگی ایران برای همکاری با 
افغانستان در رسیدن به صلح 

 محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه کش��ورمان ک��ه برای 
شرکت در کنفرانس بین المللی 
افغانستان در ژنو حضور دارد، 
در این کنفرانس به سخنرانی 
پرداخت و آمادگی کشورمان را 
برای کمک به افغانس��تان در 
مسیر دس��ت یابی به صلح اعالم کرد. ظریف طی سخنانی در این 
نشس��ت، گفت: تروریسم و قاچاق مواد مخدر همواره در افغانستان 
همدیگر را تقوی��ت کرده اند. برای مقابله با تهدی��د مواد مخدر، به 
استراتژی جامعی نیاز داریم که باید شامل توسعه اقتصادی در این 
کش��ور ثروتمند به لحاظ منابع باشد. راه های ارتباطی حائز اهمیت 
بوده و ش��بکه دریایی و ریلی ایران از جمله بندر چابهار برای توسعه 
افغانستان ضروری است. مایه تأسف است که تحریم های یک جانبه 
و غیرقانون��ی مانع از همکاری می ش��وند. به گ��زارش خبرگزاری 
صداوس��یما، وی افزود: همه ما بایداز طریق کشاندن طالبان بر سر 
میز مذاکره ب��ا دولت برای گفت وگوهای جامع و فراگیر و مذاکرات 
درون افغانستانی را تسهیل کنیم. تعامل با طرفین داخلی و منطقه ای 

کلید موفقیت است.

بازگشت به قبل از برجام بلوف نیست
 علی اکب��ر صالح��ی ریی��س 
س��ازمان انرژی اتم��ی ایران 
هش��دار داد ک��ه فع��اًل ب��ه 
تعهداتم��ان عمل می  کنیم اما 
اگر تصمیمی مبن��ی بر پایان 
برجام اتخاذ شود؛ ایران خیلی 
راحت به ش��رایط پیش از این 
توافق بازمی گردد. وی در گفت وگو با شبکه »یورونیوز« تاکید کرد: 
ایران می تواند به شرایط سابق برگردد؛ نه فقط به شرایط سابق بلکه 
به ش��رایط خیلی باالتر. چنانچه همین حاال اراده شود و مسئولین 
ارشد نظام دستور بدهند که برجام تمام شد، خیلی راحت می توان به 
شرایط س��ابق و حتی فراتر از آن برگشت. صالحی به تحریم های 
کش��ورمان هم اش��اره کرد و گفت: مملکت م��ا از جهات مختلف 
معیشتی اداره می شود اما فشار هم هست. ولی ملت این فشار را قطعا 
درک می کند و می فهمد که این فش��ار تصنعی است و از این گردنه 

عبور خواهد کرد.

نشست ایران، روسیه و ترکیه 
درخصوص سوریه

 نشست سه جانبه مذاکره کنندگان 
ارشد س��ه کش��ور ضامن روند 
آس��تانه)مذاکرات بین الملل��ی 
صل��ح س��وریه( در آس��تانه 
قزاقس��تان آغ��از ش��د. در این 
نشست حسین جابری انصاری 
مذاک��ره کننده ارش��د ایران در 
مذاکرات بین المللی صلح سوریه، »سدات اونال« معاون وزیر خارجه 
ترکیه و »الکس��اندر الورنتیف« نماینده ویژه پوتین در امور سوریه و 
هیأت های همراه در چارچوب یازدهمین نشست بین المللی صلح سوریه 
درباره کمیته قانون اساسی سوریه و بیانیه نشست مزبور به گفت وگو 
نشس��تند.  به گزارش فارس، جابری انصاری پیش از این رایزنی های 
دوجانبه ای با بش��ار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل، استفان 
دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، سدات 
اونال معاون وزیر خارجه ترکیه و الکساندر الورنتیف نماینده ویژه پوتین 

در امور سوریه داشت. 
یازدهمین دور نشست بین المللی صلح سوریه هفتم آذر ماه به مدت 
دو روز در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود. این نشست در 
خصوص آخرین تحوالت س��وریه، به ویژه مس��ائل مرتبط با روند 
سیاس��ی، گفت وگوهای سوری - س��وری و تاسیس کمیته قانون 

اساسی این کشور گفت وگو و رایزنی خواهد شد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

فرمانده نیروی قدس سپاه پاس�داران انقالب اسالمی با 
بیان اینکه شناخت اندیشه های مقام معظم رهبری را یک 
ضرورت است، تصریح کرد: درباره اندیشه های امام )ره( 

غفلت کردیم.

سرلشکر قاس��م س��لیمانی فرمانده نیروی قدس س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمی روز گذشته در همایش ملی »نظام فکری حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در گس��تره فرهنگ«، با اش��اره به اینکه دانشگاه 
تبیی��ن کننده نظرات بلند اس��ت، گفت: مقام معظ��م رهبری یک 
بحث در مورد جهان اسالم و جهان غرب دارند که دارای دو ویژگی 

اعم از انطباق اس��تاد شاگردی بر نظریه های امام)ره( دارد، لذا رهبر 
انقالب تربیت یافته امام هستند و به همین دلیل نظرات منطبق بر 
نظرات ایش��ان را دارند. وی با اشاره به این موضوع که چرا شناخت 
اندیش��ه های امام راحل)ره( و مقام معظم رهب��ری برای جامعه ما 
خصوصاً جامعه علمی ضرورت دارد، بیان داشت: ما پیوسته در همه 
موضوعاتی که می خواهیم طراحی کنیم نیازمند منابع باالدستی و 
مادر هستیم. سرلشکر سلیمانی با اشاره به اینکه اگر این اندیشه ها 
به طور جدی تبیین نش��ود و مورد تحقیق و بررسی قرار نگیرد نمی 
دانیم که تهاجم فرهنگی چه بر سر فرهنگ ملی و اسالمی ما خواهد 
آورد، افزود: راه مواجه و مقابله با تهاجم فرهنگی، تبیین صحیح این 

نظریه هاس��ت. وی ادامه داد: در مورد اندیشه های امام)ره( غفلت 
کردی��م و تنها بانی که بر نظریه های امام خمینی )ره( تاکید می کند 
مقام معظم رهبری هس��تند؛ لذا در فرمایشات ایشان صحبتی پیدا 
نمی کنید که بنا بر گفته های امام نباشد. سرلشکر سلیمانی به بحث 
معرفت دینی اشاره کرد و افزود: اوال انسان باالترین خطر، بزرگترین 
دش��من و اصلی ترین مانع را درون موضوع خود معرفت می داند و 
آن معرفت کاذب و غلط است. سرلشکر سلیمانی بیان داشت: نکته 
دیگر عمل دینی بدون عمل اس��ت که از آفت های دینی محسوب 
می شود لذا خطر مهم در فرمایشات مقام معظم رهبری عمل دینی 

بدون انجام عمل است که قیمت، ارزش و نتیجه ای ندارد.

درباره اندیشه های امام)ره( غفلت کردیم
سرلشکر سلیمانی:

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب روز گذش��ته در دیدار 
فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
تکیه بر نیروی انس��انی جوان، مؤمن و ُپرانگیزه را کلید حل مشکالت 
در همه بخش های کش��ور از جمله نیروهای مسلح دانستند و با تأکید 
بر لزوم کار مضاعف و افزایش آمادگی ها، خاطرنش��ان کردند: هر چه 
می توانی��د توانایی ها و آمادگی های خود را افزایش دهید تا دش��منان 
ایران حتی ج��رأت تهدید این ملت بزرگ را نداش��ته باش��ند. در این 
دیدار که به مناس��بت 7 آذر روز نیروی دریایی برگزار شد، فرمانده کل 
قوا با اش��اره به صف آرایی جبهه ای وس��یع از دشمنان و رقبا در مقابل 
جمهوری اس��المی، گفتند: وجود این واقعیت در کنار ضرورت جبران 

عقب ماندگی ها، نش��ان دهنده لزوم کار مضاعف و فوق العاده در همه 
بخش های نظام از جمله در نیروی دریایی است. ایشان پیشرفت های 
ارتش و بویژه نیروی دریایی از ابتدای انقالب اس��المی تا به امروز را 
عظیم و ش��گفت آور خواندند و افزودند: نسل کنونی نیروی دریایی به 
ابتکار و توانایی های خود عمیقاً ایمان دارد و تحقق پدیده هایی همچون 
الحاق ناوشکن سهند و زیردریایی های فاتح و غدیر به ناوگان دریایی، 
بش��ارت دهنده امکان پیشرفت های روزافزون است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای افزایش آمادگی نیروهای مسلح را موجب بازدارندگی و ترس 
دشمنان دانستند و گفتند: جمهوری اسالمی قصد آغاز جنگ با کسی را 
ندارد اما باید آنچنان توانایی های خود را افزایش دهید تا دشمن نه تنها از 

حمله به ایران بیمناک و هراسان باشد بلکه به برکت همبستگی، اقتدار 
و حضور مؤثر نیروهای مس��لح در میدان، س��ایه تهدید نیز از سر ملت 
ایران دور شود. پیش از سخنان فرمانده کل قوا، امیر دریادار خانزادی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران در گزارشی با 
اشاره به آماده سازی ناوشکن سهند، احیای ناوشکن دماوند و ساخت 
زیردریایی فاتح به دس��ت جوانان و متخصصان نداجا و صنعت، گفت: 
نیروی دریایی ارتش تالش می کند ضم��ن ارائه بنایی نو از این نیرو، 
مظهر اقتدار ملت ایران در دریا باشد و با الهام بخشی به ملت های آزاده 
جهان، روند رو به افول استکبار در دریا را سرعت بخشد. در این دیدار، 

نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اقامه شد.

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان  نیروی دریایی ارتش:

 سایه تهدید دشمن 
با اقتدارنظامی دور می شود
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ثبت بیش از ۲هزار عنوان مجرمانه 
در سیستم CMS دادگستری 

مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی 
 CMS قوه قضایی��ه گفت: بیش از ۲ه��زار عنوان مجرمانه در سیس��تم

دادگستری ثبت شده است.
علی اصغر رفاهی در کارگاه توانمندساری نهادهای مردمی در پیشگیری 
از خش��ونت  اظهارکرد: بیش از ۲هزار عنوان مجرمانه در کش��ور از قتل 
عمد گرفته تا رانندگی بدون پروانه در سیس��تم CMS دادگستری ثبت 
شده است و س��رقت مستوجب تعزیر، ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین، 
تصادفات، تهدید، تخریب، کالهبرداری، رانندگی بدون پروانه رس��می، 
خیانت در امانت و نگهداری مواد مخدر جزو ۱۰ اتهام نخست کشور است.
 وی همچنین اف��زود: ۵۵ درصد جرم ها در ای��ن ۱۰ عنوان اتهامی روی 

می دهد که چند فقره از آنها مظهری از مظاهر خشونت است.
 مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی 
قوه قضاییه با بیان چهار آسیب اولویتی کشور یعنی طالق، اعتیاد، مفاسد 
اخالقی و حاش��یه نش��ینی تصریح کرد: این آمار توجه ما را به پیشگیری 
هدایت می کند؛ البته برخی بر این باورند که اگر مجازات ها خشن و در حد 
اعال باش��د جرایم کاهش می یابد که این مورد برای جرایم خشنی مانند 
قتل و سرقت های خشن و مس��لحانه مصداق دارد اما در بیشتر جرایم با 

مجازات صرف نمی توان آن جرم را از بین برد.
 رفاهی با اس��تناد به فرمایشات مقام معظم رهبری که آسیب ها یک شبه 
ایجاد نشده و نباید ۳۰سال منتظر ماند تا رفع شود، گفت: با وجود تعداد قابل 
توجه هیات های مذهبی چرا نباید برنامه های آنان را به سمت پیشگیری 
سوق دهیم؟۲۵۰ هزار مبلغ مذهبی در ماه محرم روانه شهرها و روستاها 
می ش��وند و با اس��تفاده از ظرفیت این مبلغ ها می توان در تحقق اهداف 

پیشگیری گام موثری برداشت.
وی با بیان اینکه ۱۰۸ هزار انجمن اولیا و مربیان در مدارس کشور فعالیت 
می کنند افزود: دغدغه اصلی خانواده ها گذر از س��د کنکور فرزندانش��ان 
اس��ت و هزینه های سرسام آور هم می پردازند تا فرزندانشان به دانشگاه 
راه یابند. اما چقدر برای اجتماعی ک��ردن فرزندانمان هزینه کردیم؟ چه 
بس��یار فرزندانی که وارد بهترین دانشگاه ها در کالن شهرها شده اند اما 
به دلیل اجتماعی نبودن، مش��کالت جانبی زیادی ب��رای آنان در کالن 
ش��هرها مانند تهران ایجاد شده اس��ت طوری که از درس و دانشگاه هم 

کناره گیری کردند.
این مقام قضایی با بیان اینکه ۲ بند از ۵ بند اصل ۱۵۶ قانون اساس��ی به 
وظیفه دعاوی و پرونده های قوه قضاییه اختصاص دارد، اظهارکرد: بند ۱ 
و ۴ آن مربوط به رسیدگی پرونده ها و دعاوی است؛ بند ۲ به احیای حقوق 

عامه، بند ۳ به نظارت و بند ۵ به پیشگیری برمی گردد.
مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه خواستار شناسایی و شبکه ای 
شدن سمن های فعال ش��د و گفت: همایشی هم برای سمن های استان 
تهران برگزار می شود تا تدبیری اندیشیده شود که برای زندانی که به جرم 
خشونت در زندان است چه کنیم تا خشونت او پس از آزادی تکرار نشود یا 
اینکه در حمایت از خانواده زندانی برای دور ماندن از آسیب چه باید کرد. 

پلمپ مطب غیرمجاز 
دندانپزشکی و مرکز حجامت 

دادس��تان عمومی وانقالب شهرس��تان زرند از تعطیلی و پلمپ دو مطب 
غیرمجاز دندانپزشکی و حجامت در این شهرستان خبر داد و گفت: طبق 
قانون دخالت در امر پزشکی و داندانپزشکی بدون داشتن مجوز رسمی از 

وزارت بهداشت جرم محسوب می شود.
سید مهدی قویدل اظهارکرد: پس از کسب گزارش های مردمی و بازرسین 
بهداش��تی و با حضور قاضی احمدی، دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی 
و انقالب، کارشناس��ان واحد بهداش��ت محیط و نظارت بر درمان شبکه 
بهداشت و درمان، پلیس اطالعات، یک واحد مطب دندانپزشکی و مرکز 

حجامت وزالو درمانی غیر مجاز پلمپ شد.
وی اعالم کرد: در این رابطه پرونده قضائی در دادسرای عمومی وانقالب 

شهرستان زرند تشکیل وتحقیقات تکمیلی در حال انجام است.
دادس��تان زرن��د در رابطه ب��ا پلمپ این مط��ب دندانپزش��کی غیرمجاز 
گفت: طبق گزارش��ات رس��یده در این واحد درمانی غیرمج��از، افرادی 
بدون صالحیت حرفه ای، پس از افتت��اح مطب غیرقانونی )در یک واحد 
مسکونی(، اقدام به انجام کار های دندانپزشکی، مانند کشیدن و ُپر کردن 

و عصب کشی دندان و دندان سازی برای مراجعین می کردند.
قویدل ادامه داد:همچنین محل فعالیت یک مرکز حجامت طب س��نتی 
که بدون داش��تن مجوز قانونی اقدام به حجامت ش��هروندان را می کرد، 

شناسایی و پلمپ شد.
دادستان زرند با بیان اینکه افرادی که اقدام به درمان در این مراکز غیر مجاز 
می کردند فاقد هرگونه تخصص و دانش کافی در حوزه درمان هس��تند، 
از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مرکز درمانی غیرمجاز 

مراتب را به پلیس اطالعات یا مرکز بهداشت اعالم کنند.

فناوری های نوین باعث ارتقا دقت و 
شفافیت در دستگاه قضایی است

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگس��تری استان یزد گفت: تکنولوژی 
و فناوری در دنیا در جریان قرار دارد و اس��تفاده از این فناوری ها، سرعت، 

دقت و شفافیت را در دستگاه قضایی ارتقا داده است.
 حجت اس��دی در همایش بس��یج و مدیریت جهادی با اشاره به اهمیت 
خدمات الکترونیک قضای��ی، گفت: در هر عرصه ای که بتوان از بس��تر 
الکترونیک بهره گرفت، بدون تردید در آن ش��اهد تحوالت بسیار خوبی 
خواهیم بود. معاون آمار و فن آوری اطالعات دادگستری استان یزد گفت: 
تکنولوژی و فن آوری به س��رعت در دنیا در حال حرکت است و استفاده 
از این فن آوری ها، سرعت، دقت و ش��فافیت را در دستگاه قضایی ارتقاء 
داده اس��ت. اسدی از ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک موسوم به 
ابالغ الکترونیک به عنوان مثال یاد کرد و اظهار داش��ت: با اجرایی شدن 
ابالغ الکترونیک، قوه قضاییه معضلی که سال ها در پی سامان دهی به آن 
بود را حل کرد و به واقع می توان مدعی ش��د ابالغ الکترونیک بزرگترین 
دستاورد قوه قضاییه در قرن اخیر است. این مقام قضایی تصریح کرد: در 
واقع دادگستری استان یزد در مدتی که ابالغیه الکترونیکی صورت گرفته 
است، بر اساس کف هزینه هایی که بابت هر ابال غ نامه صادر می شد، چیزی 
حدود ۶۵ میلیارد ریال توانسته در هزینه های صرفه جویی کند. وی با اشاره 
به راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کشور و واگذاری بسیاری 
از امور به این دفاتر، بیان داش��ت: این دفاتر نیز گام مهمی در تسهیل ارائه 
خدمت به مردم دارند و امروز دیگر می توان بسیاری از فرایند های قضایی 

را از راه دور انجام داد و پیگیری کرد.
اسدی اظهارکرد: در حال حاضر تکنولوژی و فن آوری به سرعت در حال 
پیشرفت اس��ت؛ چنانچه قوه قضاییه در طول سه سال اخیر نشان داده که 
درصدد جبران عقب ماندگی خود در این زمینه اس��ت و در این راستا سیر 

پیشرفت دستگاه های قضایی پر شتاب و پر سرعت است.

آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو
رییس کل دادگستری استان تهران، آخرین وضعیت پرونده واردات 

خودرو را تشریح کرد.
غالمحس��ین اس��ماعیلی در گفت وگو با مهر در خصوص آخرین 
وضعیت پرونده تخلف��ات در واردات خودرو، اظهارکرد: این پرونده 
همچنان مفت��وح اس��ت و اف��رادی از واردکنن��دگان و همچنین 

بخش های دولتی همچنان در بازداشت هستند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا میثم رضایی آزاد شده است، گفت: 

این فرد همچنان در بازداشت است.
رییس کل دادگس��تری استان تهران در پاس��خ به این پرسش که 
پرونده تخلفات واردات خودرو همزمان با پرونده های س��که، ارز و 
واردات موبایل مفتوح شد، اما چرا هنوز منجر به نتیجه نشده است، 
گفت: موضوع این پرونده گسترده تر است و برخی اقدامات در خارج 

از تهران و در گمرکات بوده است.
اسماعیلی با بیان اینکه این پرونده ابعاد مختلفی دارد، افزود: برخی از 
اعمال مجرمانه در این پرونده در خارج از تهران بوده است و به دلیل 
ارسال پرونده ها، کمی زمان می برد؛ به طور طبیعی تکمیل تحقیقات 

در این پرونده زمان بیشتری می گیرد.

هدف جنگ نرم کاشت و پرورش 
بذر شبهه در ذهن مخاطب است

مدیرکل فرهنگ عمومی قوه قضاییه، گفت: جنگ نرم کاش��ت و 
پرورش بذر شبهه در ذهن مخاطب است و پس از آن به بهره برداری 
می رس��د، لذا در این فرآیند اگر فرهنگ متبلور در درون خانواده ها 
تغییر کند؛ به تغییر سبک زندگی آنها و تحقق اهداف دشمن منجر 

می شود.
س��ید محمدرضا خوش��رو در نشس��ت ارتقا توانمندی های فردی 
بسیجیان با موضوع تکنیک های عملیات روانی و رسانه ای مؤثر در 
تغییر سبک زندگی،اظهارکرد: جنگ نرم درحقیقت شامل هرگونه 
اقدام روانی و تبلیغات رس��انه ای اس��ت که جامعه هدف را نش��انه 
می گیرد و بدون درگیری نظامی و گش��وده شدن آتش، رقیب را به 

انفعال یا شکست وا می دارد.
وی با اش��اره به اینکه هدف جنگ نرم کاشت و پرورش بذر شبهه 
در ذهن مخاطب است، افزود: اتفاقاتی که امروز در سوریه و یمن به 
صورت فیزیکی درحال انجام است؛ نتیجه یک جنگ رسانه ای در 
گذشته است در جنگ نرم قلب و ذهن مخاطبان تصرف می شود و با 

تغییر سبک زندگی، آنچه که مدنظر است، پیاده می کنند.

طراحی پنج درگاه الکترونیکی 
در سازمان قضایی نیروهای مسلح

معاون توسعه مدیریت و منابع س��ازمان قضایی نیرو های مسلح با 
اشاره به توسعه تشکیالت تفصیلی سازمان قضایی نیرو های مسلح، 
گفت: مقدمات تأسیس ۴ ناحیه دادسرای نظامی در شهرستان های 
جاس��ک، س��راوان، تربت حیدریه و خوی فراهم و مجوز های الزم 

اخذ شده است.
ابراهیم مهرانفر مهمترین هدف س��ازمان را رس��یدن به سرآمدی 
برشمرد و افزود: ما به دنبال س��ازمان مقتدر با تمامی شرایط مورد 
نیاز هس��تیم که در این بین دانایی محوری یکی از مسائل مهم در 

رسیدن به این سرآمدی است.
وی یکی از اولویت های مهم برای رس��یدن به سرآمدی را تقویت 
هر چه بیشتر جنبه های اعتقادی و معنوی کارکنان دانست و گفت: 
در دو سال گذشته با وجود همه کمبود های اعتباری بودجه مطلوبي 
برای امور فرهنگی در سراسر کشور در نظر گرفتیم که بحمداهلل آثار 
این حرکت فرهنگی در رسیدگی به پرونده ها، احقاق حق، استقرار 

عدالت و تکریم ارباب رجوع بسیار مؤثر بوده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع س��ازمان قضایی نیرو های مسلح با 
اش��اره به اینکه تواضع و خوش اخالقی الزمه پیشبرد کار ها است، 
افزود: بی تفاوتی در کار، بی توجهی به بیت المال، عصبانیت و تکبر و 

عدم پاسخ گویی از آفات خدمت است.

 کمترین گزارش از برخورد نامناسب با ارباب رجوع
معاون توسعه مدیریت و منابع س��ازمان قضایی نیرو های مسلح با 
بیان اینکه کمترین گزارش و تخلف را از حیث برخورد های نامناسب 
کارکنان با ارباب رجوع داش��ته ایم، گفت: تکری��م ارباب رجوع چه 
نظامی و چه غیرنظامی از جهت کاهش اطاله دادرس��ی، س��رعت 
در رس��یدگی، برخورد اخالقی و پاسخ گویی مناسب مدنظر است و 

خوشبختانه سازمان در این خصوص خوب عمل کرده است. 
مهرانفر ب��ا بیان اینکه حرک��ت و ریل گذاری س��ازمان قضایی بر 
مبنای برنامه محوری است، گفت: تأکید ریاست سازمان نیز توسعه 
ش��اخص ها و نظارت بر اجرای برنامه ها اس��ت و مزایا نیز بر مبنای 
اجرای برنامه ها پرداخت می شود که بر این اساس رقابت سالمی بین 

استان ها و بخش های مختلف سازمان ایجادشده است.
وی اف��زود: تغییراتی در ط��رح ارزیابی عملکرد اعم��ال کردیم و 
ش��اخص های ارزیابی و س��رانه ریالی را در بخش صف و استان ها 

نسبت به ستاد افزایش دادیم.
مهرانفر گفت: بر اساس شعار برنامه محوری، در سال جاری، ۴۱۸ 
فعالیت برای ستاد و ۱۰۰ فعالیت برای استان ها تدوین و ابالغ و به 

قوه قضاییه نیز ارسال شد.

 تأسیس دادسرای نظامی در چهار شهرستان
معاون توس��عه مدیریت و منابع  سازمان قضایي نیروهاي مسلح با 
اشاره به توسعه تشکیالت تفصیلی سازمان قضایی نیرو های مسلح 
گفت: مقدمات تأسیس ۴ ناحیه دادسرای نظامی در شهرستان های 
جاسک، سراوان، تربت حیدریه و خوی فراهم و مجوز های الزم اخذ 
شده است. وی افزود: در سال جاری به دنبال اخذ مجوز برای افتتاح 
۱۱ ناحیه دیگر در شهرستان های کازرون، پیرانشهر، سرپل ذهاب، 
بم، خاش، کاش��ان، فسا، سبزوار، ماهشهر، مسجدسلیمان و مراغه 
هستیم. وی افزود: اولویت بندی ما در تأسیس نواحی، بعد مسافت، 
دوری از مرکز اس��تان، تراکم نیرو های مس��لح و آمار پرونده های 
منطقه اس��ت. معاون توس��عه مدیریت و منابع به اقدامات سازمان 
قضایی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات اش��اره کرد و گفت: 
در تعطیالت نوروز استانداردسازی اتاق سرور مرکز ظرف مدت پنج 

روز با زحمات اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات انجام شد.
وی پروژه های اتصال به ش��بکه ملی اطالعات، مطالعه و طراحی 
ایجاد بستر زیرساخت شبکه ناحیه غرب تهران همچنین طراحی و 
پیاده سازی پهنای باند جدید و ارتقاء اینترنت ستاد را از دیگر اقدامات 

اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات برشمرد.
مهرانف��ر همچنین از امکان س��نجی و طراحی بی��ش از پنج درگاه 
الکترونیکی جدید در شبکه داخلی سازمان خبر داد و گفت: طراحی 
این سامانه ها با استفاده از توان متخصصان سازمان با صرفه جویی 

بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در حال انجام است.
وی افزود: این سامانه ها عبارت اند از درگاه فرهنگی و اطالع رسانی، 
سامانه اداره کل بازرسی و رس��یدگی به شکایات، سامانه اداره کل 
حقوقی، سامانه پیشگیری از وقوع جرم، سامانه آموزش و پژوهش 

و سامانه ذی حسابی.
معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان قضایي نیروهاي مسلح 
یکی از اقدامات خوب و مؤثر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

را طراحی و راه اندازی سامانه مدیریت تردد )سمت( عنوان کرد.

روی خط خبر
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه تفکر غربی در اقتصاد 
ما را به جایی نمی رساند، گفت: باید چارچوب های اقتصاد 

اسالمی را در مسایل خودمان پیاده کنیم.
 

 حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومی تبدیل شود
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم گرامیداشت 
هفته بس��یج، با اش��اره به مبارزه با تعدی به بیت المال و حقوق عامه 
تصریح کرد: باید برای مبارزه با این موضوع یک اراده جدی وجود داشته 
باشد و اگر وظیفه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر را در 
جامعه خودمان زنده بداریم و حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومی تبدیل 

شود، بسیاری از مشکالت این حوزه کاهش پیدا می کند.
به گزارش میزان، دادستان کل کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با 
تأکید بر اینکه تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمی رساند، ادامه داد: 

باید چارچوب های اقتصاد اسالمی را در مسایل خودمان پیاده کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به تشکیل ستاد اقتصادمقاومتی و تعیین 
فرمانده برای آن، تصریح کرد: در مسائل اقتصادمقاومتی مدیرانی که 
زمام امور اقتصادی را به دست گرفته اند اعتقادی به اقتصادمقاومتی 
نداش��تند و یا در اقلیتی بودند که نمی توانس��تند تأثیرگذارباشند و آن 
اقتصادمقاومتی مورد مطالبه رهبری را محقق بسازند. منتظری ادامه 
داد: نتیجه این شده است که امروز وضعیت کارخانجات، بازار، طال و 
وابستگی و مسائل مختلف به گونه ای است که امروز شاهد آن هستیم. 
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: چند ماه قبل از اینکه وضعیت ارز 
بحرانی شود، صراحتاً به برخی از مس��ئوالن کشور مطرح کردم که 
اگر بخواهید در جنگ اقتصادی موفق ش��وید تیم اقتصادی شما تیم 
اقتصادی جنگی نیست. آنقدر این موضوع را بیان کردم تا تغییر و تحولی 

ایجاد شد، اما این تغییر و تحول هم به نظر بنده خیلی کارساز نیست.

 پولشویی یکی از آسیب های اجتماعی کشور 
منتظری گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی مرکزی را تهیه کرده و بیش 
از ۳۰۰ نفر کارشناس تعیین کرده و مرتب و لحظه به لحظه مسایل ایران 

را رصد می کنند تا به کشورمان ضربه وارد کنند.
وی در ادامه یکی از آس��یب های اجتماعی کشور را پولشویی عنوان 
کرد و ب��ا انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با پولش��ویی گفت: قانون 
پولش��ویی را تصویب؛ اما به آن عمل نکردی��م و همچنان از قوانینی 
اس��ت که غیرمعمول بر زمین مانده است. وی با تاکید بر اینکه همه 
کشور ها با پولشویی مواجه هس��تند، ادامه داد: پولشویی واقعیتی در 
جامعه ما اس��ت که از طریق قاچاق کاال، ارز و مواد مخدر وارد کشور 
می شود، یک سمی برای اقتصاد کش��ور به شمار می رود و به نحوی 
همه کشور ها با آن مواجه هستند و نمی شود کشوری را پیدا کرد که در 
آن پولشویی نباشد. دادستان کل کشور مسئوالن اجرایی، مسئوالن 
پولی و بانکی و مسئولین قضایی را متولیان مبارزه با پولشویی دانست 
و خاطرنشان کرد: مرحله اول مقامات اجرایی و دولت هستند که باید 

با پولشویی مبارزه کنند.

 مجدانه قانون پولشویی را به مرحله اجرا بگذارند
وی از مسئوالن اجرایی و دولتمردانی که مرتبط با مسایل اقتصادی 

هستند خواست که مجدانه قانون پولشویی را به مرحله اجرا بگذارند و 
اگر ضعف و اشکالی دارد در عمل مشخص کنند و رفع اشکال کنند.

منتظری ادامه داد: بانک ها، بانک مرکزی، بخش های پولی و بانکی هم 
در مبارزه با پولشویی نقش مؤثری می توانند داشته باشند، ولی متاسفانه 
در مسایل بانکی شفاف سازی نداریم و به دلیل عدم شفافیت در عملیات 

بانکی، مسائل پولی و بانکی خیلی سوء استفاده قرار می گیرد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه سامانه ها باید به هم مرتبط باشد، 
تصریح کرد: باید اطالعات سامانه های مرتبط با ثبت سفارش، سازمان 
گمرک و بخش مرتبط با مبارزه قاچاق کاال را یکدست کنیم، ولی هنوز 
موفق به انجام این کار نشدیم و مسئولیت این کار با دستگاه اجرایی 
است. وی با تأکید بر اینکه بانک ها، دستگاه های اجرایی، وزارت اقتصاد 
و دارایی و وزارت صمت باید با برنامه ریزی های شفاف جلوی برخی از 
سوء استفاده ها را بگیرند، بخشی از پولشویی ها را ناشی از عدم شفافیت 
دانست. منتظری یادآورش��د: بانک مرکزی، وزارت صمت، سیستم 
بانکی و وزارت اقتصاد و دارایی که زمام امور اقتصادی و پولی و بانکی 

را در دست دارند، باید مانع از عملیات پولشویی شوند.

 ماجرای ادعای وزیر امور خارجه
دادس��تان کل کش��ور به ادعای وزیر امورخارجه در رابطه با وضعیت 

پولشویی در کشور اشاره کرد و به بیان چند نکته پرداخت.
وی در تبیین نکته اول تصریح کرد: شرایط کشور از لحاظ مسایل داخلی 
و خارجی به گونه ای است که بسیاری از امور خصوصا توسط مسئوالن 
باید رعایت شود و مراعات بیان برخی از مسایل را داشته باشند تا مورد 
سوء استفاده دشمن قرار نگیرد. منتظری در بیان نکته دوم با تأکید بر 
اینکه وزیر امور خارجه در شرایط کنونی و با توجه به مسایل ارتباط بین 
المللی باید تقویت شود، ادامه داد: دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری 

اس��المی از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام می شود و 
نباید وزیر امور خارجه تضعیف شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه بحث پولشویی 
یک بحث است که امروز مرتبط با مباحث خارج از کشور است، بحث 
FATF و چهار الیحه قانونی که دولت به مجلس داده است نیز مطرح 
است، ولی در این شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای 
گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد می کند و می خواهد چهره داخلی 
کشور ما را ملکوب نشان دهند، اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این 
مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی موجه و حکیمانه نمی بینیم.

وی با اش��اره به اینکه آقای وزیر امورخارجه نباید در این ش��رایط در 
عرصه پولشویی این حرف ها را می زد، اظهارکرد: بنده وقتی مطالب 
وی را ش��نیدم براساس وظیفه و تکلیف، نامه ای نوشته و خواستم که 

مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند.
منتظری بیان داش��ت: یک نامه ۱۲ صفحه ای را چند روز قبل برای 
بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده 
بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما 
خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که 
بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور داده ام.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نامه ۱۲ صفحه ای وزیر امور خارجه 
در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب 
باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه وی و هر مقام اجرایی 
دیگری اگر مستندانی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما 

تعقیب می کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: انتظارم این است که دس��تگاه های اجرایی با 
یکدیگر تعامل و همکاری داشته و در مورد افرادی که ضربه به اقتصاد 

کشور می زنند، مدارک و دالیل را بفرستند تا بررسی شود.

نامه ۱۲ صفحه ای ظریف 
فاقد دالیل و مستندات بود

دادستان کل کشور با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه درباره پولشویی: خبر

دادسـتانی تهران روز چهارشـنبه 7 آذر 1397 جهت تنویر 
افکارعمومی و در اجرای قانون مجازات اسـالمی مفاد حکم 

دو مفسد اقتصادی را منتشر کرد. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دادسرای عمومی و انقالب تهران، در 
متن این گزارش آمده اس��ت: با عنایت به تکلیف مندرج در تبصره ماده 
۳۶ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳9۲، مفاد دادنامه  شماره ۱۱7 در 
۴ مهر ۱۳97 صادره از ش��عبه دوم دادگاه انقالب اسالمی تهران )ویژه 
رسیدگی به جرایم اقتصادی( و دادنامه  شماره 97۰997۰9۲۵۶۰۰۳۲۴ 

در ۲9 مهر ۱۳97 صادره از شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، جهت 
اطالع عموم منتش��ر می ش��ود؛ توضیح آن  که حذف برخی اسامی به 
جهت ممنوعیت قانونی و عدم انطباق نوع ب��زه ارتکابی یا میزان مال 
موضوع جرم با حکم مقرر در تبصره فوق الذکر اس��ت. وحید مظلومین 
و محمداسماعیل قاسمی با وجود آگاهی نسبت به وضعیت اقتصادی 
کش��ور و بحران ها و مسائل و مشکالت ناشی از تحریم و کمبود منابع 
ارزی کشور و به رغم چندین نوبت بازداشت قبلی و علم به غیرقانونی 
بودن اعمال مجرمانه ارتکابی و آثار زیان بار فعالیت های غیرقانونی خود و 
علم به موثر بودن این اقدامات در مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران، 

مبادرت به قاچاق ارز کرده اند و از این طریق مرتکب اخالل عمده و کالن 
در نظام پولی و ارزی کشور شده اند. همچنین فعاالن بازار ارز و دالالن و 
اکثر صرافان، همگی به نقش تاثیرگذار و کلیدی وحید مظلومین در بازار 
اشاره کرده و اظهار داشته اند که نبض بازار ارز و قیمت گذاری و نوسانات 
آن در اختیار وحید مظلومین بوده که این اقدامات را از طریق عوامل خود 
صورت می داده است. افراد مورد تحقیق همگی به رانت وحید مظلومین 
و ارتباطات وی با مسئوالن بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا 
برخی مسئوالن دولتی اشاره کرده اند.گفتنی است؛ متن کامل در سایت 

دادستانی تهران منتشر شده است.

جزییات حکم سلطان سکه و همدست او منتشر شد
از سوی دادستانی تهران 

 HEMAYATONLINE. 
IR

معـاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جـرم قوه قضاییه 
طراحی و اجرای نظام مشـاوره در دادگاه هـای کودکان و 
نوجوانان و عملیاتی شدن سندائتالف ملی کنترل و کاهش 
کـودک آزاری را از مهمترین اقدامات فرهنگی و اجتماعی 

این حوزه در قوه قضاییه عنوان کرد.

محمدباق��ر الفت در کنفرانس منطقه ای حق��وق کودک اظهارکرد: 
طی ۸ سال گذشته با همکاری ریاست قوه قضاییه به صورت جدی 

به سیاست ها و راهبرد ها در حوزه پیشگیری پرداخته شده است.
معاون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: با 
استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و قوانین موجود پیشگیری های 

وضعی امنیتی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.
الفت به تالش در حوزه پیش��گیری های رشد مدار در حوزه کودکان 
و نوجوانان اشاره کرد و گفت: تصور عدالت برای نوجوانان به عنوان 
یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه ناشی از حرمت و کرامت باالی 
انسانی منبعث از حقوق درنظر گرفته شده توسط دولت ها و متفکران 
حقوقی و اجتماعی است، کنوانسیون های بین المللی این حقوق را به 

صراحت مورد شناسایی قرار دادند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: حقوق 
کودکان و نوجوانان در جمهوری اس��المی ای��ران در قانون مدنی، 
قانون کار، قانون مجازات اس��المی و آیین دادرس��ی کیفری مورد 

توجه قرار گرفته است.
وی ادام��ه داد: در مقوله عدالت کیفری حمایت از کودکان به منظور 
تأمین و تضمین حقوق بنیادی آن ها در فرآیند دادرسی کیفری و اتخاذ 
روش های صحیح متناس��ب با درمان بزهکاران این گروه سنی، در 

نظر گرفته شده است.
الفت با اش��اره به دخالت کارشناسان در محاکمات اطفال اشاره کرد 
و گفت: در این زمینه گام های بلندی برداشته شده است و حرکت و 
تغییر از عدالت کیفری به س��مت نظام عدالت ترمیمی در قبال رفتار 
اطفال و نوجوانان بزهکار توجه ویژه ای کرده است و اقدامات تامینی 

و تربیتی و مجازات های جایگزین در این حوزه قابل ذکر است.
مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضاییه توجه به 
مقوله هایی همچون نقش خانواده در تربیت کودکان و نقش رسانه ها 
در ارتقا آگاهی های اجتماعی و حقوقی اطفال نیز باید مورد نظر قرار 

گیرد که این موارد کاهش آسیب های اجتماعی و بزه را در پی دارد.
الفت با اش��اره به مهمترین برنامه ها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی 
در حوزه حقوق کودک تصریح کرد: طراحی و اجرای نظام مش��اوره 
در محاکم اطفال و نوجوانان در راس��تای مواجه منطقی با نوجوانان 
بزهکار، هدایت و راهبری، عملیاتی شدن سند ائتالف ملی کاهش 
و کنترل کودک آزاری، برگزاری کارگاه های مهارت اجتماعی پایه، 
برگزاری کارگاه های پیشگیری های رش��دمدار در راستای کاهش 
آسیب های اجتماعی، تشکیل ائتالف مردمی برای حمایت از کودکان 
آسیب دیده، طرح نماد و ایجاد مراکز مالقات فرزندان ناشی از طالق 

از برنامه هایی است که در قوه قضاییه پیگیری شده است.

 تدوین برنامه عمل جامع حقوق کودک 
همچنین علیرضا آوایی، وزیر دادگستری به اقدامات صورت گرفته در 
حوزه ارتقای حقوق کودک اشاره کرد و گفت: ایجاد ساختار قضایی 
متناسب با کودکان و نوجوانان و تدوین الیحه پلیس اطفال در زمینه 

ارتقای حقوق کودک صورت گرفته است.
وزیر دادگس��تری اظهارکرد: برای رعایت حقوق کودک، والدین و 
سرپرس��تان و دولت مسئول هس��تند و جمهوری اسالمی ایران در 
سال های اخیر در این حوزه اقدامات ارزش��مندی انجام داده است، 

اما دستیابی به وضعیت مطلوب نیازمند تالش گسترده ای است.
وی ادامه داد: رشد این حقوق در گرو پرورش نیروی انسانی سالم و 
توانمند و کارآمد است که مرجع ملی کنوانسیون حقوق، وظیفه رصد 

پایش و نظارت در این حوزه را دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به تدوین برنامه عمل جامع حقوق کودک، 
گفت: این برنامه مبتنی بر ارزش هایی همچون برابری و عدم تبعیض 
نسبت به کودکان و نوجوانان، رعایت منافع عالی کودک و نوجوان، 
مشارکت جویی، نقدپذیری و پاسخگویی مسئوالن مربوطه نسبت 
به حقوق کودک اس��ت که برای نیل ب��ه آن قوانین حمایت محور و 
ساختار قضایی متناسب کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده تست.
آوایی اضافه کرد: تش��کیل دادس��را و دادگاه های وی��ژه کودکان و 
نوجوانان با حضور مددکاران اجتماعی و مش��اوران از جمله اقدامات 

صورت گرفته در عرصه ارتقای حقوق کودک است.
وزیر دادگستری با اشاره به تدوین الیحه پلیس کودکان و نوجوانان 
گفت: همچنین طرح شناسایی و شناسنامه دار شدن اطفال حاصل از 
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مجلس، راه اندازی و گسترش 
اورژانس اجتماعی، ایجاد رشته دانشگاهی و تالیف مقاالت پژوهشی 
از اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک و نوجوان است.

 با اسـتانداردهای بین المللی در مسیر ارتقای حقوق 
کودک حرکت می کنیم

در ادامه محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در 
کنفرانس منطقه ای حقوق کودک ضمن اشاره بر جایگاه ویژه حقوق 
کودک در آموزه های دینی و اسالمی بر حرکت در مسیر ارتقای آن 

با استانداردهای بین المللی تأکید کرد.
وی در ادامه گفت: کودکان حق دارند از جنگ و خشونت دور باشند 
و این حقوق باید به رسمیت شناخته شود و برای تحقق آن در جامعه 

گام برداشته شود.
معاون حقوق بش��ر و ام��ور بین الملل وزیردادگس��تری اضافه کرد: 
با تصویب س��ند ملی حقوق کودک که دس��تورالعمل اجرایی برای 
دستگاه ها اس��ت در نظر داریم به برنامه راهبردی برای ارتقا حقوق 

کودک دست یابیم.

دکتر الفت:
سند ائتالف ملی کاهش کودک آزاری اجرا شد

 طراحی و اجرای نظام مشاوره در دادگاه های کودکان و نوجوانان
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چهره ها

 نرخ گذاری خودرو به میزان 5 درصد 
زیر قیمت بازار کذب است

رضا رحمانی، وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت در واکنش به انتشار برخی اخبار 
درباره احتمال قیمت گ��ذاری جدید 
خودروها پن��ج درصد زیر قیمت های 
کنونی بازار گفت: این موضوع صحت 
ندارد. وی  اف��زود: در این زمینه در ماه 
های گذش��ته نظرهای زیادی مطرح 
ش��ده، اما در برخی موارد اطالعات افراد دقیق نیست و برپایه حدس و گمان 
اس��ت. به گفته این مقام مس��ئول، س��ازمان حمایت مص��رف کنندگان و 
تولیدکنندگان در حال بررسی کارشناسانه قیمت هاست و به زودی گزارش 
آن نهایی می شود. وی بیان داشت: آنچه در بحث خودرو به دنبال آن هستیم 
فقط موضوع افزایش قیمت ها نیست، بلکه ساماندهی صنعت خودرو را در 
برنامه داریم که همکاران در حال تدوین آن هستند و از خودروسازان نیز برنامه 
خواسته ایم. رحمانی تاکید کرد: خودروسازان باید چند برنامه را مد نظر داشته 
باشند و تعهد در آنها ایجاد شود؛ در این راستا تعیین قیمت خودرو فقط یکی از 
موارد است و عالوه بر آن داخلی سازی خودروها، ارتباط با قطعه سازان، کیفیت 
خودروها و عمل به برنامه ها و تعهدات نیز باید مدنظر باشد. وی درخصوص 
قراردادهای خودروسازان نیز گفت: خودروسازان درخصوص پیش فروش 

های قطعی باید به تعهداتشان عمل کنند و هیچ تردیدی در آن نیست.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در عین حال خاطرنش��ان کرد: آن دس��ته از 
خودروهایی که قیمت جدید دارند و مش��مول قیمت گذاری اند نیز در دست 
بررسی هستند و دیروز نیز در جلس��ه کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار 
گرفت که به زودی نهایی می شود و بطور قطع »افزایش معقولی« تصویب 
خواهد شد. وی ابراز امیدورای کرد بسته ای که برای صنعت خودرو در حال 

تدوین است، به نفع مردم و صنعت باشد.

صادرات غیرنفتی ۱۳.5 درصد رشد کرد
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان 
توس��عه و تجارت با بیان اینکه رکورد 
صادرات غیرنفتی در سالجاری شکسته 
می ش��ود، گفت: در ۷ ماهه سالجاری 
بی��ش از ۲۷ میلی��ارد دالر ص��ادرات 
داشته ایم که این رقم نسبت به مشابه 
سال قبل ۱۳.۵ درصد رشد داشته است. 
وی  اظهار کرد: با وجود تحریم ها در بخش صادرات غیرنفتی وضعیت خوبی در 
سالجاری داشته ایم به طوری که در این مدت ۲۷ میلیارد دالر صادرات با ۱۳.۵ 
درصد رشد داشته ایم و این رقم در 8 ماهه از ۳0 میلیارد دالر گذشته است. وی 
افزود: در صورتی که روند فعلی صادرات به همین شکل ادامه یابد در سالجاری 
رکورد جدیدی در صادرات غیرنفتی زده می شود. سرپرست سازمان توسعه و 
تجارت ادامه داد: تراز تجاری نیز به دلیل محدودیت هایی که در صادرات داشته 
است مثبت یک میلیارد دالر شده است. وی تصریح کرد: در بخش خدمات فنی 
و مهندسی نیز با وجود اینکه در مقایسه با سال 90 کاهش صادرات داشته ایم، 
اما در مقایسه با سال گذش��ته میزان صادرات این بخش افزایش یافته است. 
مودودی درباره دالیل کاهش صادرات غیرنفتی خدمات مهندسی گفت: یکی 
از دالیل این امر برداشته شدن جوایز صادراتی است و دلیل دیگر آن عدم اظهار 
صادرکنندگان این خدمات است که در کشور مبدأ صادرات خود این خدمات را 
ارائه می دهند اما آمارهای آن را ارائه نمی کنند. وی خاطرنشان کرد: ۱۳00 میلیارد 
تومان مشوق صادراتی در نظر گرفته شده بود که قرار بود 400 میلیارد تومان آن 
به صورت مستقیم برای صدور ضمانتنامه ها و بیمه ها اختصاص داده شود اما با 
توجه به عدم تامین منابع مالی این یارانه پرداخت نشده است. سرپرست سازمان 
توسعه و تجارت اظهار امیدواری کرد: با تامین اعتبارات الزم بتوانیم در سالجاری 
این مشوق های صادراتی پرداخته شود. مودودی با اشاره به مشکالت فعالین 
این بخش گفت: یکی از دالیل کاهش صادرات خدمات فنی مهندسی روابط 
بانکی اس��ت که تس��هیل نش��د که این امر منجر ب��ه عدم ام��کان صدور 
ضمانتنامه های خدمات فنی و مهندسی می شود. سرپرست جدید سازمان توسعه 
و تجارت گفت: براس��اس آمار در دس��ترس و اظهار ش��ده در ۷ ماهه ابتدایی 
سالجاری ۵00 میلیون دالر خدمات فنی و مهندسی صادر شده که در مقایسه 
با س��ال قبل ۲0 درصد رشد داشته است و شرکتهای ایرانی اکنون بسیاری از 

پروژه های موجود در افغانستان را انجام می دهند.

جزییات عرضه های اولیه 
در بورس تهران

اسماعیل درگاهی، مدیر پذیرش بورس 
تهران با بیان اینکه، برنامه عرضه اولیه 
س��هام ۱۲ ش��رکت جدید دربورس 
امسال محقق خواهد شد، گفت: بورس 
می تواند با فراهم کردن فضای شفاف 
اطالعاتی امکان تصمیم گیری درست 
را برای همه فعاالن بازار فراهم نماید. 
وی  پیرامون آخرین وضعیت عرضه های اولیه جدید در این بازار گفت: عرضه 
اولیه ۱0 درصد از کل سهام پتروشیمی نوری در صورت ارائه گزارش حسابرسی 
شده عملکرد شش ماهه امسال خود و همچنین شفاف شدن  موضوع حساب 
و کتاب آن با هلدینگ پتروش��یمی خلیج فارس طی هفته آینده می تواند در 
دستور کار بورس تهران قرار گیرد، مگر اینکه برنامه هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس به عنوان سهامدار عمده برای عرضه این سهم تغییر یابد. وی با بیان 
اینکه هنوز دامنه قیمت با توجه به عدم ارائه گزارش کامل ارزش گذاری سهام 
پتروشیمی نوری به بورس مشخص نیست، از برنامه عرضه اولیه سهام دیگر 
شرکت ها سخن گفت و افزود: سهام شرکت تأمین سرمایه نوین در دستور کار 
عرضه ه��ای اولیه های بورس تهران قرار گرفته که در صورت تهیه ش��دن 
گزارش های مالی آن وارد بورس تهران خواهد شد. به گفته وی، همچنین درج 
نماد معامالتی فروشگاه های افق کوروش در تابلوی معامالت بورس تهران 
صورت گرفته و در اولویت س��وم عرضه های اولیه امسال بورس تهران قرار 
دارد. به گفته این مقام مس��ئول س��هام دو ش��رکت بورس کاالی ایران و 
پتروشیمی خراس��ان برای انتقال به تابلوی بورس تهران از فرابورس نیز به 
زودی انجام خواهد شد. درگاهی ادامه داد: سهام شرکت های تأمین سرمایه 
لوتوس پارسیان و س��یمرغ در صورت برطرف ش��دن ایرادهای اداره ثبت 
شرکت ها نیز در در تابلوی معامالت بورس تهران درج می شود. مدیر پذیرش 
سهام در بورس تهران از منتفی شدن پذیرش سهام ایرانسل در بورس تهران 
به دلیل اختالف بر س��ر ترکیب سهامداری طرف ایرانی و آفریقای جنوبی و 
عدم ترغیب آن از سوی سازمان تنظیمات رادیویی سخن گفت و افزود:آسیا 
تک باید یکسری اصالح حساب ها را انجام دهد و این کار در حال انجام است.
وی با بیان اینکه با عرضه اولیه سهام این شرکت ها برنامه عرضه اولیه سهام 
۱۲ ش��رکت جدید دربورس تا پایان امسال محقق خواهد شد، افزود: بورس 
می تواند با فراهم کردن فضای شفاف اطالعاتی امکان تصمیم گیری درست 

را برای همه فعاالن بازار فراهم  کند.

  اقتصادی  

نرخ اجاره  مس��کن از مولفه ه��ای مختلفی تاثیر 
می پذیرد که مهمترین آن به »سیاس��ت گذاری 
ها در بخش مس��کن« و  »ش��اخص های کالن 
اقتصاد« بازمی گردد. در واقع در شرایطی که عرضه 
و تقاضا در بازار مسکن متناسب نباشد انتظار افزایش 
قیمت ها، انتظار بیجایی نیست. در سال های گذشته 
کم توجهی به عرضه انبوه مسکن، قیمت ها در این 
بازار را با افزایش رو به رو کرده است و این موضوع 
بر اجاره ها نیز تاثیرگذار بوده اس��ت. کارشناس��ان 
اقتصاد مسکن بر این اعتقادند که مهم ترین عامل 
افزایش اجاره بها، افزایش قمیت مس��کن است و 
موجران و مالکان برای جبران مابه التفاوت افزایش 
ارزش ملک با درآمد حاصل از اجاره مسکن از یک 
سو و کاهش ارزش پول ملی از سوی دیگر، اقدام به 
کاستن از ارقام ودیعه مسکن و در مقابل، باال بردن 
نرخ اجاره ماهیانه می کنند. از سویی دیگر افزایش 
تورم، نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و همچنین قیمت 
نفت نیز به عنوان شاخص های کالن اقتصاد بر روند 
افزایش تورم و در نهایت افزایش قیمت مسکن و 
اجاره آن تاثیرات زیادی گذاشته است.  در این میان 
برخی نیز همانند وزیر راه و مسکن، کمبود نظارت 

را از عوامل یاد شده تاثیرگذارتر عنوان می کنند. 

    تاثیر شاخص های کالن 
کارشناسان می گویند مشکالتی مانند افزایش 

اجاره بها یا مش��کالت بازار مس��کن ریش��ه در 
مش��کالت کالن اقتصادی دارد. ب��ه گفته آنها  
این مس��ائل در بخش ه��ای جزئ��ی قابل حل 
شدن نیست. س��یدکمال الدین شهریاری، عضو 
کمیسیون عمران مجلس در این خصوص گفت:   
»افزایش ن��رخ ارز بر بازاره��ای اقتصادی دیگر 
مانند بازار مس��کن اثر گذاشته اس��ت، بنابراین 
وقتی یک متغیر کالن مانند ارز در اقتصاد جابه جا 
ش��ده و یا نرخ تورم به ص��ورت نقطه به نقطه در 
حال افزایش اس��ت، نمی توان توقع داش��ت که 
این مسئله بر بخش های دیگر اثر سوء نگذارد.«

وی افزود: »به طور مثال مس��تاجران در س��ال 
گذشته ملکی را با قیمتی حدود ماهانه سه میلیون 
تومان اجاره می کردند، حال وقتی ارزش این سه 
میلیون، به نصف کاهش پیدا کرده باشد، تعجب 
بر انگیز نیست که مالکان نیز میزان رهن و اجاره 
ملک خود را باال ببرند.« ش��هریاری در گفتگو با 
خانه ملت تصریح کرد: »وضعیت و مش��کالت 
قیمت مس��کن و حوزه اجاره، نه توسط مشاوران 
امالک و نه توسط وزیر راه و شهرسازی و دستگاه 
های نظارتی و بازرس��ی قابل حل شدن نیست، 
زیرا این وضعیت معلول عوامل کالن اقتصادی 

در کشور است.«
کارشناسان بر این باورند که کاهش قیمت اجاره، 
در کاهش قیمت مسکن نهفته است.  به گفته آنها 

همواره نرخ اجاره تابعی از قیمت نهایی مس��کن 
بوده و این یک اصل اقتصادی است. به گفته آنها 
برای تعدیل شدن بازار اجاره مسکن، دولت باید 
تسهیالت مناسب را در اختیار مردم قرار دهد، تا 

شرایط برای خانه دار شدن افراد فراهم شود.

    اثرگذاری کمبود مسکن بر اجاره ها 
کمبود عرضه مس��کن یکی از چالش های این 
بخش است و این مساله به گفته کارشناسان در 
۵ سال گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته است. 
نبود تناس��ب بین عرضه و تقاضا مسکن، باعث 
ش��ده تا قیمت خانه هر س��اله روندی افزایشی 
داشته باش��د و این میزان افزایش  در بسیاری از 
اوقات باالتر از تورم نیز بوده اس��ت. کارشناسان 
این موضوع را از عوام��ل تاثیرگذار بر نرخ  اجاره 
بها عنوان می کنند.  شهریاری در این خصوص با 
اشاره به کمبود عرضه  مسکن گفت: »امروز دولت 
سهم کالنی در تولید و عرضه مسکن ندارد، از این 
رو در این حوزه نمی تواند نقش پررنگی داش��ته 
باش��د، از این رو کاهش قیمت مسکن و تبع آن 
کاهش قیمت اجاره پس از کاهش نرخ ارز و بهبود 

شرایط اقتصادی محقق می شود.«
در چندماه اخیر بسیاری از مستاجران ناچار به کوچ 
اجباری به مناطقی با اجاره های کمتر ش��ده اند. 
یکی از فعاالن ب��ازار مس��کن در این خصوص 

گفت: »کاهش توان مس��تاجران باعث ش��ده تا 
آنهایی که در مناطق ش��مالی بودن��د به مناطق 
مرکزی و آنهایی که در مناطق جنوبی و مرکزی 
پایتخت بودند به حاشیه شهرها نقل مکان کنند.« 
یکی دیگر از مشاوران امالک در این باره گفت: 
»در چند م��اه اخیر تقاضا برای اجاره واحدهای با 
متراژ کوچک تر افزایش یافته است.« به گفته او 
این مساله به دلیل کاهش توان مالی مستاجران 

بوده است. 

    تاثیر مشاوران امالک در گرانی ها
در ای��ن میان  مس��تاجران هم از مش��اوره های 
پرحرف و حدیث برخی مشاوران امالک به مالکان 
و موجران ابراز نارضایتی دارند. یکی از شهروندان 
تهرانی گفت: »برای مص��ون ماندن از افزایش 
اجاره بها، به مناطق مرکزی پایتخت که مشمول 
طرح ترافیک روزانه است کوچ کردیم تا هم کمتر 
از خودروی شخصی برای سفرهای درون شهری 
استفاده کنیم و هم مبلغ اجاره بهای کمتری نسبت 
به مناطق غیر طرح ترافیک بپردازیم. با این حال 
وقتی برای تمدید قرارداد اجاره مس��کن با مالک 
تماس گرفتیم، وی اعالم کرد پس از مشورت با 

مشاور امالک، نرخ جدید را اعالم می کند.«
وی ادامه داد: »قرارداد سال گذشته ما برای یک 
واحد ۶۵ متری در خیابان جمهوری، ۵0 میلیون 
تومان رهن کامل بود اما موجر برای تمدید آن در 
س��ال جاری، ۱0 میلیون تومان به ودیعه مسکن 
اضافه و رقم ۵۵0 هزار تومان نیز به عنوان اجاره 

ماهیانه تعیین کرد.«
بسیاری از مس��تاجران می گویند تغییر ناگهانی 
اجاره بها در طول یک س��ال و ارقام پیشنهادی 
موجران ب��رای تمدید قراردادهای اجاره س��ال 
گذشته، پس از مشورت مالکان با مشاوران امالک 
رخ می دهد و ما قبل از پیش��نهاد جدید موجر، با 
مالک به تفاهم رسیده بودیم اما به محض مشورت 
با مشاور امالک، رقم جدیدی پیشنهاد می دهند 
که امکان تفاهم جدی��د با مالکان و موجران را از 

بین می برد.
اما مصطف��ی قلی خس��روی، ریی��س اتحادیه 
مش��اوران امالک اس��تان ته��ران در خصوص 
نقش مخرب مش��اوران امالک در تعیین قیمت 
اجاره ه��ا گفت:  »م��ا در حال حاضر ب��ا کمبود 
مس��کن مواجهی��م و نباید آدرس غل��ط در این 
خصوص داد.« در مجموع آنچه از اهمیت زیادی 
برای س��اماندهی بازار اجاره بها برخوردار اس��ت 
اتخاذ تصمیمات کوتاه م��دت و بلندمدت برای 
ساماندهی بازار مسکن است. سایه کمبود مسکن 
س��ال هاست بر سر اقتصاد کش��ور سنگینی می 
کند. از سویی دیگر نظارت نیز از دیگر حلقه های 
مفقوده در این بازار است که باعث شده قیمت ها 

به صورت بی رویه افزایش پیدا کند. 

»حمایت« بررسی کرد

عوامل افزایش اجاره خانه ها
اخبار کوتاه

مراقب نسخه های جعلی ثبت نام 
کارت سوخت باشید 

در حالی که بهترین روش برای دریافت کارت سوخت در حال حاضر 
مراجعه به سایت و اپلیکیشن دولت همراه است، برخی سودجویان به 

ارائه نسخه های جعلی این اپلیکیشن  اقدام می کنند.
پس از اعالم اتصال کارت س��وخت به کارت بانکی،  یکی از راه های 
ثبت نام برای دریافت کارت سوخت، استفاده  از زیرساخت های  دولت 

الکترونیکی با مراجعه به سایت و اپلیکیشن دولت همراه اعالم شد.
در این راس��تا، محمدجواد آذری جهرمی - وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات - درباره ی شیوه های دریافت کارت سوخت متصل به کارت 
بانکی با اس��تفاده از دولت همراه در توییتر خود نوشت: در تهیه کارت 
سوخت، انتخاب های متعدد برای دارندگان خودرو فراهم است. »شیوه 
سنتی« حضور در مراکز پلیس+۱0 و ارائه اصل سند و کپی، اصل کارت 
خودرو و کپی، اصل کارت ملی و کپی و پرداخت وجه و انتظار دریافت 
پستی است، اما ش��یوه نوین، مراجعه به س��ایت دولت همراه و یا کد 

دستوری *4# بدون مدارک، هزینه و انتظار است.
از طرفی با توجه به این که همزمان با ارائه ی یک اپلیکیش��ن، برخی 
س��ودجویان اپلیکیش��ن های جعلی به بازار ارایه می دهند که ممکن 
است بدافزار باشد و یا از اطالعات کاربران سوءاستفاده کند، معاون وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات در این زمینه هشدار داده است.
امی��ر ناظمی،  رییس س��ازمان فناوری اطالعات کش��ور  در صفحه 
توییتر خود با بازنش��ر توییت یکی از کاربران هش��دار داد: برخی افراد 
با انتشار اپلیکیشن های جعلی ثبت نام کارت سوخت در تلگرام، اقدام 
به سوءاستفاده از کاربران می کنند. یک نمونه از آن ها، کاربر را با ترفند 
“ثبت نام کارت سوخت” به صورت ناخواسته در یک سرویس عضو و 

مبلغ ۵00 تومان به صورت روزانه به قبض کاربر اضافه می کند.
وی در  بازنشری دیگر درباره ی حذف نسخه های جعلی توضیح داد: 
چنانچه نسخه های جعلی را اشتباها دریافت کرده اید، هرچه سریع تر 
آن را پاک کنید. جهت غیرفعال سازی سرویس دارای هزینه، روی همراه 
اول کد *800*۱# )ستاره هشتصد ستاره یک مربع( را شماره گیری 
کنید. کاربران ایرانسل نیز می توانند از طریق اپلیکیشن “ایرانسل من” 

سرویس های فعال را حذف کنند.

گشایش مسیر مبادالت بانکی با چین 
از ۱۱ آذرماه

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین از آغاز مبادالت مالی میان دو کشور از 
دوم دسامبر )۱۱ آذر( به واسطه ارائه خدمات بانک کانلون به ایران خبر 
داد و تأکید کرد که آغاز فعالیت این بانک نقطه عطفی در روابط اقتصادی 
ایران و چین خواهد بود. اسدااهلل عسگراوالدی،  رییس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و چین  از آغاز فعالیت بانک کانلون در ارتباط با ایران پس 
از توقف یک ماهه خبر داد و گفت: ظرف یک ماه گذشته، به دلیل اینکه 
فروش نفت ایران به چین متوقف  شده بود، بانک کانلون هم فعالیت خود 
را برای ارائه خدمات به ایران متوقف کرده بود. اما با آغاز فروش مجدد 
نفت ایران به چین از دوشنبه هفته آینده، این بانک برای مبادالت مالی 
با ایران مجدداً فعالیت خود را از دوم دسامبر )۱۱ آذرماه( آغاز خواهد کرد.
وی افزود: قرار است پول حاصل از فروش نفت ایران به چین به بانک 
کانلون منتقل شود تا امکان خرید و فروش کاال برای فعاالن اقتصادی 

ایران فراهم شود.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، با آغاز مجدد فعالیت  بانک 
کانلون، صادرات و واردات ایران و چین در حد عالی پیش خواهد رفت 

و باید منتظر فصل جدیدی از روابط بین دو کشور از سوم دسامبر بود.

فعال بحث سهمیه بندی مطرح نیست
وزیر نفت گفت: اعداد و ارقامی که در مورد سهمیه بندی بنزین اعالم 
می شود، درست نیست. بیژن زنگنه اظهار کرد: هنوز در مرحله ثبت 
نام کارت سوخت هستیم و وقتی این مرحله تمام شد، تاریخ اجرای 
طرح تحویل بنزین با کارت س��وخت را اعالم می کنیم. فعال بحث 
س��همیه بندی مطرح نیست، بلکه بحث استفاده از کارت سوخت در 

تحویل بنزین مطرح است.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
افت کرد

کاهش توان خرید مردم در این روزها باعث ش��ده تقاضا برای خرید 
مسکن نیز کاهش یابد؛ این موضوع سبب شده قیمت اوراق تسهیالت 
مس��کن هم مقداری افت کند اما به گفته کارشناس��ان با قیمت های 
کنونی و وام های تخصیصی، مردم عادی با این تسهیالت نمی توانند 
صاحبخانه شوند. در معامالت روز گذشته فرابورس ایران قیمت امتیاز 
تسهیالت مسکن بانک مس��کن از ۵۲ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان 
ش��ناور بود. روز گذشته حدود قیمت اوراق تسهیالت مسکن آبان ماه 
۱۳9۷ حدود ۵۲ هزار و 900 تومان اس��ت و اوراق تسهیالت مسکن 
مهر ۱۳9۷ به ۵۳ هزار و ۷00 تومان می رسید. در عین حال قیمت تسه 

فرودین ماه سال جاری حدود ۵4 هزار تومان بود.
در حال حاضر بازار سرمایه، شاهد کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
است، چراکه قیمت مسکن از ابتدای امسال تا کنون رشد چشمگیری 
داشته که این موضوع سبب شده تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد. 
طبیعی است که این کاهش تقاضا به طور مستقیم بر مقدار خرید اوراق 

تسهیالت مسکن نیز اثر می گذارد و قیمت اوراق را پایین می آورد.
با توجه به اینکه در فرابورس ایران قیمت اوراق با سررسیدهای مختلف 
از ۵۲ تا ۵4 هزار تومان ش��ناور است در این گزارش حِد وسط یعنی ۵۳ 
هزار تومان مبنا قرار گرفته و هزینه وام مس��کن برای اقشار مختلف 
محاسبه شده است. به این ترتیب با قیمت حدودی هر برگ تسه ۵۳ هزار 
تومان، زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱00 میلیون تومانی مسکن 
باید ۲00 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، آن ها باید ۱0 میلیون 
تومان و ۶00 هزار تومان صرف خرید این ۲00 برگ کنند. به این مبلغ 
با احتساب ۲0 میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید 40 برگ تسه بهادار 
۵۳ هزار تومانی خرید دو میلیون و ۱۲0 هزار تومان اضافه می شود. در 
نتیجه در مجموع برای دریافت وام ۱۲0 میلیون تومانی مسکن، حدود 

۱۲ میلیون و ۷۲0 هزار تومان  باید هزینه شود.
همچنین زوج های غیر تهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیشتر از 
۲00 هزار نفر زندگی می کنند، می توانند تا سقف 80 میلیون تومان وام 
بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶0 ورق بهادار خریداری کنند 
که با این حساب باید هشت میلیون و 480 هزار تومان بابت خرید این 
اوراق بپردازند که با احتساب دو میلیون و ۱۲0 هزار تومان برای خرید 
اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۱00 میلیون تومانی باید 

۱0 میلیون و ۶00 هزار  تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲00 هزار 
نفر می توانند برای گرفتن ۶0 میلیون تومان وام مس��کن ۱۲0 برگ 
بهادار خریداری کنند که باید شش میلیون و ۳۶0 هزار تومان بابت خرید 
اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت ۲0 میلیون تومان دیگر بابت وام 
جعاله نیز باید دو میلیون و ۱۲0 هزار تومان پرداخت کنند که در مجموع 
برای وام 80 میلیون تومانی  هشت میلیون و 480 هزار تومان از سوی 
زوج ها باید پرداخت شود. مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف ۶0 
میلیون تومان و غیر زوج هایی که در مراکز استان های باالی ۲00 هزار 
نفر جمعیت دارند تا سقف ۵0 میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های 
ساکن در سایر مناطق تا سقف 40 میلیون تومان وام دریافت کنند که 
به ترتیب هر کدام باید ۱۲0، ۱00 و 80 برگ بهادار اوراق تس��هیالت 

مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.

بانک مرکزی اگرچه متوسط افزایش قیمت اجاره بها در تهران و مناطق شهری را در یکسال گذشته به ترتیب 
گروه

۱7  و ۱4.4 درصد اعالم کرده اس�ت، اما بررسی وضعیت بازار، افزایش ۳0 تا 60 درصدی قیمت ها را نشان اقتصادی
می دهد. این مساله مستاجران را در تنگنا قرار داده و در بسیاری از موارد کوچ اجباری آنها را  به مناطق ارزانتر 
در پی داشته اس�ت. وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در حاشیه جلسه کمیس�یون عمران مجلس، مدیریت 
نادرست تعیین اجاره بها توسط »تشکل های صنفی« را مهمترین دلیل این مساله عنوان کرد و درمقابل رییس اتحادیه امالک 

نیز در واکنش به این اظهارات »سیاست گذاری نامناسب در عرضه مسکن« را عامل گرانی اجاره ها دانست. 

 HEMAYATONLINE. 
IR

کشاورزیبازار

کاهشقیمتارزادامهمییابد
رییس کل بانک مرکزی کاهش نرخ ارز در بازار را ادامه دار عنوان کرد و گفت:  »تا هر جا فعاالن بازار اراده 
کنند، کاهش قیمت ارز ادامه می یابد. امیدواریم با تعادل عرضه و تقاضا، ارز به سمت تعادل حرکت کند.«

عبدالناصر همتی با بیان اینکه  کشور باید وارد رونق شود  گفت: »صادر کنندگانی که معافیت گرفته اند در 
حال عرضه ارز خود به بازار هستند«. وی در ادامه افزود: »عرضه ارز صادر کنندگان در بازار تاثیر می گذارد. 
من به هم وطنان توصیه کرده ام که به عنوان دارایی در ارز س��رمایه گذاری نکنند. کسانی که سفته بازی 

می کنند ممکن است در این عرصه ضرر کنند، ولی مردم وارد این بخش نشوند.«
این  اظهارات در شرایطی اس��ت که روز گذشته نیز قیمت ها در بازار ارز و سکه با کاهش رو به رو بود. نرخ 

هر دالر آمریکا در بازار روز گذشته به ۱۱ هزار و ۲00 تومان نیز رسید.
در بازار تهران هر یورو در حدود ۱۳ هزار و 400 تومان اعالم ش��د که نس��بت به روز قبل کاهش اندکی را 
نش��ان می داد.  با ریزش جزئی قیمت دالر در بازار بهای معامله هر سکه تمام بهار آزادی نیز با کاهشی در 

حدود ۱۵0 هزار تومان به ۳ میلیون و ۷80 هزار تومان رسید.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 9۳0 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۱۳0 هزار 
تومان و هر قطعه س��که گرمی ۶۵0 هزار تومان فروخته شد. هر گرم طالی ۱8عیار هم ۳44 هزار تومان 

ارزش گذاری شد.
قیمت یورو در مرکز مبادالت ارزی نیز با کاهش قیمت نس��بت به س��ه ش��نبه 4۷4۳ تومان،  قیمت درهم 
ام��ارات ۱۱4۳ تومان و قیمت پون��د انگلیس نیز ۵۳۵۱ تومان قیمت خورده و به واجدان ش��رایط دریافت 

ارزهای دولتی فروخته شد.
در ای��ن میان نکته حائز اهمیت رفتار بازار به خاطر برخی محدودیت هایی اس��ت که طی روزهای آینده از 
س��وی بانک مرکزی اعمال خواهد شد و به نظر می رسد که راه را بر روی برخی سوءاستفاده های احتمالی 

در خروج ارز از کشور ببندد.
در این میان فعاالن بازار ارز بر این باورند که برخی دارندگان ارز هراس��ان نسبت به اینکه نرخ در روزهای 
آینده کاهش بیشتری پیدا کند، وارد بازار شده و به این ترتیب، عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است؛ از سوی 
دیگ��ر صرافان نیز با علم به اینکه نرخ در روزهای آینده کاه��ش می یابد، از خرید ارز به میزان باال و باالتر 
از برنامه ریزی های روزانه خود خودداری کرده و همین امر تورم منفی را در این رابطه رقم زده اس��ت. آنها 

بر این باورند که نرخ ارز مجدد کاهش پیدا خواهد کرد و تالش دارد به یک نرخ منطقی تر نزدیک شود.

درخواستتجدیدنظربرایقیمتخریدتضمینیگندم

رییس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه ای به علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی بر لزوم اصالح قانون 
خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد.

رحیم زارع،  عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی در نامه ای 
علی الریجانی،  رئیس مجلس شورای اسالمی بر لزوم اصالح قانون خرید تضمینی مجلس به منظور تثبیت 
خودکفایی در تولید گندم و تداوم امنیت غذایی تاکید کرد. در این نامه که به همراه یک گزارش سیاستی تحت 
عنوان »تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها« به عنوان خروجی کارشناسی جلسات و بررسی 
های کمیته به رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضای کمیسیون کشاورزی ارسال شده است، پیشنهادهایی 
جهت ادامه روند خودکفایی در تولید گندم ارائه شده است. در این نامه آمده:  خودکفایی کشور در تولید گندم، 
یکی از نقاط قوت کشور و برگ برنده ای به ویژه در شرایط تحریم است.  با این وجود، سیسات گذاران  در ادامه 
اجرای ناقص قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی طی ۲ سال اخیر، برای سال زراعی 98-9۷ 
نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای که نرخ خرید تضمینی گندم ۱4۷0 تومان اعالم گردیده که 
نسبت به سال گذشته، تنها ۱۳ درصد رشد داشته است.  این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه های تولید در 
بخش کشاورزی طبق آمار مهرماه بانک مرکزی افزایش 48.۵ درصدی داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت 
گندم در کشورهای همسایه به حدود ۲000 تومان و فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور 
در تولید گندم است.  صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های 
بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می شود، از جمله عوارض این تصمیم خواهد بود. با این 
وجود، نوع رفتار دولت در خصوص قانون مصوب مجلس، لزوم اصالح و تکمیل این قانون و افزایش ضمانت 
اجرایی آن را نشان می دهد که باید در مجلس شورای اسالمی پیگیری شود. کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس 
شورای اسالمی پس از جلساتی که با تولیدکنندگان، مسئولین و اصناف فعال در حوزه گندم داشت، این مسئله 
را آسیب شناسی  کرده  و نتایج بررسی های کارشناس��ی خود را در گزارش سیاستی شماره 9۷090۱ تحت 
عنوان “تثبیت خودکفایی در تولید گندم؛ موانع و راهکارها” که به پیوست تقدیم می گردد، منتشر نموده است.
طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی معیار تعیین 
قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می شود. بر این اساس در سال جاری نیز باید رقم ۱9۳0 
تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین می گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و از صادرات 

قاچاقی گندم نیز جلوگیری می کند.

   رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: »در الیحه بودجه سال 
آینده افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی 

شده که برابر یک پنجم حقوق آنان است.«

محمدباقر نوبخت روز گذشته در جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
درباره روند رسیدگی به پیش نویس الیحه بودجه در دولت اظهار داشت: 
»تالش کردیم منابع بودجه را به دقت انتخاب کنیم و اینگونه نباشد که 
بی جهت منابع واهی معرفی کرده و برای آن هزینه بتراش��یم و بعد در 

تحقق آن با مشکل روبرو شویم.«
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: »برای بودجه امسال، دولت سال 
گذش��ته ۳۲0 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی کرد که همین رقم 
تحصیل شد. امسال این عدد با توجه به اینکه باید در جلسه نهایی دولت 

تصویب شود، دوشنبه هفته آینده اعالم می شود.«
نوبخت با اعالم اینکه در بخش هزینه های عمرانی بودجه سال آینده 
به رشد تولید، اشتغال و کاهش فقر مطلق توجه شده است، توضیح داد: 
»برای اینکه به رشد اقتصادی دست یابیم، ۷0 هزار میلیارد تومان برای 

اجرای طرح های عمرانی اختصاص داده ایم.«
به گفته وی، البته طرح های عمرانی در بودجه س��ال آینده به ش��کلی 

اولویت بندی ش��ده اند که بتوان بس��یاری از طرح ها را در سال 98 به 
بهره برداری رساند.

به گزارش خبرگزاری ها، وی گفت: »اقدام دیگری در بودجه ۱۳98 به 
مناب��ع دولت برای طرح های دولتی باز می گردد که می توانیم از منابع 
بانکی و صندوق برای واحدهای تولیدی در بخش خصوصی اس��تفاده 
کنیم. قرار اس��ت منابعی نیز به صورت بالعوض و بخش��ی به صورت 

وام های ارزان قیمت در قالب وجوه اداره شده در اختیار واحدهای تولیدی 
قرار گیرد تا در شرایطی که آنها دچار افزایش هزینه ناشی از قیمت ارز و 

هزینه های تولید شده اند، از کمک دولت برخوردار شوند.«
نوبخ��ت گفت: »ای��ن دو روش تنها منحصر به طرح ه��ای عمرانی و 
واحدهای تولیدی خاص حوزه صنعت نیست بلکه بخش کشاورزی و 

خدمات را نیز شامل می شود.«
معاون رییس جمهوری بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه تالش می کند، 
نقش نظارتی، برنامه ریزی و پشتیبانی مالی را برای طرح ها انجام دهد 
هرچند باید گفت منابع بودجه محدود بوده و طبیعی است که هر دستگاه 

تالش می کند بیشترین منابع را بگیرد.
وی درباره برنامه دولت برای کاهش فقر مطلق نیز اظهار داش��ت: »در 
چند سال اخیر مس��تمری افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی را 
س��ه تا پنج برابر افزایش دادیم و این اقدام را در بودجه س��ال آینده نیز 

ادامه می دهیم.«
نوبخت تاکید کرد: »افرادی که مس��تحق دریافت یارانه نقدی هستند 
سال آینده نیز دریافت می کنند و عالوه بر آن به این بخش بسته های 
حمایتی نیز می پردازیم. البته این بس��ته ها در چارچوب بودجه نیست 

بلکه قالب سیاست های جبرانی ادامه دارد.«

توضیحات نوبخت در خصوص بودجه 98

حقوقکارکناندولتسالآینده20درصدافزایشمییابد



آگهی تغییرات شرکت آریا برج تجارت رایمند شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 60024 و شناسه ملی 

 14006362684
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/27 تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : 1 -مجید مه�دی زاده 
کدمل�ی: 0651834821 علیرض�ا به�داد فرزند:مس�عود ک�د ملی: 
0067291244-امی�ر به�داد کد ملی: 0079221874 -س�عید مهدی 
زاده ک�د مل�ی:0640114393 به س�مت اعضاء اصل�ی هیئت مدیره 
برای 2 س�ال انتخاب گردیدند -2 بازرس�ان ش�رکت به ش�رح ذیل 
برای مدت 1 س�ال مالی تعیین گردیدن�د . 1 - بازرس اصلی: منصوره 
بیاضی با کدمل�ی0049474286- بازرس علی البدل : میمنت امینی 
با کدمل�ی5239279497 -3روزنامه حمایت جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )301832(

511/4آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 301/961108  آقای مراد بخش صالح نژاد فرزند عمر به شماره ملی 3651674800  به اتهام سرقت  تحت تعقیب می باشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به موجب ماده 174 و 560 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی 
ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 301 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
بازپرس شعبه 301 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد

511/5آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 324/970137  متهم محمد صانعی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبردگان و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است  ظرف 30 روز در شعبه 324 
دادیاری دادسرا ی عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد  حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، در صورت عدم حضور در مهلت مقرر تعیین شده 

تصمیم قانوی اتخاذ خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 324 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد

511/6آگهی احضار متهم
به این وس�یله برابر ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به آقای احس�ان زنده دل فرزند مرادعلی  در پرونده کالس�ه 138/970874 به 
اتهام سرقت گوشی همراه  موضوع شكایت خانم معصومه قفلی اول فرزند رمضان   ابالغ می گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در 
جلس�ه وقت رسیدگی روز ش�نبه مورخ 1397/10/15 ساعت 12 ظهر در شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر ر مجتمع قضایی امام 
خمینی واقع در بلوار شهید مدرس مشهد )چهارطبقه سابق(حاضر و در غیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادر 

خواهد نمودرایگان
مدیر دفتر  شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد

511/7آگهی احضار متهم
به این وسیله برابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای دانیال ابری فرزند علی اصغر   در پرونده کالسه 138/970990 به اتهام چهار 
مرحله غصب عنوان مامور اطالعات سپاه و چهار مرحله تحصیل مال از طریق نامشروع )جمعا به مبلغ چهل و دو میلیون و چهار صد هزار 
تومان (موضوع شكایت آقایان محمد صادق مقدم فرزند جواد –امیر نصب ضرابی فرزند مصطفی –مجتبی شهنوازی فرزند حمزه و خانم زهرا 
امینی محمدیه فرزند علی ابالغ می گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در جلسه وقت رسیدگی روز 1شنبه مورخ 1397/10/23 ساعت 
10 صبح در شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر ر مجتمع قضایی امام خمینی واقع در بلوار شهید مدرس مشهد )چهارطبقه سابق(

حاضر و در غیر این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد نمودرایگان
مدیر دفتر  شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد

511/8آگهی احضار متهم
به این وسیله برابر ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای محمد مهدی عرب احمدی دارنده کارت ملی به شماره 4591262278   در 
پرونده کالسه 138/970988 به اتهام کالهبرداری  موضوع شكایت آقایان سید سجاد ساعتی فرزند سید مختار –امیر سریری فرزند محمد  
ابالغ می گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابی خود در جلسه وقت رسیدگی روز شنبه مورخ 1397/10/22 ساعت 12 ظهر در شعبه 138 
دادگاه کیفری دو مش�هد مس�تقر ر مجتمع قضایی امام خمینی واقع در بلوار شهید مدرس مشهد )چهارطبقه سابق(حاضر و در غیر 

این صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادر خواهد نمودرایگان
مدیر دفتر  شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد

511/9احضارمتهم
در پرون�ده کالس�ه 107/970852  آق�ای حبیب محمدی فرزن�د عبدالصمد  به اتهام ضرب و جرح عمدی –توهین و س�رقت مقرون 
به آزار  تحت تعقیب می باش�د به جهت معلوم نبودن محل س�كونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی می گردد نامبرده مكلف است در تاریخ 97/10/12 راس ساعت 12/30 ظهر 
در ش�عبه 107دادگاه عمومی جزایی مش�هد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و 

تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/10احضارمتهم
در پرونده کالس�ه 107/970881  آقای رامان تیموری نامقی فرزند ذبیح اله  به اتهام س�رقت   تحت تعقیب می باشد به جهت معلوم 
نبودن محل سكونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی می گردد نامبرده مكلف اس�ت در تاریخ 97/10/12 راس س�اعت 12 ظهر در شعبه 107دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از 

اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/11آگهی
درپرونده کالس�ه 405/970593  متهم رمضان کرمی به اتهام خیانت در امانت   تحت تعقیب مي باش�د به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است ظرف مدت 30 روز در 
ش�عبه 405بازپرس�ی دادسرای ناحیه 4 مش�هد واقع در بلوار وحدت  نبش وحدت 12  حاضروازاتهام انتسابي دفاع نماید، درصورت 

عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد 
بازپرسی شعبه 405 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/12آگهی احضار متهم 
درپرونده کالس�ه 9709985145400569 این شعبه آقای مسعود اوستاخ  به اتهام مشارکت در سرقت اموال شاکی از محل سكونت  
تحت تعقیب مي باشد با عنایت به مجهول المكان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
حاضر گردد  بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد شماره بایگانی:970615 - رایگان
دادیار شعبه 430 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/13آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 9609985145301632 این شعبه آقای محمد سگوند  به اتهام ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی 
در رانندگی به میزان 100 درصد تقصیر  تحت تعقیب مي باشد با عنایت به مجهول المكان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت 30 روز از انتشار این آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در این ش�عبه حاضر گردد  بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس�یدگی غیابی بعمل 

خواهد آمد- ضمنا متهم می تواند یک نفر وکیل ددگستری به همراه داشته باشد –شماره بایگانی:961849 -رایگان
دادیار شعبه 430 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/14آگهی احضار متهم 
درپرونده کالس�ه 9609985145301191 این ش�عبه آقای حامد وفایی فرزند اسفندیار  به اتهام توهین به اشخاص عادی و مزاحمت 
ب�رای بان�وان در معابر  تحت تعقیب مي باش�د ب�ا عنایت به مجهول المكان ب�ودن متهم و در اجرای مقررات م�اده 174 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه ه�ای عموم�ی و انقالب در امور کیفری ب�ه نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت 30 روز از انتش�ار این آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتس�ابی در این ش�عبه حاضر گردد  بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد 

آمد- ضمنا متهم می تواند یک نفر وکیل ددگستری به همراه داشته باشد –شماره بایگانی:961347 -رایگان
دادیار شعبه 430 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/15آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 97099885145300548 این شعبه آقای هادی نظام دوست فرزند برات به اتهامات توهین به اشخاص عادی و جرح 
عمدی با چاقو   تحت تعقیب مي باش�د با عنایت به مجهول المكان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد  بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد- ضمنا متهم 

می تواند یک نفر وکیل ددگستری به همراه داشته باشد –شماره بایگانی:970607 -رایگان
دادیار شعبه 430 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/16آگهی 
درپرونده کالسه 421/971274 این شعبه 421 دادیاری دادسرای ناحیه 4 مشهد آقای علی رضا حسینی فرزند حسن علی  به موجب 
ش�كایت زهرا میرزائی به اتهام ترک انفاق نس�بت به فرزند  تحت تعقیب مي باش�د با عنایت به مجهول المكان بودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می گردد و متهم ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار موظف 

به حضور در شعبه یاد شده می باشد پس از انقضای مهلت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد رایگان
دادیار شعبه 421 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

511/17احضارمتهم
در پرونده کالس�ه 126/970618  آقای مهدی مرادی فرزند اکبر  به اتهام مش�ارکت در س�رقت و تخریب  تحت تعقیب می باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی می گردد نامبرده مكلف است 
در تاریخ 97/10/22 راس س�اعت 9/30 صبح در شعبه 126دادگاه کیفری دو مشهد واقع در چهارراه شیرودی-نبش شیرودی 13-مجتمع 
قضایی عدالت حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رایگان
منشی شعبه 126 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/18آگهی احضار متهم
درپرون�ده کالس�ه 214/970924  مته�م مجید طالبیان  به اتهام خیانت در امانت   تحت تعقیب مي باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه 
214بازپرس�ی دادسرای ناحیه 2مشهد واقع در مشهد خیابان کوهسنگی –چهارراه الندشت –دادسرای ناحیه دو  حاضروازاتهام انتسابي 
دفاع نماید،یک نفر وکیل دادگستری همراه خود به شعبه معرفی نماید  درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واظهار عقیده می نماید 
بازپرسی شعبه 214 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/19آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 213/961420-آقای حسین امیدوار )رئیس هیات مدیره شرکت وراساز (2-حمید قیافه غفوری )نایب رئیس هسات مدیره 
شرکت وراساز( به اتهام شرکت در فروش مال غیر در حكم کالهبرداری )یک واحد تجاری به مساحت حدود 15 مترمربع واقع در مجتمع 
تجاری شارستان  موضوع شكایت آقای غالمرضا یحیایی تحت تعقیب می باشد به واسطه  معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 
174 قانون ایین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه اگهی تا ظرف مدت س�ی روز  از تاریخ نشر آگهی 
در شعبه 213بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  ناحیه2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماینددر صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار عقیده می نماید 
شعبه 213 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2مشهد

511/20آگهی احضار متهم 
درپرونده کالسه 222/970711 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد آقای مهدی دانشی  به موجب شكایتی خانم طیبه رنگ 
پور به اتهام توهین و تهدید  تحت تعقیب مي باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و عدم دسترس�ی به او بر طبق ماده 174 
قانون آئین دادرس�ي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای 

مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد 
شعبه 222 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/21آگهی 
در پرونده کالسه 215/970888-آقای علیرضا ابارشی فرزند علی اکبر  به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال نامشروع  تحت تعقیب می باشد 
به واسطه  معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه اگهی تا ظرف مدت سی روز  از تاریخ نشر آگهی در شعبه 215بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  ناحیه2 مشهد حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نماینددر صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید
شعبه 215 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2مشهد

511/22آگهی
در پرونده 217/970549 متهم داریوش احمدی کنده سوخته فرزند داود  به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت  در حال رسیدگی می باشد 
و به واسطه مشخص نبودن محل اقامت نامبردگان به تجویز ماده 174 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی نامبرده مكلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه 217 بازپرسی ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد رایگان 
بازپرس شعبه 217 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/23آگهی 
درپرونده کالسه 970579  آقای مازیار زارعی فرزند حسین  به اتهام سرقت طال  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مصوب 1392مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است  ظرف 30 روز از تاریخ 
نشر آگهی در شعبه 226 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دادسرای ناحیه 2مشهد جهت دفاع از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت 
عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد به تجویز ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری حق داشتن یک نفر 

وکیل دادگستری را دارند نتیجه عدم حضور جلب است رایگان
دادیار شعبه 226 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/24آگهی 
درپرونده کالسه 961205  آقای حسین برقی   به اتهام سرقت  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مصوب 1392مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مكلف است  ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
226 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دادسرای ناحیه 2مشهد جهت دفاع از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد 
مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد به تجویز ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری حق داشتن یک نفر وکیل دادگستری را 

دارند نتیجه عدم حضور جلب است رایگان
دادیار شعبه 226 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 2 مشهد

511/48آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقایان مازیار فالح و سعید جمالی و رضا فاتحی و حمید فالح   فعال مجهول المكان می باشد در مورد شكایت 
خانم ها اعظم وجدانی فرزند قاس�م آقا و س�حر و نس�رین س�روری فرزندان برات علی علیه شما دایر به مش�ارکت در ایراد ضرب و جرح 
عمدی و توهین و ضرب و جرح منجر به شكستگی به موجب دادنامه شماره 9709977593801175 مورخ 1397/8/22 در پرونده کالسه 
138/970692 به پرداخت دیه به ش�كات و س�ه فقره 75  ضربه شالق تعزیری و عالوه بر آن متهم ردیف اول به تحمل پنج سال و یک ماه 
حبس تعزیری محكوم گردیده مراتب از طریق در روزنامه درج می شود رای صادره غیابی و از تاریخ نشر در روزنامه در مهلت مقرر قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است رایگان
مدیر دفتر شعبه 138دادگاه کیفری2 مشهد

511/49آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای هادی دمس�از فرزند امید   فعال مجهول المكان می باشد در مورد گزارش مرجع انتظامی   علیه شما 
دایر به رانندگی بدون پروانه رسمی  به موجب دادنامه شماره 9709977593801173 مورخ 1397/8/22 در پرونده کالسه 138/970703 به 
پرداخت چهار میلیون ریال  جزای نقدی به خزانه عمومی کشور  محكوم گردیده مراتب از طریق در روزنامه درج می شود رای صادره غیابی 

و از تاریخ نشر در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است رایگان
مدیر دفتر شعبه 138دادگاه کیفری2 مشهد

511/50آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خانم س�هیال پاسند فرزند محمد    فعال مجهول المكان می باش�د در مورد شكایت شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان خراسان رضوی  علیه شما دایر استفاده غیر مجاز از آب به موجب دادنامه شماره 9709977593800802 مورخ 1397/6/11 
در پرونده کالسه 138/970374 عالوه بر پرداخت نه میلیون و ششصد و سی هشت هزار ریال به اداره مذکور به پرداخت پنجاه میلیون ریال 
میلیون جزای نقدی به خزانه عمومی کشور  محكوم گردیده مراتب از طریق در روزنامه درج می شود رای صادره غیابی و از تاریخ نشر در 

روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است رایگان
مدیر دفتر شعبه 138دادگاه کیفری2 مشهد

511/51آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهي های قبلي به اقاي محمود خانی فرزند علی اصغر  فعال مجهول المكان ابالغ مي ش�ود به اتهام توهین که به موجب 
دادنامه شماره 9709977590701220 مورخ 97/8/26 در پرونده کالسه 107/970329 به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری محكوم شده اید 
مراتب بدینوس�یله  در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه  ظرف مهلت بیس�ت روز قابل واخواهی در این 

دادگاه می باشد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری دو  مشهد

511/52آگهي ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ي ه�ای قبلي به خانم زهرا یعقوبی اول فرزند حس�ین و آقایان هادی حس�ین ن�ژاد تبریزی فرزن�د ابراهیم و امید 
براتی فرزند محمد رضا   فعال مجهول المكان ابالغ مي ش�ود هر س�ه نفر به اتهام ش�رکت در دو فقره س�رقت  که به موجب دادنامه شماره 
9709977590701090 مورخ 97/8/2 در پرونده کالس�ه 107/961498 هر یک عالوه بر رد مال به تحمل س�ه سال حبس و 74 ضربه شالق 
تعزیری محكوم شده اید مراتب بدینوسیله  در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه  ظرف مهلت بیست روز 

قابل واخواهی در این دادگاه می باشد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری دو  مشهد

511/53آگهي ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي های قبلي به اقایان  مسعود جعفری فرزند غالمرضا و آقای علی جعفری فرزند غالمرضا  فعال مجهول المكان ابالغ مي شود 
ردیف اول به اتهام سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول و متهم ردیف دوم به اتهام کالهبرداری از طریق فروش مال غیر که به موجب دادنامه 
شماره 9709977590701071 مورخ 97/7/29 در پرونده کالسه 107/970482 متهم ردیف دوم عالوه بر ردمال به تحمل 5 سال حبس و پرداخت 
جزای نقدی معادل مال اخذ شده و متهم ردیف اول عالوه بر رد مال به تحمل سه سال و نیم حبس و 74 ضربه شالق تعزیری و دو فقره دو سال 
و نیم حبس محكوم شده اید مراتب بدینوسیله  در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه  ظرف مهلت بیست روز 

قابل واخواهی در این دادگاه می باشد رایگان
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری دو  مشهد

511/54آگهی ابالغ دادنامه
در پرونده کالسه970249 و پیروآگهی قبلی بدین وسیله به آقای حمید فرجام فریمانی –محمد حسین نبئی –سیف اله احمدی –خدیجه پریشان 
–حسین میبدی –محمد رضا نیكدل –محمد شایگان –حسین قائمی –محمد امین عبدی –بهرام درانی –علی ابراهیمی –رمضان علی انتظاری 
–خلیل ابراهیمی –طاهره شیبانی   فعال مجهول المكان ابالغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709977592601244  صادره ازشعبه 126 دادگاه 
کیفری 2 مشهد در خصوص اعسار آقای وحید پیری رای بر پرداخت تقسیطی محكوم به صادره گردیده است مراتب یک نوبت آگهی می گردد 

تاچنانچه نامبردگان به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت بیست روز  پس ازدرج درروزنامه به این دادگاه تسلیم نماید.رایگان
منشی شعبه 126 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/55آگهي ابالغ دادنامه
پیروآگهي قبلي بدینوس�یله به آقای مس�عود آستانی فرزند محمد فاقد مشخصات بیش�تر  فعال مجهول المكان  ابالغ مي گردد در خصوص 
ش�كایت آقای محمد بیل داران فرزند عبداله  علیه ش�ما دایر بر کالهبرداری مرتبط با رایانه به مبلغ نهصدو هفتاد هزار تومان  بموجب حكم 
ش�ماره 9709977591201212-97/9/3 در پرونده کالس�ه 112/970676 به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال به 
مبلغ نهصد و هفتاد هزار تومان در حق شاکی محكوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج 
در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خاواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

خراسان رضوی می باشدرایگان
مدیر دفتر  شعبه112دادگاه کیفری2 مشهد

آگهی حصر وراثت
اقا ابراهیم رنجبر  به شماره شناسنامه 1101 فرزند بهرام از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادوران بهرام 
رنجبر علی آبادی فرزند رجب در تاریخ 1397/8/16  در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند: محمد 
رنجبر منجیلی شماره شناسنامه 403 فرزند بهرام پسر متوفی ابراهیم رنجبر منجیلی شماره شناسنامه 1101 فرزند بهرام پسر متوفی اژدر رنجبر 
منجیلی شماره شناسنامه 1110 فرزند بهرام پسر متوفی رقیه رنجبر   شماره شناسنامه 2 فرزند بهرام دختر متوفی بتول رنجبر منجیلی شماره 
شناسنامه 2462 فرزند بهرام دختر متوفی سیما رنجبر منجیلی شماره شناسنامه 2463 فرزند بهرام دختر متوفی فاطمه  رنجبر منجیلی شماره 
شناسنامه 2464 فرزند بهرام 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 163/3/97 ح  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 سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر 

وراثت برابر درخواستص ادر خواهد شد 
ح  5307  قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری رودبار-براری

آگهی حصر وراثت
اقا حسن شاه محمدی لوشانی     به شماره شناسنامه 12 فرزند جبار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادوران جبار شاه محمدی لوشانی فرزند جانعلی در تاریخ 97/3/14     در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه 
شده اند: حسن شاه محمدی لوشانی شماره شناسنامه 12 فرزند جبار پسر متوفی یزدان شاه محمدی لوشانی شماره شناسنامه 7 فرزند جبار پسر 
متوفی علی داود شاه محمدی لوشانی شماره شناسنامه 12 فرزند جبار پسر متوفی محمود شاه محمدی شماره شناسنامه 4110 فرزند جبار پسر 
متوفی گوهر شاه محمدی لوشانی شماره شناسنامه 125 فرزند جبار دختر متوفی پروانه شاه محمدی لوشانی شماره شناسنامه 1159 فرزند جبار 
دختر متوفی راحله شاه محمدی لوشانی شماره شناسنامه 154 فرزند جبار دختر متوفی مریم قلیچی شماره شناسنامه 5 فرزند ایلخانی همسر 
متوفی   و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 164/3/97 
ح  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 سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواستص ادر خواهد شد 
ح  5308  قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری رودبار-براری

آگهی حصر وراثت
شماره 164/3/97 ح خانم شهره عزیززاده به شماره شناسنامه 2650131731  فرزند عباس  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادوران عباس عزیززاده گنگشی فرزند سبزعلی در تاریخ 97/08/03    در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه ان 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند: 1- اشكان عزیززاده گنگشی شماره شناسنامه 265017098 فرزند عباس پسر متوفی  2- پژمان عزیززاده 
گنگشی شماره شناسنامه 265028621 فرزند عباس پسر متوفی  3- شیوا عزیززاده گنگشی شماره شناسنامه 192 فرزند عباس دختر متوفی  4- 
شهره عزیززاده گنگشی شماره شناسنامه 2650131731 فرزند عباس دختر متوفی  5- کوچكشوری سراوانی شماره شناسنامه 4087 فرزند احمد 
همسر متوفی    و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 3/97/  
ح  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 سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت برابر درخواستص ادر خواهد شد 
ح  5309  قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری رودبار-براری

آگهی حصر وراثت
 آقای  کیانوش نباتی حسن کیاده    به شناسنامه شماره 135  فرزند  عیسی  از این  شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  
شده که شادروان  عیسی نباتی حسن کیاده    فرزند قندعلی  در تاریخ 97/7/19 در شهرستان کیاشهر فوت نموده و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل 
تعرفه شده اند :1- گودرز نباتی حسن کیاده شماره شناسنامه 139 فرزند عیسی نسبت فرزند 2- کیانوش نباتی حسن کیاده شماره شناسنامه 
135 فرزند عیسی نسبت فرزند 3- کیومرث نباتی حسن کیاده شماره شناسنامه 5070 فرزند عیسی نسبت فرزند 4- طهمورث نباتی حسن 
کیاده شماره شناسنامه 71 فرزند عیسی نسبت فرزند 5- مریم نباتی حسن کیاده شماره شناسنامه 5 فرزند عیسی نسبت فرزند 6- پاکنوش 
نباتی حسن کیاده شماره شناسنامه 16 فرزند عیسی نسبت فرزند 7- بهتاش نباتی حسن کیاده شماره شناسنامه 56 فرزند عیسی نسبت فرزند 
8- پروانه نباتی حسن کیاده شماره شناسنامه 37 فرزند عیسی نسبت فرزند 9- شیما نباتی حسن کیاده شماره شناسنامه 5071 فرزند عیسی 
نسبت فرزند 10- ماه منیر الفتی حسن کیاده شماره شناسنامه 2886 فرزند علی حسن نسبت زوجه    و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری  
ندارد. اینک پس ازمالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 1/ سیارمفاد  در خواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از  متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر آگهی  ظرف یكماه  به دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کیاشهر 

تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر خواهد شد.
ح   5310    قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف  بندر کیاشهر- محمد علی  اسالمی

آگهی حصر وراثت
 خانم صفیه رقایب پور حسن کیاده      به شناسنامه شماره 121  فرزند  رضا  از این  شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده  شده که شادروان  علی محمد خواه حسن کیاده     فرزند بالل   در تاریخ  96/12/23  در شهرستان کیاشهر فوت نموده و ورثه آن مرحوم به 
شرح ذیل تعرفه شده اند :1- صفیه رقائب پور حسن کیاده شماره شناسنامه 121 فرزند رضا نسبت زوجه 2- سمیه محمدخواه حسن کیاده شماره 
شناسنامه 209 فرزند علی نسبت فرزند 3- زینب محمدخواه حسن کیاده شماره شناسنامه 20 فرزند علی نسبت فرزند 4- جواد محمدخواه 
حسن کیاده شماره شناسنامه 338 فرزند علی نسبت فرزند 5- سمانه محمدخواه حسن کیاده شماره شناسنامه 273009868 فرزند علی نسبت 
فرزند و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری  ندارد. اینک پس ازمالحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 1/ سیارمفاد  
در خواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از  متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر آگهی  ظرف 

یكماه  به دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کیاشهر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر خواهد شد.
ح    5311   قاضی شعبه اول  شورای حل اختالف  بندر کیاشهر- محمد علی  اسالمی

آگهی مزایده  اموال غیر منقول
 شماره بایگانی  شعبه 970146 در خصوص  پرونده اجرایی  کالسه 970146 ) جدید ( صادره  از شعبه 11 دادگاه  حقوقی  رشت محكوم له :  امین 
محبی پارودباری  محكوم علیه :  نبی  اسماعیلی  پا رودباری موضوع  الزم االجرا: مطالبه انجام  کارشناسی  ملک زیر از طریق مزایده عمومی  
به فروش می رس�د مش�خصات  اموال  به ش�رح  ذیل میباشد: مشخصات  ملک عبارت است  ملک به شماره  ثبتی فرعی  19262 از اصلی  12 
مفروز  و مجزی شده از 5521 فرعی از اصلی  مذکور بخش 4 رشت  از ششدانگ عرصه و اعیان  یک دستگاه   آپارتمان مسكونی  واقع در  طبقه 
دوم  یک باب  س�اختمان 4 طبقه  روی پیلوت 8 واحدی به مس�احت  68 متر مربع به انضمام یک باب  انباری  به مس�احت  2/52 متر مربع  به 
انضمام ششدانگ  یک باب  پارکینگ 12/5 متر مربع . واحد مسكونی  مشتمل بر  دو اتاق خواب  و سالن  و پذیرایی و آشپزخانه  اوپن و سرویس 
بهداشتی  بوده  و امتیازات   برق و آب و  گاز و تلفن را داراست . کف واحد سرامیک و کابینت ها  ام دی اف است  و نمای عمومی  ساختمان  سنگ 
بوده  و س�اختمان  دارای آسانس�ور و درب پارکینگ کرکره برقی  ریموت دار می باش�د. موقعیت  ساختمان  به صورت  دو نبش بوده و از طرف 
اضالع  جنوب و غربی  بر معابر عمومی  می باشد کاربری  ملک مسكونی  و قدمت  آن حدود 3 سال است . حدود  ومشخصات  ملک  با حدود  
مندرج  در سند  شماره 728057 سری  95 / الف  مطابقت  داشته و مالک  ششدانگ  عرصه و اعیان  آقای  نبی اسماعیلی  پارودباری  فرزند  
شفیع می باشد. برابر مندرجات بازداشتی ملک در رهن بانک مسكن به مبلغ 949/185/945 ریال بوده و با توجه به مكاتبه با بانک ملک فک 
رهن شده ولی مراتب فک رهن هنوز در پرونده ثبتی درج نگردیده است محل وقع ملک  رشت – پشت  بیمارستان  شفا -  نبش ک 10 – پالک  
32 – ساختمان  پارسا قیمت پایه کارشناسی مبلغ 2/250/000/000 ریال  ) دو میلیارد و دویست و پنجاه  میلیون  ریال( ارزیابی  می گردد.  اعالم  
می گردد. مزایده  در تاریخ  1397/09/21 از  ساعت  10 الی 11 در محل  اجرای احكام مدنی  دادگستری  رشت واقع در چله خانه  بر گزار میگردد  
مزایده  از قیمت  پایه  کارشناسی  آغاز و به کسی  که باالترین  قیمت را  پیشنهاد نماید فروخته  خواهد  شد ده درصد مبلغ مزایده  از خریدار  
فی المجلس  اخذ و مابقی  میبایست  حداکثر به مدت  یک ماه  پرداخت  گردد در صورت  عدم واریز مبلغ  در مهلت قانونی  ده درصد  واریزی 

به نفع  دولت ضبط خواهد شد.
ح   5312     دادورز شعبه 11 اجرای احكام  مدنی دادگستری رشت – ناظری 

آگهی ابالغ
اقای ابراهیم دال پور فرزند عزت اله مجهول المكان پیرو انتشار اگهی ابالغ مورخ 1397/08/22 در روزنامه حمایت بعلت عدم حضور جنابعالی 
طالق همسر شما بر اساس دادنامه بشماره  9709971320100320 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار به نوع بائن قضائی نوبت اول 

به شماره ترتیب 2413 به تاریخ 1397/09/06 ثبت گردید.
ح  5313  سردفتر رسمی طالق شماره 70 منجیل- علی اکبر صابری منش 

آگهی
اقای مهدی جهانی سرابستانی فرزند احمد دادخواستی به طرفیت خوانده اقای مهدی دشت آراء فرزند حسین بخواسته جلب ثالث تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان فومن که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فومن ارجاع و به کالسه پرونده 
970253 و 970808 ثبت گردیده و وقت رسیدگی ان روز چهارشنبه 1397/10/12 ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود در وقت مقرر فوق در این دادگاه حاضر گردد 
ح   5314   مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فومن- فالحتی

آگهی دعوت بستانكاران 
در خص�وص پرونده اجرایی 940098 ش�عبه دوم اجرای احكام مدنی دادگس�تری فومن و بموجب دادنامه ش�ماره 9309971838200640 – 
1393/7/29 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فومن دعوی اقای احمد دیده بان دوگوری فرزند حسن بطرفیت شرکت گردشگری 
خدماتی و تولیدی شهریاران گیل و دیلم به شماره ثبت 603 سهامی خاص دایر بر انحالل شرکت مذکور نظر به انتخاب اقای محمد رضا تاشک 
به سمت مدیر تصفیه و اقای علی حق وردی به سمت ناظر بر امر تصفیه لذا از کلیه بستانكاران و بدهكاران شرکت فوق الذکر دعوت میگردد 
شخصا با ارائه معرفی نامه معتبر برابر مفاد ماده 462 قانون تجارت ظرف 15 روز جهت تصدیق طلب یا بدهی خود از تاریخ انتشار اگهی با شماره 

09111367247 تماس حاصل نموده و نسبت به تسلیم مدارک و مستندات خود اقدام نمایند 
ح   5315   مدیر اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان فومن- ابوذر کاسی پور

آگهی مزایده
برابر محتویات پرونده اجرایی کالس�ه 960419 موضوع رای ش�ماره 9609971838200470 مورخ 96/5/9 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی فومن دعوی اقای عسگر آرامش بطرفیت صادق پور بهرام دایر بر فروش مال مشاعی وفق نظریه کارشناسی علیهذا این اجرا قصد دارد 
اموال تعداد 25 راس گوسفند نر و ماده را بر اساس قیمت پایه به شرح نظریه کارشناسی طی مزایده حضوری به فروش برساند تعداد 25 راس  
گوسفند نر و ماده بالغ بزرگسال موضوع صورتجلسه 1396/11/21 بر اساس نظریه کارشناس مورخ 1397/5/21 کل قیمت کارشناسی احشام 
موضوع مزایده اعم از نر و ماده تعداد 2 راس نر و تعداد 23 راس ماده به مبلغ 142/600/000 ریال معادل چهارده میلیون و دویست و شصت هزار 
تومان بعنوان قیمت پایه مزایده براورد گردیده است زمان برگزاری  مزایده  به تاریخ 1397/09/27  روز سه شنبه  ساعت 10 الی 11  صبح در 
محل دفتر اجرای  احكام  مدنی دادگستری  فومن برقرار  می باشد. مزایده با حضور  نماینده دادستان  عمومی و انقالب  راس  ساعت مقرر از 
قیمت  پایه ارزیابی  شده شروع  و به باالترین  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد.متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به واریز 10 درصد  
قیمت   پایه  کارشناس�ی  در روز  مزایده ) 2 س�اعت قبل از  وقت مزایده (  بحس�اب بحس�اب سپرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  جهت  
شرکت در  جلسه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  معاقبا” مازاد 10 درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به 
ارائه  فبیش واریزی  در روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یكماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از  مزایده  می توانند  
ضمن هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید  و سپس  در مزایده  شرکت نمایند  این آگهی  فقط  در یک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح     5316    اجرای احكام  مدنی دادگستری شهرستان فومن

آگهی تغییرات موسسه حقوقی داوری آتنا حاجی پور 
تبریزی نژاد به شماره ثبت 4701 و شناسه ملی 14005120730

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - نام ش�رکت به “ حقوق�ی داوری الهه 
عدالت خراس�ان رض�وی “ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه 

اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )301833(

آگهی تغییرات شرکت طراوت پردیس ثامن شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 18866 و شناسه ملی 10380344142

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 به موضوع فعالیت ش�رکت موارد ذیل 
الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: کلیه امور پیمانكاری 
فضای سبز شامل احداث، آبیاری ، کاشت داشت توسعه فضای سبز- 
طراحی فضای سبز - ایجاد فضای سبز و نگهداری آن - مبلمان شهری 
،پیاده رو سازی، محوطه سازی امور پیمانكاری در زمینه جنگلداری ، 
درختكاری ، به س�ازی و اصالح اراضی ، آبخیز داری و آبخوان داری ، 
مالچ پاشی و تثبیت شن روان ، عملیات به زراعی ، کاشت و برداشت 
محصوالت عمده و استراتژیک، مرتع داری و دامپروری شامل )طیور 
، گاوداری ،زنب�ورداری و گوس�فنداری (- خدمات فضای سبزش�امل 
خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبز- تامین نیروی نگهداری فضای 
سبز جهت شرکت -طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار 
و ش�بكه های آبیاری و زهكش�ی – امور پیمانكاری مربوط به ساخت 
س�اختمان و سیس�تم های تصفیه خانه ، بند ها و سد ها ، ساختمان 
نیروگاه آبی ، اجرای بهسازی و الیروبی کال ها و کانال ها ، سازه های 
هیدرولیكی و تونل آب و مخازن آب ، ش�بكه های توزیع آب ، شبكه 
های جمع آوری و انتقال فاضالب ، کانال های انتقال آب ، س�ازه های 
دریایی و س�احلی ، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تكثیر 
آبزی�ان - صادرات و واردات کلیه کاالهای مج�از بازرگانی – اخذ وام 
و تس�هیالت ارزی و ریالی از کلیه بانكها و موسسات مالی و اعتباری 
جهت ش�رکت- پس از اخ�ذ مجوزهای الزم و ثب�ت موضوع فعالیت 
مذک�ور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. -2 نش�انی 
ش�رکت از آدرس قبل�ی به آدرس جدید: اس�تان خراس�ان رضوی ، 
شهرس�تان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، /فرودوسی ، خیابان 
برادران ش�هیدنوربخش 6 ، بلوار فردوس�ی ، پالک 0 ، مجتمع تجاری 
آهن مش�هد ، طبقه اول ، واحد 126 کدپستی : 9185993444تغییر 

یافت.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )301834(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سمان شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 7219 و شناسه ملی 10380230283 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -1 موضوع فعالیت ش�رکت به شرح ذیل 
تغییر یاف�ت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردی�د: ) واردات، 
ص�ادرات و تامین کاالهای مج�از پس از اخذ مجوزه�ای الزم و ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد 
( -2 نش�انی ش�رکت از محل قبلی به آدرس جدید : استان خراسان 
رضوی-شهرس�تان مشهد-بخش مرکزی-ش�هر مشهد-هاشمیه-
خیابان هاش�میه 4)الله7(-خیابان هاشمیه2/10)شهید صارمی19(-

پ�الک 9-واحد 1 کد پس�تی : 9178673593 تغییر یافت. -4 تعداد 
اعض�ای هیات مدی�ره از 2 نفر به 5 نفر افزایش یافت. -5 اساس�نامه 

جدید شرکت مشتمل بر 26 ماده به تصویب مجمع رسید
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )301835(

مفقودی
برگ س�بز خودرو جک ه�اچ بک مدل 1396 به ش�ماره انتظامی 36-739 ق 18 و ش�ماره موتور

HFC4GA31DH0048426 و ش�ماره شاس�ی NAKSHV311HB145154 به نام سید حسین 
موسوی عارف آبادی مفقود از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کاشمر
512/1آگهی 

خواهان 1- احمد 2- ابراهیم 3- مریم ش�هرت همگی حكیم زرگر با وکالت خالقی و  ش�هباز دادخواس�تی به طرفیت خواندگان1-طلعت 
صفاریان بیدختی 2- س�یدمرتضی ارتضاء 3- علیرضا خامنه ای 4- علیرضا شیر دل 5- محمدعاشوری به خواسته ابطال سند و خلع ید 
وجلب ثالث تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان طرقبه شاندیز که جهت رسیدگی به شعبه 3 حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز 
واقع در طرقبه ارجاع و به کالسه 950348 و 950554 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1397/10/8 ساعت 9 صبح  تعیین شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مذکور پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دومدادخواست وضمائم را دریافت نماید.چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

511/2آگهی
در پرونده کالس�ه 401/960372 متهم علی چش�مه زاده  به اتهام توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی  موضوع شكایت مهدی غالم زاده  ف 
محمد تحت تعقیب می باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در ش�عبه 401 بازپرس�ی دادس�رای عمومی و 
انقالب مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
بازپرس شعبه 401 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 مشهد

512/3آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی گناباد
پیرو آگهی های تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب درخواست واصله مستند به 
ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در بخش یک حوزه ثبتی این واحد به شرح زیر: قطعات 

مفروز علی آباد یک � اصلی
 - 10805 فرعی متصل به 2274 فرعی خانم ربابه شاه پسند ششدانگ قسمتی از یكباب منزل

-  10839 فرعی آقای سعید خواجه ششدانگ یكباب منزل 
� 10840 فرعی از 859 فرعی علیرضا قهرمانی ششدانک یک قطعه زمین .

 قطعات مفروز ده جویمند 2� اصلی 
- 537 فرعی موقوفه میرزا علی اکبر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی .
- 543 فرعی موقوفه میرزا علی اکبر به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی .

 قطعات مفروز قصبه شهر 3� اصلی
- 4556 فرعی از 227فرعی حسین خراسانی شهری ششدانگ یک باب منزل 97/10/1 .

- 4559 فرعی از 99 فرعی خانم فاطمه ایزدی شهری ششدانگ یک قطعه محوطه.
 قطعات مفروز نوقاب 4- اصلی 

- 2337 فرعی از 617 فرعی مهدی اسمعیلی نوقابی ششدانگ یک قطعه محوطه .
- 2339 فرعی از 354 فرعی مهدی میرزاده اول ششدانگ یک قطعه محوطه.

قطعات مفروز بیلند 91- اصلی
- 2094 فرعی غالمعلی عبدالهی اول بیلندی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار .

 قطعات مفروز باغسیاه 93 � اصلی
- 280 فرعی باقیمانده موقوفه صبیه کربالئی اسماعیل بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.

- 573 فرعی موقوفه صبیه کربالئی اسماعیل بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 97/10/2 .
- 575 فرعی موقوفه مسجد و  حمام باغسیاه به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.

- 578 فرعی موقوفه کربالئی محمدعلی قوژدی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.
 630 فرعی موقوفه کربالئی حسین بتصدی اداراه وقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی .

 637 فرعی موقوفه مال کربالئی معرف بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی .
- 664 فرعی موقوفه تعزیه دارای باغسیاه بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزورعی وقفی

 666 فرعی موقوفه تعزیه داری باغسیاه بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.
 668 فرعی موقوفه حاج علی محمد بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی .

- 1734 فرعی از 280 فرعی موقوفه صبیه کربالیی اسماعیل بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
وقفی 97/10/3 .

 قطعات مفروز پناه آباد 114� اصلی
- 263 فرعی از 123 فرعی محمد حسن چابک ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات.

قطعات مفروز کاخک 154 � اصلی:
485 فرعی موقوفه مال یحیی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.

 3642 فرعی موقوفه کربالئی سعید و زوجه اش بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.
- 3798 فرعی موقوفه موذنی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.

3799 فرعی موقوفه موذنی بتصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.
 5360 فرعی از 723 فرعی حسین سعیدی کاخكی و غیره ششدانگ یک باب منزل 97/10/4 .

قطعات مفروز ششک 156 � اصلی
-547 فرعی ذبیح رسولی فر و غیره ششدانگ یكباب منزل

967 فرعی از 112 فرعی موسسه پس انداز و قرض الحسنه و لی عصر کاخک به شماره ثبت 4 ششدانگ یكباب ساختمان.
قطعات مفروز دیسفان 264- اصلی:

2558 فرعی حسن احمد نژاد و غیره ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مرغداری
قطعات مفروز زیبد 414 � اصلی:

475 فرعی موقوفه حوض ته رود با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یكباب حوض انبار وقفی.
- 892 فرعی موقوفه مسجد خرابه با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یكباب مسجد مخروبه وقفی.

 893 فرعی موقوفه حسین عسكری با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یكباب حوض انبار مخروبه وقف 97/10/5.
 904 فرعی موقوفه معصوم بیک با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یكباب حوض انبار وقفی.

 952فرعی موقوفه رته د کوچک زیبد با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.
 956 فرعی موقوفه عید غدیری با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.

 963 فرعی موقوفه کربالیی علی اکبر با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی.
 964 فرعی موقوفه کربالیی محمد با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی وقفی 97/10/6 

قبل از ظهر در محل انجام خواهد شد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشد مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک مورد  آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهدشد و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تكلیف  پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 

تسلیم نمایند. تاریخ 97/09/08
محمد رضا اجتهادی عرب- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گناباد

511/25اگهی احضار متهم
آقای فرهاد حیدری فرزند فرهاد  جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کالسه 142/970868 دائر بر سرقت  موضوع شكایت علی پویان 
مهر  در جلسه رسیدگی مورخ 97/10/18 راس ساعت 8/30 در شعبه 142 دادگاه کیفری 2 مشهد مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی 
مش�هد برگزار خواهد ش�د لذا مراتب بدینوسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 از طیق درج آگهی 
روزنامه به ش�ما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در جلسه رس�یدگی فوق الذکر حاضر شوید نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود 
رئیس شعبه 142دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد 

511/26اگهی احضار متهم
آقای محمد رضا کش�یر فرزند خلیل  جلس�ه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کالس�ه 142/961720 دائر بر کالهبرداری  موضوع شكایت 
رحیم امینی مایوان  در جلس�ه رس�یدگی مورخ 97/10/22 راس ساعت 9 در شعبه 142 دادگاه کیفری 2 مشهد مستقر در مجتمع قضایی 
امام خمینی مشهد برگزار خواهد شد لذا مراتب بدینوسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طیق درج 
آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شوید نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بودرایگان 
رئیس شعبه 142دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد 

511/27اگهی احضار متهم
آقای رحیم رمضانی قائنی قلعه شیری فرزند ناصر   جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده کالسه 142/970827 دائر بر ایراد صدمه بدنی 
عمدی و توهین  موضوع شكایت خانم عصمت نجیب اللهی   در جلسه رسیدگی مورخ 97/10/19 راس ساعت 8/30 در شعبه 142 دادگاه 
کیفری 2 مشهد مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی مشهد برگزار خواهد شد لذا مراتب بدینوسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 از طیق درج آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر 

شوید نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 
رئیس شعبه 142دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد 

511/28آگهی احضار متهم
آقای محمد مزدوریان با نام مس�تعار کریم رخش�انی جلسه  رسیدگی به اتهام شما در پرونده بایگانی 103/970061 دایر بر رابطه نامشروع  
موضوع شكایت اباصلت ایزانلو   راس ساعت 9 صبح روز 1397/10/11 در این شعبه برگزار خواهد شد در اجرای ماده180 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امورکیفری )مصوب1378(از طریق آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یاد شده حاضر 

شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بودرایگان
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو  مشهد

511/29آگهی احضار متهم
آقای نوروز میرزایی فرزند میرزا جان معروف به نوروز بلوچ  جلسه  رسیدگی به اتهام شما در پرونده بایگانی 103/860017 دایر بر قتل عمد 
محمود آذر نوش فرزند حسینعلی   موضوع شكایت مریم مهربان دخت   راس ساعت 11 صبح روز 1397/10/9 در این شعبه برگزار خواهد 
شد در اجرای ماده180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امورکیفری )مصوب1378(از طریق آگهی روزنامه به شما ابالغ 

تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یاد شده حاضر شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد بود
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/30آگهی 
درپرونده کالسه 325/950622  آقای عباس باقرزاده   به اتهام دخالت در اموال توقیف شده و تصرف در آن فرزند  تحت تعقیب مي باشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مصوب 1392مراتب در روزنامه آگهي نامبرده 
مكلف است  ظرف 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 325 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب دادسرای ناحیه 3مشهد حاضر و از اتهام 

انتاسبی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رایگان 
شعبه 325 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3 مشهد

511/31آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوس�یله به خانم مهش�ید علی قنبری فرزند اصغر  ابالغ می گردد بر حس�ب ش�كایت محمد جوان به وکالت از بانک سینا  در  پرونده 
کالسه 112/970384 این دادگاه به اتهام تصرف عدوانی یک واحد آپارتمان تحت تعقیب می باشید وقت رسیدگی  برای مورخه 97/10/19 
ساعت 9/30 تعیین شده با عنایت به ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار منتشر تا 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا به موضوع رس�یدگی و حكم مقتضی را 

صادر خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه112 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/32آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به علی جعفری دربندی   ابالغ می گردد بر حسب شكایت ناصر برازنده  در  پرونده کالسه 112/970937 این دادگاه به اتهام تهدید 
علیه بهداشت عمومی  تحت تعقیب می باشید وقت رسیدگی  برای مورخه 97/10/21 ساعت 8/30 تعیین شده با عنایت به ماده 344 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار منتشر تا در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی را صادر خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه112 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/33آگهی ابالغ وقت دادرسی 
در پرونده کالسه:971134-پیروی آگهی قبلی بدین وسیله به متهم آقای رضا منشط فرزند مسعود   به شماره ملی 0945435347  متولد 
1364/8/22صادره از مشهد  فعال متواری ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به اتهام خویش دایر به تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع 
شكایت خانم بشرا مهدویان مشهدی  در جلسه مورخ 97/10/23 ساعت 11 صبح واقع در مشهد بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی 

شرکت و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه 140 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/34آگهی ابالغ وقت دادرسی 
در پرونده کالسه:971025-پیروی آگهی قبلی بدین وسیله به متهم آقای مصطفی کربالئی عبداالحد بروجردی فرزند هوشنگ   به شماره 
ملی 0010398767   متولد 1368/3/7صادره از تهران  فعال متواری ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به اتهام اش دایر به عدم ثبت واقعه 
نكاح در جلسه مورخ 97/10/18 ساعت 11 صبح به شعبه 140 واقع در مشهد بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی شرکت و از خود دفاع 

نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه 140 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/35آگهی ابالغ وقت دادرسی 
در پرونده کالسه:970330-پیروی آگهی قبلی بدین وسیله به متهم آقای علی حیدری فرزند عزت اله   به شماره ملی 6170012897  متولد 
1371/1/5 صادره از خنداب  فعال متواری ابالغ می گردد که جهت رسیدگی به اتهام خویش دایر به کالهبرداری رایانه ای موضوع شكایت 
آقایان مجتبی نظری و سید جالل قیاضی  در جلسه مورخ 97/10/17 ساعت 11 صبح واقع در مشهد بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی 

شرکت و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه 140 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/36آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی:970901-بدینوسیله به آقای علی یعقوبی فرزند مصطفی ابالغ می گردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر به رانندگی بدون 
پروانه  راس ساعت 8 صبح مورخ 1397/10/30 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیر االنتشار به شما ابالغ می گردد مقتضی است در وقت مقرر حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردیدرایگان
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری 2 مجتمع مشهد
511/37آگهی ابالغ وقت رسیدگی به 1- آقای رضا کوسه 2-ملیحه ارجمند 3-محمد رضایی )هر 

سه نفر فاقد نام پدر و فعال هر سه نفر مجهول المكان (
ش�اکی آقای علی اصغر دالور فرزند محمد جمعه ش�كایتی علیه متهمان فوق 1-رضا کوسه 2- ملیحه ارجمند 3- محمد رضایی شكایتی 
مبنی بر کالهبرداری و تحصیل مال نامش�روع مطرح نموده اس�ت که به شماره پرونده کالس�ه 9609985122201329 و به شماره بایگانی 
110/970043 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609985122201329 شعبه 110 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر 
مشهد )110 جزایی سابق(ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 قانون 
آئین دادسی کیفری به علت مجهول المكان بودن متهم و شكایت شاکی مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد رایگان 
مدیر شعبه 110 دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد 

512/38آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
ش�ماره بایگانی :970821خواهان :بانک ملت با وکالت حمیده سالمی   دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-لیال ابراهیم خانی فرزند خلیل 
2-س�عید ایل بیگی فرزند مهدی   به خواس�ته محكومیت تضامنی خوان�دگان  به پرداخت مبلغ 459081020 ریال ت�ا تاریخ 1397/7/15 
بانضمام محاسبه جمیع خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و مطاللبه خسارت تاخیر تادیه اصل تسهیالت اعطایی 
)289613511 ری�ال(از تاریخ 1397/7/16 لغایت یوم االوصول طبق قرارداد )24 الوصول طبق قرارداد )28 درصد (مطرح که به این ش�عبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709985174700805 ش�عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
ان مورخ 97/10/16 س�اعت 10 صبح تعیین ش�ده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان ودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت دریكی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد
مدیردفترشعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  تربت حیدریه 

511/39آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شاکی آقای وهاب مخمل باف فرزند محمد حسین  شكایتی علیه متهم ابوالحسن بلوچ قرائی  به اتهام سرقت خودرو  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 970322 شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد )104 جزایی سابق( ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب یک نوبت دریكی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتامتهم ظرف یک ماه  پس ازنشر آگهی 

و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگرددرایگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت   مشهد

511/40آگهی ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم به آقای حمید پهلوان نوقابی
شاکی خانم زهره جمالی جدی  شكایتی علیه متهم حمید پهلوان نوقابی  به اتهام توهین و تهدید  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609987503501973  شعبه 108 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد )108 جزایی سابق( ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن مورخ 1397/10/11 س�اعت9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المكان بودن متهم مراتب یک نوبت دریكی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتامتهم ظرف یک ماه  پس ازنشر آگهی و 

اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد رایگان
مدیر دفترشعبه 108 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت   مشهد

511/41آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به متهمین  مجهول المكان 1-محمد میرزا خانیان 2-خدیجه میرزا خانیان   ابالغ می گردد به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد به اتهام ردیف اول:ایراد ضرب و جرح عمدی و ردیف دوم :فحاشی موضوع شكایت شوکت قربانی گشن برای آنان  تقاضای 
کیفر گردیده که پرونده به این شعبه ارجاع و پرونده کالسه 970358 ثبت و برای مورخه 97/10/25 ساعت 12/30 ظهر وقت رسیدگی  تعیین 
شده در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور در جلسه رسیدگی و 

اعالم نشانی خود از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود رایگان
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/42آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به متهم  مجهول المكان عبدالجلیل قنبر زهی گرگیج فرزند سخی داد   ابالغ می گردد به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد به اتهام فروش مال غیر یک دستگاه پراید متعلق به خلیل قنبر زهی گرگیج  به شاکی آقای مسعود محمودیان طرقبه برای 
وی تقاضای کیفر گردیده که پرونده به این شعبه ارجاع و پرونده کالسه 970259 ثبت و برای مورخه 97/10/23 ساعت 8/30  صبح وقت 
رسیدگی  تعیین شده در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور در 
جلسه رسیدگی و اعالم نشانی خود از اتهام انتسابی دفاع نماید در غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود –محل 

حضور:مشهد-نبش شیرودی 13 مجتمع قضایی عدالت- رایگان
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/43آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به متهم رجبعلی زهانی فرزند محمد ابراهیم به شماره ملی 1062144418 به شماره ملی 1840171332 به کالسه بایگانی 128/970344 به 
اتهام مزاحمت تلفنی حسب شكایت خانم زهرا خزاعی از تاریخ نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به واسطه نامعلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 443 قانون آئین دادرسی دادگاههای عموم و انقالب د رامور کیفری تحت تعقیب قانونی می باشد مراتب در روزنامه 
آگهی نامبرده در وقت رسیدگی روز 5 شنبه مورخ 1397/10/20 ساعت 8 صبح در این شعبه 128 دادگاه کیفری جزایی 2 مشهد حاضر و 

از اتهام انتسابی دفاع نماید رایگان
مدیر دفترشعبه 128 دادگاه کیفری 2 مشهد

512/44رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینكه خانم نورجمال س�رحدی   داراي شناس�نامه ش�ماره 95 به ش�رح دادخواس�ت به کالسه721  ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مسعود امامی مقدم  به شناسنامه 0810007101 در تاریخ 1394/1/26 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-امراله امامی مقدم فرزند محمد ش ش 8 ت ت 1342 ص سرخس 
پدر متوفی 2- نورجمال سرحدی فرزند ولی محمد ش ش 95 ت ت 1345 ص سرخس مادر متوفی 3- هما اسدخانی فرزند ملک داد ش ش 
0810153671 ت ت 1372 ص سرخس همسر متوفی 4- سما امامی مقدم فرزند مسعود ش ش 0810483637 ت ت 1391 ص سرخس فرزند   
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و 

یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختالف سرخس

512/45آگهي ابالغ اجرائیه
پیروآگهي شماره  مورخه روزنامه حمایت بدینوسیله به آقای عماد صمصامی فرزند محمد حسن ازطریق جرائدودراجراي ماده 9قانون اجراي 
احكام مدني مصوب اول آبان ماه1356 که مجهول المكان مي باشد بعنوان محكوم علیه ابالغ مي شودبموجب دادنامه شماره96/12/6-946  
صادره از شعبه 7 شورای حل اختالف تربت حیدریه محكوم  به  پرداخت نفقه معوقه از مورخه 96/1/4 تا 96/9/4 از قرارماهی 300/000 تومان 
و پرداخت نفقه جاریه از مورخه 9/7/ 96 تا 97/3/7 به مدت 6 ماه از قرار ماهی 300/000 تومان و پرداخت هزینه دادرسی در حق محكوم له 
فاطمه زیدان شده اید مفاداجرائیه ظرف ده روز پس ازتاریخ انتشاربمرحله اجراگذاشته خواهد وجهت عملیات اجرائي نیازي به ابالغ یااخطار 

دیگري نمي باشد.مگراینكه شما محل اقامت خودراکتبا به دایره اجراي احكام مدني اعالم نمائید.
دبیردفترشعبه 7 شوراي حل اختالف تربت حیدریه

511/46آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی مورخه 1397/6/27 به متهم س�عید صالحی فر فرزند اصغر   فعال مجهول المكان ابالغ می گردد به موجب دادنامه اصداری ش�ماره 
9709975116402047 مورخ 97/8/24 در پرونده کالسه 109/960830  به اتهام کالهبرداری به هفت سال حبس تعزیری و استرداد مال ناشی از 
کالهبرداری در حق شاکی )شانزده میلیون و هشتصد هزار ریال(و معادل آن جزای نقدی محكوم گردیده است .دادنامه صادره غیابی ظرف مدت 
بیست روز پس از رویت قابل اخواهی است مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حكم صادره اعتراض دارد به دفتر شعبه 109 

دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع قضایی ثامن )حرم(مراجعه و پس از رویت مفاد آن نسبت به تسلیم اعتراض خود اقدام نماید رایگان
مدیر دفتر شعبه 109 دادگاه کیفری دو مشهد

511/47آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای مهدی محمدی گل تپه فرزند فیاض  فعال مجهول المكان ابالغ می شود که در مورد شكایت مهدی عربی 
گل بقرا فرزند قربانعلی دایر بر کالهبرداری رایانه ای به موجب حكم شماره 9709977593901226-مورخ 1397/8/22  در پرونده کالسه 
139/961262 شعبه 139 دادگاه کیفری 2 مشهد عالوه بر استرداد مبالغ کالهبرداری شده به مال باخته به تحمل سه سال حبس تعزیری 
محكوم گردیده اس�ت مراتب یک نوبت در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی بوده و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه است و سپس قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد رایگان
مدیر دفتر شعبه 139 دادگاه کیفری 2 مشهد

آگهی
 پنجشنبه
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اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اس�تان گلستان نشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهید 
بهشتی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم عید محمد آورند نام پدر غالم حسین نشانی گلستان 
کالله روستای گونیلی مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه مهدی پری نژاد نام پدر برات نشانی کالله خ انقالب 
جنب بخش�داری نماینده حقوقی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اس�تان گلستان محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
بشماره398470بایگانی950080وش�ماره دادنامه مربوطه 9509971778500050محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت خوانده 
بپرداخت مبلغ109230000ریال بابت اصل خواسته به انضمام50درصد حق الوکاله نمایندگان اداره خواهان طبق تعرفه ونیزپرداخت هزینه 
دادرس�ی طبق تعرفه های قانونی که درراس�تای بند 23ماده 3قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین ودرواحد 
اجرای احکام محاسبه میشود درحق صندوق دولت صادر و5درصد محکوم به بعنوان نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت صادر 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-خ�ودداری محک�وم علیه ازاعالم کامل صورت اموال بمنظ�ور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درج�ه 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 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم 
علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی1394(
14-رئیس شعبه 3دادگاه حقوقی شهرستان کالله-دانشور 

 آگهی  نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در  حوزه ثبتی آرادان 
1-براب�ر رای ش�ماره 139760329126001506 مورخه 1397/08/01 ص�ادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض خانم معصومه شرف الدین فرزند حسینقلی در ششدانگ یک قطعه باغچه با حقابه به مساحت 
1990/30 متر مربع قس�متی از پالک 4 فرعی از 88 اصلی واقع در ده س�راب ایستگاه بن کوه موروثی از حسینعلی 

شرف الدین موضوع پرونده کالسه 12000544-92 محرز گردیده است .
2-برابر رای ش�ماره 139760329126001515 مورخ�ه 1397/08/02 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکان�ه وبالمعارض آقای اکبر صبوری فرزند علی محمد در شش�دانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به 
صورت دامداری و مس�کونی به مس�احت 2889/19 تحت قسمتی از پالک 291 فرعی از 105 اصلی واقع در داورآباد 

تقسیم نامه عادی بین ورثه علی محمد صبوری موضوع پرونده کالسه 126000045-97 محرز گردیده است .
3-برابر رای ش�ماره 139760329126001520 مورخ�ه 1397/08/02 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای غالمحس�ین مهرزاد فرزند عباس�علی در ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با حقابه به 
مس�احت 1526/11 متر مربع قس�متی از پالک 9 فرعی از 82 اصلی واقع در آرادان دارای مالکیت مش�اعی موضوع 

پرونده کالسه 126000159                           -97 محرز گردیده است 
4-براب�ر رای ش�ماره 139760329126001526 مورخه 1397/08/05 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای محمد اسمعیل محمدی فرزند رمضانعلی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 306/74 
متر مربع قس�متی از پالک 487 فرعی از 86 اصلی واقع در علی آباد بیع نامه عادی و بصورت مع الواس�طه از طرف 

عباس حسینی موضوع پرونده کالسه 126000122-97 محرز گردیده است .
5-برابر رای ش�ماره 139760329126001539 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای عزت اهلل موالئی فرزند سیف اهلل درششدانگ یک باب خانه و باغچه  به مساحت 797/55 
متر مربع قسمتی از پالک 110 فرعی از 86 اصلی  واقع در علی آباد بیع نامه عادی از حشمت موالئی موضوع پرونده 

کالسه 126000189-96 محرز گردیده است .
6-برابر رای ش�ماره 139760329126001541 مورخ�ه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای رمضان قلی فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 274/41 متر 
مربع قس�متی از پالک 251 فرعی از 86 اصلی واقع در علی آباد تقس�یم نامه بین وراث مرحوم علی اکبر میرزائی 

موضوع پرونده کالسه 126000064-96 محرز گردیده است .
7-برابر رای ش�ماره 139760329126001545 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای نادر خرم ش�اد  فرزند زین العابدین در شش�دانگ یک قطعه زمین کش�اورزی با حقابه به 
مساحت  12250/60 متر مربع قسمتی از پالک 473 فرعی  از 82 اصلی واقع در آرادان تقسیم نامه عادی بین وراث 

زین العابدین خرم شاد موضوع پرونده کالسه 126000072-97 محرز گردیده است .
8-برابر رای ش�ماره 139760329126001543 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای نادر خرم شاد فرزند زین العابدین ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی با حقابه به مساحت 
4205/42 متر مربع قسمتی از پالک 132 فرعی از 82 اصلی واقع در آرادان بیع نامه عادی بین وراث زین العابدین 

خرم شاد موضوع پرونده کالسه 126000073-97 محرز گردیده است .
9-براب�ر رای ش�ماره 139760329126001547 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای اکبر غندالی فرزند اهلل یار در شش�دانگ یک قطعه زمین  به مس�احت 949/96 متر مربع 
قس�متی از پ�الک334 فرعی از 77 اصلی واقع در کهن آباد قولنامه ع�ادی از ورثه رفیع عرب عامری فرزند محمد 

حسین موضوع پرونده کالسه 12000001 -97 محرز گردیده است .
10-برابر رای ش�ماره 139760329126001537 مورخه 1397/08/07 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای محمد حسینی فرزند شیر خان در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن 
به مساحت 222/63 متر مربع قسمتی از پالک 110 فرعی از 86 اصلی واقع در علی آباد بیع نامه عادی از زهرا امیری 

ورثه علی ایجی موضوع پرونده کالسه 126000182-97 محرز گردیده است .
11-برابر رای ش�ماره 139760329126001555 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک قطعه زمین با حقابه به مساحت 2785/95 متر 
مربع قس�متی از پالک 5 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه عادی و مالکیت مشاعی موضوع پرونده 

کالسه 126000149-97 محرز گردیده است .
12-برابر رای ش�ماره 139760329126001557 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند س�یف اله در ششدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت 839/55 متر 
مربع قسمتی از پالک 5 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه عادی و سند رسمی مشاعی موضوع پرونده 

کالسه 126000146-97 محرز گردیده است .
13-برابر رای ش�ماره 139760329126001559 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکان�ه وبالمع�ارض آقای ایرج پناهی فرزند س�یف اله در شش�دانگ یک باب خانه و باغچه با حقابه به مس�احت 
6066/77 متر مربع قس�متی از پالک 5 فرعی از 67 اصلی واقع در س�وداغالن توافق نامه و س�هم مشاعی رسمی 

موضوع پرونده کالسه 126000150-97 محرز گردیده است .
14-برابر رای ش�ماره 139760329126001561 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند س�یف اله در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مس�احت 
8436/97 متر مربع قس�متی از پالک 6 فرعی از 67 اصلی واقع در س�وداغالن توافق نامه و سهم مالکیت مشاعی 

موضوع پرونده کالسه 126000154-97 محرز گردیده است .
15-برابر رای ش�ماره 139760329126001563 مورخه 1397/08/09 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند س�یف اله در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مس�احت 
31606/21 متر مربع قسمتی از پالک 15 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن مالکیت مشاعی موضوع پرونده کالسه 

126000152-97 محرز گردیده است .
16-برابر رای ش�ماره 139760329126001565 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند س�یف اله در ششدانگ یک باب قلعه قدیمی به مساحت 1172/42 متر 
مربع قسمتی از پالک 11 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه عادی و مالکیت مشاعی موضوع پرونده 

کالسه 126000148-97 محرز گردیده است .
17-برابر رای ش�ماره 139760329126001567 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب خانه با حقابه به مساحت 1467/85 متر 
مربع قسمتی از پالک 6 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه و سند رسمی مشاعی موضوع پرونده کالسه 

126000155-97 محرز گردیده است .
18-برابر رای ش�ماره 139760329126001569 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند سیف اله در ششدانگ یک باب خانه و قلعه قدیمی به مساحت 2264/34 
متر مربع قسمتی از پالک 11 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن توافق نامه مالکیت و سند مشاعی موضوع پرونده 

کالسه 126000147-97 محرز گردیده است .
19-براب�ر رای ش�ماره 139760329126001571 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند س�یف اله در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مس�احت 
12213/77 متر مربع قسمتی از پالک 15 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن سند رسمی موضوع پرونده کالسه 

126000151-97 محرز گردیده است .
20-برابر رای ش�ماره 139760329126001573 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند س�یف اله در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مس�احت 
13564/02 متر مربع قسمتی از پالک 15 فرعی از 67 اصلی واقع در سوداغالن سند رسمی مشاعی موضوع پرونده 

کالسه 126000153-97 محرز گردیده است .
21-برابر رای ش�ماره 139760329126001575 مورخه 1397/08/10 صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات 
مالکانه وبالمعارض آقای ایرج پناهی فرزند س�یف اله در شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی با حقابه به مس�احت 
14687 متر مربع قس�متی از پالک 15 فرعی از 67 اصلی واقع در س�وداغالن سند رسمی مشاعی موضوع پرونده 
کالس�ه 126000156-97 محرز گردیده است 22 -برابر رای ش�ماره 139760329126001579 مورخه 1397/08/12 
صادره از هیئت قانون تعیین تکلیف تصرفات مالکانه وبالمعارض آقای یحیی عامری فرزند حبیب در ششدانگ یک 
باب ساختمان مسکونی به مساحت 345/86 متر مربع قسمتی از پالک 44 فرعی از 105 اصلی واقع در داورآباد بیع 
نام�ه عادی و بصورت مع الواس�طه از ربابه ایجی احدی از ورثه علی ایجی موضوع پرونده کالس�ه 97-126000138 

محرز گردیده است .
لذا در اجرای مقررات ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی فاقد سند مراتب به منظور اطالع صاحبان 
حقوق در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می گردد معترضین میتوانند ظرف 2 ماه از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم وظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت به تقدیم داد خواس�ت به مرجع 
قضایی نموده وگواهی مربوطه را به اداره تسلیم نمایند ودر صورت عدم وصول اعتراض ویا عدم ارائه گواهی تقدیم 
دادخواست پس از گذشت موعد مقرر سند مالکیت بنام متصرف صادر وتسلیم خواهد شد وبدیهی است صدور سند 
مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  تاریخ انتش�ارنوبت اول  : 23  /  08  /1397 تاریخ انتش�ار نوبت 

دوم :   08 /  09   /1397
                                                           شاه حسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان آرادان

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان علی اکبردری فرزندعلی ابالغ می گردد که پرونده اتهامی شما دایربر مشارکت درکالهبرداری 
مرتبط با رایانه تحت کالسه 971163 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و بتاریخ 98/3/1 روز چهارشنبه ساعت 10صبح 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.
3015-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان کریم ش�ریفی مقدم فرزنداس�ماعیل ابالغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما دایربر فروش مال 
غیرشامل3دانگ ازیک زمین تحت کالسه 971189 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و بتاریخ 98/4/10 روز دوشنبه ساعت 
9صبح وقت رس�یدگی تعیین شده اس�ت لذا جهت رسیدگی و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر حاضر شوید درصورت عدم حضور دادگاه 

غیابی رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود.
3016-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان ابراهیم حسین زاده فرزندعبداله2.شورش پورمند فرزنداحمد 3.علی داودنژادفرزنداحمد4.جمال 
داودنژادفرزنداحمد ابالغ می گردد که پرونده اتهامی شما دایربر تهدیدعلیه بهداشت عمومی ازطریق دفع غیربهداشتی فاضالب خانگی 
تحت کالسه 971166 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و بتاریخ 98/3/1 روز چهارشنبه ساعت 12ظهر 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.
3014-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان امیرمام شیخه فرز ندعمر ابالغ می گردد که پرونده اتهامی شما دایربر تخریب عمدی قفل درب 
خانه و سرقت وسایل ازخانه تحت کالسه 970391 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و بتاریخ 97/4/17 روز دوشنبه ساعت 
12ظهر وقت رس�یدگی تعیین ش�ده 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.
3013-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموجب این آگهی به متهم مجهول المکان نویداحمدی اقدم ابالغ می گردد که پرونده اتهامی شما دایربر نگهداری یک قبضه اسلحه گرم 
س�بک غیرخودکار ازنوع برنو وایراد جرح عمدی باهمان اس�لحه تحت کالسه 971178 درشعبه اول دادگاه کیفری دوشهر مهاباد مطرح و 
بتاریخ 98/4/10 روز دوشنبه ساعت 13ظهر 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.
3012-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

آگهی احضارمتهم
بموج�ب این آگه�ی به متهم مجهول المکان فوادرزاق محس�ن المحمود فرزن�درزاق ابالغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما دایربر 
اغفال وکالهبرداری 5عددالنگوویک عددانگش�تریک دستگاه گوش�ی تلفن همراه سامسونگ اس8 تحت کالسه 971164 درشعبه 
اول دادگاه کیفری دوش�هر مهاباد مطرح و بتاریخ 98/4/12 روز چهارش�نبه س�اعت 9صبح وقت رس�یدگی تعیین ش�ده اس�ت لذا 
جهت رس�یدگی و دفاع از اتهام خود درموعد مقرر حاضر ش�وید درصورت عدم حضور دادگاه غیابی رس�یدگی و رای مقتضی صادر 

خواهد نمود.
3011-منشی دفترشعبه اول دادگاه کیفری دو مهاباد-رسولیان

مفقودی
شناسنامه مشخصات )برگ سبز( کارت مشخصات و بیمه نامه سواری پژو 405 تیپ 1/8i مدل 1389  
به رنگ  نقره ای متالیک  به ش�ماره پالک 365ج57 ایران 65  و ش�ماره موتور 12488349868  و 

شماره شاسی NAAM01CA3AK889280 مفقود و از در جه ا عتبار ساقط  است. 
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مفقودی
شناسنامه مشخصات )برگ سبز(  سواری پراید جی تی ایکس آی  به رنگ سبز یشمی مدل 1380 به 
شماره انتظامی 138ج68- ایران 65  و شماره موتور 00228314  و شماره شاسی 1412280699961 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط ا ست. 
 10570

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
 جلسه اول مزایده   مربوط به پرونده کالسه  970045  اجرای احکام کیفری بشاریات به مزایده و فروش  1. ملک مسکونی دارای پالک ثبتی 
107 فرعی از 12- اصلی مورد ثبت 7219  دفتر 45 صفحه 89 به مساحت کل 160/52 متر مربع ودارای  ساختمان به مساحت 70 متر مربع 
دارای آب و برق مشترک و گاز مجزا متعلق به خانم فریده خراسانی محمدابادی فرزند  صفر واقع در بخش بشاریات روستای یزبر، ششدانگ، 
کل ملک که به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال برآورد و تعیین شده 2. ملک مسکونی متعلق به آقای  ابوطالب ابراهیمی دارای 35  متر 
مربع  س�اختمان  مس�کونی و در حال احداث مغازه با مشخصات ثبتی 84 فرعی از 31 اصلی  بخش 15 به مساحت  کل 245/23 متر مربع 
مازاد اول مورد ثبت 6231  در صفحه 297 دفتر 37 واقع در روستای  اسالم ا باد دارای  آب و برق و گاز و دارای سند مالکیت که به میزان 
20/000/000 ریال بازداشت و مازاد آن به فروش می رسد. ششدانگ کل ملک که به مبلغ چهارصد میلیون  ریال برآورد و تعیین شده تاریخ 
مزایده 1397/09/24  ساعت 9 صبح )مزایده به قیمت کارشناسی و به باالترین پیشنهاد فروخته واهد گردید )م128 و در شعبه اجرای احکام  
کیفری   حوزه قضایی بخش بشاریات می باشد )م138( هر کس می تواند در مدت 5 روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی 
را که آگهی شده مالحظه نماید )م126( خریدار موظف   است  10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت و بقیه حداکثر ظرف یک 
ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر اینصورت مبلغ تودیعی به نفع دولت ضبط خواهد شد )م129(  تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمای بهای 
آن صورت خواهد گرفت )م134(  در ضمن  در صورت عدم فروش در مر حله اول مزایده  ملک مورد مزایده در مرحله دوم به هرمیزانی که 
خریدار پیدا کند به فروش خواهد رسید و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم  له می باشد. )م131(  شرایط مزایده: طالبین و خریداران می 
توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال فوق باهماهنگی این اجرا  بازدید نمایند.  مزایده حضوری بوده و راس ساعت   کسانی  
می توانند در مزایده شرکت نمایند که اوال  منع قانونی نداشته و در ثانی 10 درصد  .  9 در محل ا عالمی برگزار می گردد  قیمت پیشنهادی  
خود را به همراه داشته باشند. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود   که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. شرایط خریدار: کسی که به 
عنوان خریدار مزایده  شناخته شده که بدوا نسبت به پرداخت 10 درصد مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی اقدام و سپس  حداکثر تا یک ماه از 
زمان انجام  مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم 
مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده  و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادر  کننده اجرائیه 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 می گردد. تشریفات مزایده  با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد.
358/1 -  مدیر   دفتر اجرای احکام  دادگاه عمومی بخش بشاریات – قنبری 

آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر 
دانا سهامی خاص به شماره ثبت 407534 و شناسه ملی 

 10320581546
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/03/31 و مجوز 
س�ازمان بورس بش�ماره 122/40671 مورخ 97/8/5 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : آقای محم�ود نظاری کد ملی 0044838336 به س�مت 
رئیس هیات مدی�ره - آقای همایون حریری کد ملی 0047337737 
و کدپستی به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای شهریار رحیمی 
کد ملی 2470327024 به س�مت عضو هیات مدیره - آقای میر عبد 
السعید میر جهانی محمدآبادی کد ملی 0033952604 به سمت عضو 
هیات مدیره - آقای مهدی انصاریان کد ملی 4322677134 به سمت 
عضو هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند کلیه اس�ناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور و اس�ناد مالی ش�رکت از قبیل چک، سفته، بروات، 
قراردادها، عقود اس�المی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک 
نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل 
با امضای رئیس هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا” 
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باشد.سایر مکاتبات عادی و اداری با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )302713(

آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر 
دانا سهامی خاص به شماره ثبت 407534 و شناسه ملی 

 10320581546
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/30 
و مجوز سازمان بورس بشماره 122/40671 مورخ 97/8/5 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به /29 
1396 /12م�ورد تصویب قرار گرفت. محمود نظاری 0044838336- 
همایون حریری 0047337737- ش�هریار رحیمی 2470327024- 
مهدی انصاریان 4322677134- میرعبدالس�عید میرجهانی محمد 
آب�ادی 0033952604بس�مت اعضای هی�ات مدیره ب�رای مدت دو 
س�ال انتخاب شدند موسسه حسابرس�ی نوین نگر مانا شناسه ملی 
10103520913 ب�ه عنوان بازرس اصلی و موسس�ه حسابرس�ی بیات 
رایان شناسه ملی 10100168482 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار دنیای اقتصاد برای درج 

آگهی های شرکت انتخاب شد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )302714(

تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع آریا گستر پارس پویا 
درتاری�خ 1397/09/03 به ش�ماره ثب�ت 534274 به شناس�ه ملی 
14007964466 ثب�ت و امض�ا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده که خالصه 
آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگه�ی میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه خدمات توانمندس�ازی و توسعه  دهنده کس�ب و کارهای نوآور 
و نوپا در قالب ایجاد و مدیریت ش�تاب دهنده کس�ب و کارها و انجام 
مشاوره و بازاریابی و ارائه زیر ساخت های فنی و حقوقی و بازرگانی و 
مشارکت و مدیریت خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی اعم از محصوالت کش�اورزی و پتروش�یمی و معدنی و 
س�ایر محصوالت و ش�رکت در مناقصات و مزایده و عق�د قرارداد با 
اش�خاص حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی و اخذ وام و تس�هیالت 
ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و موسس�ات مالی 
و اعتباری داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی از ش�رکت ها و 
موسس�ات داخلی و خارجی و مش�ارکت و شرکت در نمایشگاه های 
بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج از کشور درصورت 
ل�زوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط م�دت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله ولیعصر-خیابان مهرداد-

خیابان ش�هیدفیض اله عاطفی-پالک 85-طبق�ه اول-واحد غربی 
کدپس�تی 1967954793 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 
مبلغ 100000000 ریال نقدی منقس�م به 100000 سهم 1000 ریالی تعداد 
100000 سهم آن با نام عادی مبلغ 100000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی ش�ماره 6528-85 مورخ 1397/08/03 نزد بانک بانک 
ملت ش�عبه گاندی با کد 65284 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره خانم ناهید گشانی به شماره ملی 0052201260و به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال خانم فاطمه منصوری به ش�ماره 
ملی 0058362649و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
رامین رهبری به ش�ماره ملی 0452661668و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقای هدایت اله منصوری به شماره ملی 4579224851و 
به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال دارن�دگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقود اس�المی باامضاء مدیر عامل و رئیس هیات 
مدی�ره و در نب�ود هر کدام با امضا دو نفر از هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر و و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیر 
عامل با مهر ش�رکت معتبر می باش�د . اختی�ارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم مریم شهبازی آراللوی کوچک به شماره ملی 
0058618082 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم 
نوش آفرین نوری به شماره ملی 4723219552 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.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )302716(

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

برابر رای شماره  139760324009003147 - 97/07/17 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حوا لوانی منفرد فرزند محمد به شماره شناسنامه 1046 صادره 
از دش�تی به ش�ماره ملی 3549619030 در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99 مترمربع پالک 48 فرعی از 2032 اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک اصلی 2032 واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی بهنام سلحشور ورثه حسین حاج محمد محرز گردیده 
اس�ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 1397/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/09/08
1282 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر – سهراب خواجه

مفقودي
س�ند موت�ور ی�ک دس�تگاه موتورس�یکلت سیس�تم حام�ی تی�پ CDI 125 ب�ه ش�ماره تنه 
125H9202171***NC1  به رنگ مش�کي مدل 1392 ش�ماره موتور 0124NC1002139 ش�ماره 
انتظام�ي 72267-566  به نام محمد رضا دیناري فرزن�د ابوالفتح مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای مجتبی مقدم فرزند احمد که فعال مجهول المکان بوده و در دسترس نمی باشد 
بنا به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری و حس�ب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق 
روزنامه ابالغ می شود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر تصادف درکالسه 971277 درتاریخ 
97/11/16 ساعت 12:30 در شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین حاضر شود عدم حضور 

مانع از رسیدگی قضایی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی را صادر خواهد نمود./
                            م.الف 1468 خ    مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری 
ورامین – شیرکوند

تاسیس شرکت سهامی خاص آرتیان روشا طب 
درتاری�خ 1397/07/19 ب�ه ش�ماره ثب�ت 12748 ب�ه شناس�ه ملی 
14007885246 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده که خالصه 
آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگه�ی میگردد. موضوع فعالیت 
:ارائه کلیه خدمات پزش�کی و درمانی ش�امل اح�داث و راه اندازی و 
به�ره برداری بیمارس�تان ،خرید و فروش و تهی�ه و توزیع و پخش و 
ص�ادرات و واردات کلیه کاالهای مج�از بازرگانی بخصوص تجهیزات 
پزشکی بیمارستان ،درمانگاه ، مرکز جراحی و مراکز مشابه در سراسر 
کشور ، اخذو اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی وحقوقی و در یافت 
تس�هیالت از کلیه بانکها و موسس�ات داخلی وخارجی وصندوقهای 
قرض الحسنه ، ترخیص کاال از گمرکات کشور و شرکت در مناقصات و 
مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی . درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : اس�تان گلس�تان - شهرستان گرگان - بخش 
مرکزی - ش�هر گرگان-محله ش�الیکوبی-خیابان ولی عصر-کوچه 
عدالت 7-پالک 21-طبقه همکف- کدپستی 4917757685 سرمایه 
شخصیت 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 ش�ماره 1016 مورخ 1397/07/04 
نزد بانک ملی ایران شعبه شهید بهشتی گرگان با کد 9208 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای حمید رضا روحی به شماره ملی 
0069156077و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای 
آرمین داداش�ی به ش�ماره ملی 2121419128و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای حسین محمدی به شماره ملی 2141046521و 
به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسناد بهادارو تعهدآور 
از قبیل چک و سفته و بروات و سایراوراق اداری وعادی شرکت منفردا 
با امضاء آقای آرمین داداشی )رئیس هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت 
معتبرخواهد بود . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
مهسا جاللی فر به ش�ماره ملی 2121621105 به سمت بازرس اصلی به 
مدت یک سال مالی خانم آرزو سالمت به شماره ملی 2122641878 به 
سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 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 گلستان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری گرگان )301985(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سید ابراهیم رسولی ف رسول
   خواهان کاظم بهرامی فر دادخواستی بطرفیت خوانده سید ابراهیم رسولی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کالس�ه 9709981720700653بایگانی970664/ش�عبه 7 ش�ورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/12ساعت9 تعیین 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 دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضرگردد.
52-مسئول دفترشعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان گرگان-رحیمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت منیره زینلی فرزند حسین بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه 9709981720400631 بایگانی970644/
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اسماعیل زینلی فرزند ابراهیم ش ش173دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-منیره زینلی ف حسین ش ملی2110122676همسرمتوفی2-فاطمه زینلی ف 
اسماعیل ش ملی 2111405401فرزند متوفی3-امیرحسین زینلی ف اسماعیل ش ملی2111745200فرزند متوفی4-زهرا زینلی ف اسماعیل 
ش ملی2112175866فرزند متوفی5-ابراهیم زینلی ف یعقوب ش ملی3672821950پدر متوفی6-زینب محمودی ریکی ف غالمحسین ش 
ملی4888947228مادرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1 نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 70-مسئول دفترشعبه 4شورای حل اختالف شهرستان گرگان-خلیلی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده 970476/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله بدینوسیله به ایرج نیازی زاده فرزند خدای وردی مجهول المکان 
اخطار میگردد خواهان  ارازبی بی پهلوان دوجی ف نفس دادخواستی بطرفیت شما بخواسته طالق به دادگستری شهرستان کالله تقدیم نموده 
اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه 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 تاریخ 1397/10/12ساعت10صبح نعیین شده است حضوریابد جلسه جهت استماع شهادت شهود 
خواهان میباشد لذا چنانچه ایراد وجرحی نسبت به شهود خواهان دارید باحضور درجلسه دادگاه حاضرنمایید همچنین ظرف 1هفته ازتاریخ 
ابالغ 1نفرازاقارب متاهل خود راکه حداقل30سال داشته وآشنا به مسائل شرعی وخانوادگی واجتماعی میباشد بعنوان داوربه دادگاه معرفی کنند 
ودرصورت نبود فرد واجد شرایط یاعدم دسترسی به ایشان یا استنکاف ازداوری ازبین افراد واجد صالحیت دیگر داور خود را معرفی نمایند واال 
دادگاه راسا مبادرت به تعیین داوربا تعیین حق الزحمه خواهد نمود وچنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود. 
36-دفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله

دادنامه
  پرونده کالسه 9609980056101017بایگانی961095شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970056100781خواهان 
مهدی صانعی ف اسماعیل باوکالت فرهاد خرد فرزند ابراهیم بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان شالیکوبی عدالت49مجتمع 
پزشکی گلستان طبقه اول واحد1خوانده محمد شیروی فرزند محمد حسن بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-اثبات وقوع بیع 2-استرداد ثمن 
معاوله)رای دادگاه(درخصوص دعوی فرهاد خرد بوکالت ازطرف مهدی صانعی ف اسماعیل بطرفیت محمد شیروی ف محمد حسن بخواسته1-

اثبات بیع شفاهی1 دستگاه سواری پژو206بشماره انتظامی 93 د 184-ایران59مقوم به چهارمیلیون ریال2-مطالبه ثمن بمبلغ چهارصد میلیون 
ریال)ثمن مبیع(نظرباینکه وکیل خواهان بموجب دادخواستی اظهارداشتند بموجب بیع شفاهی وسیله نقلیه به موکل منتقل شده است وحال 
باتقدیم این دادخواست تقاضای صدورحکم به به اثبات بیع شفاهی ومطالبه ثمن مبیع را دارم دادگاه باتوجه به خواسته خواهان ازوکیل خواهان 
دعوت تا گواهان موکل خویش را حاضرنماید که علیرغم ابالغ قانونی وانتظار کافی آنان راحاضرننمودند وعذر موجهی نیز ذکر نکردند ودلیل 
دیگری نیزارائه ننمودند فلذا دادگاه باتوجه به موارد فوق خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص ومستندا به ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب01 /1379/21مجلس شورای اسالمی حکم به بی حقی صادر واعالم میگردد رای حضوری وظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی 

دردادگاه تجدید نظراستان گلستان میباشد.
9994-رئیس شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان-صادقی

دادنامه
   پرونده کالسه9409982766800345بایگانی960544/شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان گالیکش)101جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 
9709972764801427 شاکی شرکت گاز استان گلستان بنشانی گرگان میدان بسیج سایت اداری شرکت گاز استان گلستان متهم غالم عرب 
مسلمی ف عابدین بنشانی گلستان گالیکش محمود آباد سمت چپ جنب نمایشگاه اتومبیل یاشاراتهام ها1-فک پلمپ کنتورگاز2-استفاده 
غیرمجاز ازگاز)رای دادگاه(درخصوص اتهام غالم عرب مسلمی ف عابدین فاقد سایرمشخصات بعلت عدم حضور دردادسرا ودادگاه وعدم توفیق 
درجلب نامبرده دائربه ارتکاب بزه الف(فک پلمپ کنتورگاز ب(استفاده غیرمجاز ازگاز موضوع شکایت شرکت گازاستان گلستان  باعنایت به 
جامع اوراق ومحتویات پرونده وباتوجه به1-شکایت اداره شاکی 2-گزارش مرجع انتظامی3-عدم حضورمتهم درجلسات دردادسرا ودادگاه 
4-تصاویرموجود درپرونده5-صورتجلس�ه مش�اهدات 6-اظهارات عزیز سراوانی بعنوان مطلع 7-مفاد کیفرخواست صادره ازدادسرا این 
دادگاه انتس�اب بزه موصوف رانسبت به متهم محرز تشخیص میدهد وبه اس�تناد مواد19و18و134-ازقانون مجازات اسالمی وماده1 قانون 
مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز ازآب -برق- تلفن-فاضالب وگاز مصوب96/3/10 نامبرده را بابت ارتکاب بزه ردیف الف(بتحمل2سال 
حبس تعزیری وبابت ارتکاب بزه ردیف ب(عالوه برپرداخت بهای خدمات مصرفی وجبران ضرر وزیان ناشی ازجرم بمبلغ63/180/000ریال به 
جزای نقدی بمبلغ بیست میلیون ریال درحق دولت محکوم مینماید رای صادره غیابی وظرف مدت20روزقابل واخواهی درهمین شعبه وپس 

ازآن قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظراستان گلستان است.
 22-دادرس علی البدل شعبه 101دادگاه کیفری2 گالیکش-عموزاد خلیلی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم س�ید ابوالفضل حس�ینی نام پدر میرعباس نشانی استان گلس�تان شهرستان گرگان خیابان 
ش�هید رجایی گلشن28سردخانه حسینی مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-حسین لنگری نام پدر براتعلی مجهول المکان 
محکوم به:بموجب شماره دادنامه مربوطه 9709971720700372بایگانی970185محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ چهارده 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک97/07/25 تازمان اجرای حکم براس�اس 
شاخص اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ479000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق 
محک�وم له ضمنا نیم عش�ر س�هم دولت بعهده محکوم علیه میباش�د محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اب�الغ اجراییه1-ظرف ده 
روزمف�اد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محک�وم به بدهد3-مالی معرفی کند 
که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باش�د چنانچه خود را قادرب�ه اجرای مفاد اجراییه نداند بای�د ظرف30روزکلیه اموال 
خ�ود را ش�امل تعداد یامق�دار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمی�زان وجوه نقدی که بهرعن�وان نزد بانکها 
وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص 
ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح 
دعوای اعس�اربضمیمه دادخواست اعس�ار 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 
7رادرپ�ی دارد)ماده 34قانون اجرای اح�کام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اج�رای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال 
بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
6یاج�زای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اج�رای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت 
اموال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محک�وم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توس�ط 

محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
53-مسئول دفترشعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان گرگان-رحیمی 

گواهی حصروراثت
آقای علی حس�ین فالحی بش�ماره شناس�نامه 21 فرزند محمد قربان  متولد 1328 صادره پاچه لک ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 979/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته اس�ت که شادروان کریم فالحی 
فرزند علی حس�ین  به ش�ماره شناس�نامه 1579 درتاریخ 97/8/26 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از 
...1-  علی حس�ین فالحی فرزند محمد قربان ش.ش21پدرمتوفی2- بلقیس راکی فرزند االرحم ش.ش2287 مادرمتوفی3- زهرا جودکی 
فرزندعباس ش.ش5750همس�رمتوفی4- زینب فالح�ی فرزند کریم ش.ش 5560196126دخترمتوف�ی 5- معصومه فالحی فرزند کریم 
ش.ش5560817678دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود 
تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم 

صادرخواهد شد.
م الف 3050 رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  286/4/97
مشخصات محکوم له: فاطمه آزرمیان  مشخصات محکوم علیه: حسن کیانی فرزندعلی مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 
474 مورخ 97/6/27 شورای حل اختالف اسالمشهرشعبه 4 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است 
حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ ماهیانه 400/000 تومان ماهیانه بابت نفقه معوقه ازتاریخ 96/9/25 الی 97/6/26 و نیزمبلغ 680/000 
ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعالم می نماید همچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا 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 شود 
که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از61 روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال 
که قس�متی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرس�ی 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 3046 مدیردفترشعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالسه پرونده: 667/17/97 وقت رسیدگی: به روز  تاریخ 97/10/22 ساعت16:30 خواهان: محمد پوررضا محمد آبادی خوانده: امیر حلمی 
هریس خواسته: استرداد وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع گردیده 
ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده 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 ازتاریخ نشر آگهی 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 3056 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی مفقودی
سند مالکیت و برگ سبز موتور سیکلت احسان مدل 1390 به شماره پالک 67161-779 و شماره 
موتور 0206379 و ش�ماره تنه  9011770 به نام امین قدیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. شیروان

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده اجرایی 974663/ 30 محکوم علیها خانم حمیده احمدیان فرزند محمد محکوم است به پرداخت به مبلغ 106/932/000 
ریال بابت ) اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه( در حق محکوم له احمد احمدی و همچنین مبلغ 5/000/000  ریال به عنوان 
نیم عشر دولتی در حق دولت لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی هیچ اقدامی 
معمول نداشته است لذا از اموال توقیفی وی به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است. حال پس از 
س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  سه ش�نبه 1397/09/27 از ساعت 08:00 الی 08:30 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 با پالک ثبتی 5837 فرعی از 155 اصلی  بخش 2 
بجنورد که سه دانگ از ششدانگ  آن در مالکیت  خانم حمیده  احمدیان فرزند محمد می باشد . ملک واقع در بجنورد – کالته محمد علی 
پهلوان – خیابان فردوسی – فردوسی 4- قطعه هفتم – سمت راست ) فاقد پالک( بصورت یک ساختمان  دو واحدی شامل  عرصه  مطابق 
سند به مساحت  115/10 متر مربع  و وضع موجود  106 مترمربع  و یک واحد مسکونی در  همکف  به مساحت 70 مترمربع  و در طبقه اول  
یک واحد مسکونی  به مساحت 85 مترمربع  با امتیازات آب و برق و گاز  مجزا می باشد  و دارای اسکلت بتنی   و درب و پنجره فلزی  و نمای 
سیمان رنگی ، گرمایش بخاری یک واحد پارکینگ  و با قدمت زیر پنج سال  می باشد  و در زمان بازدید مستاجر در طبقه اول حضور داشت 
. این ملک شماال بطول های منکسر 5/89 متر وصل به شماره 5632 فرعی  شرقا به طول  19/60  متر وصل  به فرعی از 155 اصلی  جنوبا در 
و دیواریست بطول 5/88  متر به کوچه  فردوسی 4 و غربا به طول های منکسر 19/44 متر وصل به شماره شماره 5634 با توجه به موقعیت 
ملک  با درنظر گرفتن  موقعیت کاربری دسترسی امتیازات  و سایر عوامل موثر در حال حاضر 700/000/000 ریال  معادل هفتاد میلیون تومان 

و سهم خوانده 350/000/000 ریال معادل سی و پنج میلیون تومان براورد و تعیین و اعالم می گردد .15
ساالری – دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بجنورد 

آگهی مزایده: نوبت اول
در مورد پرونده اجرائی  970660 ش 1  اجرای  احکام مدنی بجنورد  و به موجب دادنامه شماره 9609975840300456 مورخ 1396/06/08 
صادره از  شعبه سوم دادگاه حقوقی بجنورد ، محکوم له : منصوره کرامتیان محکوم علیه : حسین مکبر موضوع الزم االجرا : پرداخت نفقه 
ریال  که یک قطعه باغ ویال  واقع در روستای مملجه  به مساحت  1000 متر مربع  که یک بنای مسکونی  به مساحت  یکصد متر مربع  دارای 
کلیه امتیازات  آب و برق و گاز می باش�د  و دارای  انواع درختان میوه س�ه س�اله  اطراف ملک با بلوک س�یمانی  کار شده است که  توسط 
کارشناس رسمی دادگستری ارزش کل ملک  فوق به مبلغ 9/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده 
فقط یک دانگ مش�اع از ملک فوق به مبلغ 90/000/000 ریال  در روز دوش�نبه 1397/09/26 س�اعت 10:30 از طریق مزایده حضوری نوبت 
اول در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از 
موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف در مورخ 97/09/26 ساعت 10/30 در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی است 
مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و به باالترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد ش�د و ده درصد مبلغ پیشنهادی  می بایست قبل از شروع 
مزایده  به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171291822004 واریز و فیش آن را تحویل اجرای احکام نماید و مابقی مبلغ نیز ظرف یک 
ماه وصول خواهد ش�د و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد ( در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کس�ر هزینه مزایده به نفع دولت 

ضبط و مزایده تجدید می گردد.15
علی اکبر رعنائی-  دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجنورد 

آگهی مزایده دوم
 احتراماً به موجب پرونده ش�ماره بایگانی961118  عنوان پرونده:  محکوم له  رمضان  حاتمی  محکوم علیه:  مهدی رضازاده ف  حس�نعلی  
موضوع الزم االجرا:  محکومیت مدنی - حکم به پرداخت وجه نقد به مبلغ 50/763/000  ریال  در حق محکوم له 2/291/000  ریال در حق 
دولت و با توجه به اینکه محکوم علیه بدهی خود را پرداخت نموده اند اموال نامبرده شامل یک دستگاه سم پاش پشت تراکتوری ایتالیایی 
ده سال کار جمعا به میزان 5/000/000  ریال معادل پنج میلیون ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید ملک فوق در اختیار 
و تصرف محکوم علیه می باشند  و به غیر به اجاره یا به فروش نرسیده است و به جز ایشان کسی حق و حقوقاتی نسبت به دستگاه فوق 
نداشته  و در مورخه  1397/09/29  پنجشنبه از ساعت 11 الی 13 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
دادگستری اسفراین به قیمت کارشناسی واگذار میگردد متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند درخواست قیمت پیشنهادی خود را 
ظرف 5 روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند ضمنا مزایده به 

باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.15
 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اسفراین- فیضی

                                                      رونوشت آگهی حصروراثت  
آقای اصغر سبحانی  دارای شناسنامه شماره 4197 به شرح دادخواست به کالسه 970633/ش 6 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اکبر سبحانی بشناسنامه 282 در تاریخ 97/08/07 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  اصغر شماره شناسنامه 4197 ، جمشید شماره شناسنامه 5489 جملگی سبحانی پسران متوفی و 
جمیله شماره شناسنامه 4198 ، سهیال شماره شناسنامه 4686 ، ژیال شماره شناسنامه 26 ، نرگس شماره شناسنامه 6308 جملگی سبحانی 
دختران متوفی و ال غیراینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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 .
751 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر – نصیری

                                                        رونوشت آگهی حصروراثت  
خانم رقیه فخیمی  دارای شناسنامه شماره 8573 به شرح دادخواست به کالسه 970634/ش 6 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  عبدالحس�ین فخیمی بشناس�نامه 3860 در تاریخ 97/08/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  رحمن شماره شناسنامه 8572 ، کریم شماره شناسنامه 283 جملگی فخیمی پسران 
متوفی و اکرم شماره شناسنامه 9781 ، فاطمه شماره شناسنامه 8574 ، رقیه شماره شناسنامه 8573 جملگی فخیمی دختران متوفی و 
زهرا حسینی فرزند سید یوسف شماره شناسنامه 4590 همسر متوفی و ال غیراینک 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 .
737 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر – نصیری

                                                        رونوشت آگهی حصروراثت  
آقای مرتضی احمدی دارای شناس�نامه شماره 746 به ش�رح دادخواست به کالسه 970624/ش 6 از این شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  صدف احمدی بشناس�نامه 324 در تاری�خ 96/12/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  مرتضی شماره شناسنامه 746 ، عیسی شماره شناسنامه 523 
جملگی احمدی پس�ران متوفی و اقدس ش�ماره شناس�نامه 438 ، زهرا ش�ماره شناسنامه 605 ، منیجه ش�ماره شناسنامه 748 
جملگ�ی احمدی دختران متوفی و ال غیراینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در ی�ک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد ش�د .
738 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر – نصیری

                                                         رونوشت آگهی حصروراثت  
آقای بهرامعلی خلجی  دارای شناس�نامه ش�ماره 19516 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 970630/ش 6 از این ش�ورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  کاظم خلجی بشناسنامه 2750 در تاریخ 93/12/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :  مقدس خلجی ) فرض اله ( ش�ماره شناسنامه 19516 مادر متوفی و بهرامعلی خلجی 
) خیراله ( ش�ماره شناس�نامه 163 پدر متوفی و ال غیراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد .
739 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر – نصیری

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای حس�ین گودینی دارای شناس�نامه ش�ماره  4  به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 1/688/97 از این دادگاه درخواس�ت گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبری گودینی  به شناسنامه 18  در تاریخ 97/5/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی اکبر گودینی فرزند عباسعلی ش ش 1551 نسبت با متوفی پسر 
متوفی 2- حس�ین گودینی فرزند عباس�علی ش ش 4 نس�بت با متوفی پس�ر متوفی 3- ثریا گودینی فرزند عباسعلی ش ش 2225 
نس�بت با متوفی دختر متوفی 4- محبوبه گودینی فرزند عباس�علی ش ش 1550 نس�بت با متوفی دختر متوفی 5- سودابه گودینی 
فرزند عباسعلی ش ش 1904 نسبت با متوفی دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
7/528/ک رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان کنگاور

آگهی 
بدینوسیله به تجویز مواد 180 و 344 از قانون آیین دادرسی کیفری به آقای بهزاد احمدی ، پیمان احمدی ، یوسف احمدی ، فرید احمدی 
ابالغ می گردد که آقای جهانبخش نوروزی شکایتی علیه شما دال بر ضرب و جرح عمدی و اسید پاشی به این دادگاه تقدیم نموده که پس 
از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقالب هرسین به کالسه 970579 د شعبه 101 جزایی هرسین ثبت شده و وقت رسیدگی 
برای مورخه 97/10/18 ساعت 9 تعیین گردیده است لذا به شما ابالغ می گردد چنانچه مدارک یا دفاعیاتی دارید کتبا و در موعد مقرر فوق 
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار که توسط قوه قضائیه تعیین گردیده منتشر و چنانچه نیاز 

به احضار شما باشد یک نوبت دیگر روزنامه خواهد شد .
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر هرسین ) 101 جزایی سابق ( – علی میرزائی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی عباسی فرزند محمد رضا
خواهان آقای محرمعلی قلی نیا با وکالت آقای مسعود محمدی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مرتضی عباسی به خواسته مطالبه وجه 
چک مطرح که به ش�ورای حل اختالف ابهر ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709982417200570 شعبه 2 شورای حل اختالف شهری 
ابهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 9/15 تعیین که حسب دستور قاضی محترم شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شعبه ابهر مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورای حل اختالف ابهر شعبه دوم حاضر گردد .
752 مسئول دفتر شعبه شماره 2 شورای حل اختالف ابهر/قدیم - ماندم

مفقودی
س�ند و برگ سبز خودروی س�واری پژو 405 جی ال ایکس آی نقره ای متالیک مدل 1389 شماره 
موتور 12489043704 ش�ماره شاس�ی NAAM 01 CA 2 AR 514391 شماره پالک 49 – 691 ط 
45 بنام ارجاسب احدی فرزند شیروان ش ش 1 محل صدور کهگیلویه مفقود و فاقد اعتبار می باشد .
دهدشت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای رحیم دژه فرزند کرم 
خواهان آقای ارس�الن منعمی زاده فرزند محمد دادخواس�تی به طرفیت خواندگان خانم مریم افش�ون پور و رحیم دژه به خواس�ته 
الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987419200649 شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی دادگس�تری شهرس�تان کهگیلویه ) دهدش�ت (  ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/12 ساعت 11/30 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
مرات�ب ی�ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوان�دگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی 

در دادگاه حاضر گردد .
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کهگیلویه ) دهدشت ( – آمنه انیژه

مفقودی
شناس�نامه مشخصات برگ سبز خودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس  مدل 1396 به رنگ نقره 
ای متالیک  به  ش�ماره پالک 626ج44 ایران 75 و ش�ماره موتور 124K1152759 و شماره شاسی 

NAAM01CE9HK132701 مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
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511/56آگهی 
پیرو آگهی های قبلی به آقای رضا موس�وی فرزند امیر آقا )فاقد مش�خصات بیش�تر(  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد اتهام 
رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه به موجب دادنامه شماره 970997759110195 کالسه 111/970537 به پرداخت مبلغ سی 
و سه میلیون ریال جزای نقدی  محکوم شده اید رای صاده غیابی و از تاریخ درج در زورنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه 

است رایگان
دفترشعبه 111 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/57ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به به موجب دادنامه ی ش�ماره ی 9709977591401116 مورخ 97/8/7 در پرونده کالس�ه 114/970406 
به آقای محمد رضا روش�نی فرزند محمد فاقد مش�خصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد اتهام شما دائر الف-مشارکت 
در تخریب شیشه و درب منزل ب-مشارکت در ضرب و جرح عمدی به تحمل یک سال حبس تعزیری و دیه در حق شکات محکوم شده 
اید مراتب بدینوسله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه 

است رایگان
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد

511/58ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به به موجب دادنامه ی شماره ی 9709977591401118 مورخ 97/8/9 در پرونده کالسه 114/970551 به 
خانم زهرا حمید درگاهی صوفیان فرزند صالح  فاقد مشخصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد اتهام شما دائر بر انتقال 
مال غیر به تحمل دو سال حبس –رد مال و پرداخت مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت  محکوم شده اید مراتب 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است رایگان
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد

511/59ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به به موجب دادنامه ی شماره ی 9709977591401166 مورخ 97/8/18 در پرونده کالسه 114/961306 به 
آقای فرید آصفی یزدی فرزند جلیل  فاقد مشخصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد اتهام شما دائر بر ضرب و جرح عمدی 
به پرداخت دیه در حق شاکی  محکوم شده اید مراتب بدینوسله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف 

مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است رایگان
مدیر دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد

511/60آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای علی خالقی فرزند غالم  ابالغ می گردد به موجب دادنامه ش�ماره 9709977593501152 مورخ 
1397/8/30 کالسه پرونده 135/961398 این شعبه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی چاقو و توهین  حسب شکایت محمد افشارنیا فرزند 
رضا علی متهم علی خالقی را در خصوص بریدگی متالحمه قدام ران راست به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان ظرف سه 
سال از تاریخ حادثه 96/8/16 در حق مصدوم مهدی افشارنیا فرزند محمد محکوم می نماید که ولی متهمین مکلف به پرداخت دیه از اموال 
اطفال خود می باش�د رای صادره غیابی صادر ش�ده است لذا از تاریخ انتش�ار به مدت 20 روز چنانچه اعتراضی دارد به شعبه مراجعه و اال 

مراحل قانونی دیگر انجام خواهد شد رایگان
مدیر دفتر شعبه 135 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/61آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه شماره 9709977594201214 مورخ 1397/8/21 صادره از شعبه 142 دادگاه کیفری دو 
مشهد مستقر در بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی در پرونده کالسه 142/970600 به آقای مصطفی بیدل فرزند مجید  فاقد مشخصات 
دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت خانم سمیرا حسن زاده بیلندی علیه شما دایر بر مشارکت در سرقت به تحمل 
یکسال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری و رد مال محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

پس از تاریخ درج در زونامه ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد رایگان
مدیردفترشعبه 142دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/62آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه ش�ماره 9709977594201242 مورخ 1397/8/27 صادره از شعبه 142 دادگاه کیفری 
دو مش�هد مستقر در بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی در پرونده کالس�ه 142/970760 به آقای عبدالحمید نظری درخشان  فاقد 
مشخصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت مهدی رضوانی نیا  علیه شما دایر بر ادعای خالف واقع به تحمل شش 
ماه حبس تعزیری  محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و پس از تاریخ درج در زونامه ظرف 20 

روز قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد رایگان
مدیردفترشعبه 142دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/63آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه شماره 9709977594201271 مورخ 1397/8/29 صادره از شعبه 142 دادگاه کیفری دو 
مشهد مستقر در بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی در پرونده کالسه 142/970796 به آقای میالد پاپی فرزند محرم  فاقد مشخصات 
دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت خانم سپیده دهقان لطف آبادی  علیه شما دایر بر کالهبرداری به تحمل دو سال 
حبس تعزیری و پرداخت چهل و چهار میلیون و هشتصد و سی و دو ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت و همین مبلغ به عنوان رد مال 
در حق شاکی  محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و پس از تاریخ درج در زونامه ظرف 20 روز 

قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد رایگان
مدیردفترشعبه 142دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/64آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه شماره 9709977594201296 مورخ 1397/9/5 صادره از شعبه 142 دادگاه کیفری دو 
مشهد مستقر در بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی در پرونده کالسه 142/970730 به آقای محمود حسینی فرزند محمد رضا   فاقد 
مشخصات دیگر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت امیر حسین درح علیه شما دایر بر ایراد صدمه عمدی و تخریب به 
تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت تخریب و پرداخت دیه به شاکی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و پس از تاریخ درج در زونامه ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد رایگان
مدیردفترشعبه 142دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

آگهي ابالغ دادنامه به متهم 511/65
بدینوس�یله پیروآگهي های قبلي به اقاي رامین نجاتی فاقد مش�خصات بیش�تر  فعال مجهول المکان ابالغ مي شود در مورد شکایت روح 
اله تدین ابقد و خانم ها طیبه فرهادی و زهرا تدین ابقد  علیه ش�ما دایر بر توهین و تهدید  به موجب حکم ش�ماره 9709975115701194 
مورخه97/8/22 در پرونده کالسه970455 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 مشهد حکم به برائت شما  صادر گردیده است رای صادره ظرف مدت 

بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد رایگان
مدیردفترشعبه102 دادگاه کیفری دو مشهد

511/66آگهی ابالغ دادنامه به متهم مجهول المکان
کالسه بایگانی: 970449 و شماره دادنامه :9709977592401302 و به متهم سامان ملوندی فرزند فضل  ابالغ می گردد به موجب دادنامه 
فوق )موضوع شکایت آقایان 1- شهاب احراری 2- سید حسین خوشدل آل علی(از بابت ارتکاب بزه تخریب عمدی تلفن همراه شاکی 
خصوصی به تحمل سه سال حبس تعزیری و از بابت خیانت در امانت از طریق تصاحب ظروف غذا خوری کرایه شده به ضرر شاکی به 
تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است و اعالم می شود که در هر یک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجرا است و اگر 
مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین ش�عبه دادگاه می باش�د و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت 
بیس�ت روز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد-نشانی:مشهد-نبش 

بلوار شهید شیرودی 13-مجتمع قضایی عدالت- رایگان
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مشهد

51/67آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی :970864-شاکی آقای امید آیسته فرزند نور محمد شکایتی علیه متهم آقای جواد ریگی فرزند محمد دایر بر سرقت 
یکدس�تگاه گوش�ی تلفن همراه مطرح و منتهی به صدور رای می گردد متن رای دادگاه ش�عبه 104 در ذیل نامه ارس�ال می شود که 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت ابالغ دادنامه در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق در دادگاه حاضر گردد.-متن رای دادگاه به ش�ماره دادنامه 97099751901374 مورخه 97/9/1 در خصوص اتهام 
آقای جواد ریگی فرزند محمد دایر بر س�رقت یک دس�تگاه گوشی تلفن همراه موضوع شکایت آقای امید آیسته دادگاه با عنایت به 
اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواس�ت صادره از دادس�رای عمومی و انقالب مشهد و مستندات مقید در آن شکایت شاکی پاسخ 
اس�تعالم از ش�رکت ایرانسل و عدم حضور متهم و دفاع نکردن از خود بزه انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 
656و667 کتاب تعزیریات قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل 6 ماه حبس و سی ضربه شالق و رد عین یا مثل یا قیمت مال 
مسروقه در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 

بعد از ن تا بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است رایگان
دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری دو مشهد

512/68اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139760306021000582هی�ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین زارعی فرزند محمد بشماره 
شناس�نامه 3526 و کد ملی 5729065371 صادره از بردسکن در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 47 مترمربع قسمتی از 
پالک 1074 فرعی از4-اصلی واقع درخراس�ان رضوی بخش 4 بردس�کن خریداری از مالک رسمی آقای محمد مدرس احدی از ورثه 
عالیه مدرس محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد ش�د . تاریخ انتشارنوبت 
اول:97/8/23 ، نوبت دوم :97/9/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش
511/69آگهی 

خواه�ان  س�ید مهدی اربابی   دادخواس�تی به طرفیت خوانده فضل احمد اختیاری  به خواس�ته مطالبه وج�ه چک الزام خواندگان 
ب�ه ص�ورت تضامنی به پرداخت وجه یک فقره چک به ش�ماره 308539 مورخ 1396/8/5 به مبل�غ 12/400/000 تومان بعهده بانک 
س�په ایران به انضمام کلیه خس�ارات دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل به مبلغ مطرح که به این شعبه ارجاع به 
ش�ماره پرونده کالسه 970639  ش�عبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مش�هد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/22 س�اعت10/15 تعیین ش�ده است که حس�ب دس�تور 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 ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت برسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختالف  مجتمع شماره3  مشهد

511/70آگهی 
خواهان  مصطفی بابائی    دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�ید حس�ن حس�ینی  به خواسته مطالبه خس�ارت به نظریه کارشناسی 
ب�ا توج�ه به نظر کارشناس�ی مبلغ دو میلیون و 400 ه�زار تومان و هزینه دادخواس�ت تامین دلیل 117 ه�زار و 140 تومان و هزینه 
کارشناس�ی 150 هزار تومان جمعا به مبلغ 26/671/40 ریال تقدیم ش�ورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 146 ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان مشهد واقع درمش�هد- بلوار شهید قرنی-نبش قرنی 28 ارجاع وبه 
ش�ماره بایگانی:970749 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/23وس�اعت 8 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی و دستوردادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن 

اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختالف  مجتمع شماره3  مشهد

511/71آگهی 
خواهان  س�ید  محمد حس�ین موسوی     دادخواس�تی به طرفیت خوانده جعفر پارسائیان به خواس�ته مطالبه خسارت طبق نظریه 
کارشناس�ی به مبلغ 12/000/000 ریال  و هزینه کارش�ناس 1/500/00 و هزینه دادرسی ش�ورای حل اختالف 1/140/000 ریال جمعا به 
مبلغ 14/640/000 ریال به انضمام هزینه دادرس�ی عادی تقدیم ش�ورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به 
شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان مشهد واقع درمشهد- بلوار شهید قرنی-نبش قرنی 28 ارجاع وبه شماره 
بایگانی:970722 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/23وساعت 9/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختالف  مجتمع شماره3  مشهد

511/72آگهی 
خواهان  علی باقریان  دادخواس�تی به طرفیت خوانده میثم اصغری و حس�ن غیور به خواس�ته تنظیم و  انتقال س�ند خودرو پراید 
به ش�ماره پالک 953م29-ایران 12 و پالک قدیم 360541-ایران 42 به انضمام کلیه خس�ارات دادرس�ی از جمله هزینه های دادرس�ی 
مقوم به شماره اثبات وقوع بیع )عقد بیع موضوع مبایعه نامه فوق در خصوص ...فوق الذکر (مقوم به 44/000/000 به انضمام مطلبه خسارات 
دادرس�ی  تقدیم ش�ورای حل اختالف شهرس�تان مش�هد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 146 ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره 3 
شهرستان مشهد واقع درمشهد- بلوار شهید قرنی-بین قرنی 22و24 ارجاع وبه شماره بایگانی:970728 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
97/10/22وساعت 11/15 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس 
ازنشر آگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختالف  مجتمع شماره3  مشهد

511/73آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان :خانم فاطمه گلمحمدی  دادخواستی به خواسته اثبات بیع و تنظیم سند تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 
دادگاه حقوقی ارجاع و به شماره پرونده کالسه6/970724 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/16 ساعت 11 تعیین شده است 
بعلت مجهول المکان بودن خواندگان :راضیه –رضا-رسول-رکسانا-رحمان –رحیم-رزیتا-شهرت همگی قبادی و خانم پری میرشاهی به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخوانده ضمن ثبت نام در سامانه ثنا از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد

511/74آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواه�ان امی�ر عطاریانی فرزند غالمعلی با وکالت آقای هومن ایلخانی کتیب بطرفیت محمد علی مومنی و یوس�ف یوس�ف زاده   به 
خواس�ته اثبات ش�راکت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه کلیه خسارات دادرس�ی و... تقدیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده  که جهت رس�یدگی به ش�عبه6 ارجاع گردیده وبه کالس�ه 970795 ثبت گردیده ووقت رسیدگی ان روز 1397/10/12 ساعت 
12/30 صبح تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده یوس�ف یوسف زاده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 
قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده پس از نش�رآگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت 
وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی حضور به هم رس�انند.چنانچه بعدا ابالغی بوس�یله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/97آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان 
کالسه پرونده :25/970621 وقت رسیدگی :1397/11/27 ساعت 10 خواهان :امیر حسین معاون افشاری فرزند محمد تقی خوانده:مهرداد 
رضامند   - خواسته :اعسار از پرداخت هزینه دادرسی )مرحله واخواهی (و جلب ثالث خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رسیدگي به شعبه 25دادگاه عمومی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان  و دستور دادگاه 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 دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید  ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفترشعبه 25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد 

511/98آگهی
کالسه پرونده:26/970754-وقت رسیدگی:1397/11/21 ساعت 9صبح خواهان:بانک صادرات  -خوانده:طاهره جعفری فرزند احیا-کاظم 
محمد زاده سقاء  فرزند علی –عبدالوحید دادعلی پور فرزند سلیمان-قاسم زحمتکش فرزند سید رضا –زکیه مظلوم فرزند یداله-مجهول 
المکان –خواسته:مطالبه وجه و...  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و 
وقت رس�یدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسي مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید 
دفترشعبه 26 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/99آگهی
کالسه پرونده:26/970753-وقت رسیدگی:1397/11/21 ساعت 8صبح خواهان:بانک صادرات  -خوانده:مژگان جدیدی الیگودرزی –حسن 
تبیره فرزند علی –محمد جواد رمضان پور شهرکهنه فرزند محمد علی –حشمت اله حسن زاده فرزند یداله-مجهول المکان –خواسته:مطالبه 
وجه و...  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 به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید 
دفترشعبه 26 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/100آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره بایگانی:27/970467-وقت رسیدگی 1397/10/23 ساعت 10-خواهان:بانک رفاه کارگران با وکالت خانم مریم شکیبائی   خواندگان:1-

روغن پسته آپادانا 2- حسن بصیر طوسی 3-تکتم صباغیان طوسی 4- علی اکبر رضائی 5- شمسیه اسدی  خواسته :مطالبه وجه -وکیل 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده از تاریخ آخرین 

آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید 
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/101آگهی ابالغ وقت دادرسی
ش�ماره بایگانی:27/970466-وقت رس�یدگی 1397/10/23 س�اعت 12-خواهان:بانک رفاه کارگران با وکالت خانم مریم شکیبائی   
خواندگان:1-روغ�ن پس�ته آپادانا 2- حس�ن بصیر طوس�ی 3-تکتم صباغیان طوس�ی 4- علی اکبر رضائی 5- شمس�یه اس�دی  
خواس�ته :مطالبه وجه -وکیل خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید 
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/102آگهی ابالغ وقت دادرسی
ش�ماره بایگانی:27/970468-وقت رس�یدگی 1397/10/23 س�اعت 8-خواهان:بانک رفاه کارگران با وکالت خانم مریم ش�کیبائی   
خواندگان:1-روغ�ن پس�ته آپادانا 2- حس�ن بصیر طوس�ی 3-تکتم صباغیان طوس�ی 4- علی اکبر رضائی 5- شمس�یه اس�دی  
خواس�ته :مطالبه وجه -وکیل خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید 
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/103آگهی ابالغ وقت دادرسی
ش�ماره بایگانی:27/970872-وقت رس�یدگی 1397/10/16 س�اعت 8-خواهان:مهدی طلوع عزتی با وکالت آقای احمد خدادادیان   
خواندگان:آقای غالم احمد بهروزی 2- س�ید مرتضی حس�ینی 3- زهرا زابلی بیرجندی 4-مرضیه تاج محمد زاده 5-مهدی بلبلی   
خواسته :ابطال سند رسمی-وکیل خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید 
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/104آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم  
خواهان س�عیده محمدی کنبد حق  دادخواس�تی بطرفیت 1-رامین افش�انی طرقی 2- جواد ش�اهی نژاد  به خواسته استرداد الشه 
چک   تقدیم دادگاه های عمومی مش�هد نموده  که جهت رس�یدگی به ش�عبه28 ارجاع گردیده وبه کالس�ه 970905 ثبت گردیده 
ووقت رس�یدگی ان روز 1397/10/16 س�اعت 10 صبح تعیین شده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقالب درامور مدنی ودس�توردادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده پس از نش�رآگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی حضور به هم رسانند.چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

512/105رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مهناز خیری مرندیز فرزند حس�ن به ش�ماره شناس�نامه 407 به شرح دادخواست به کالسه 97/668 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان حس�ن خیری مرندیز فرزند محمد به شماره ملی 
5629749439 در تاری�خ 97/3/16 در اقامتگاه دائمی خود در بجس�تان ب�درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- سرور جمهوری بلوچ فرزند موسی متولد 1347/1/1 به شماره ملی 5629897454 صادره از حوزه یک بجستان )همسر 
متوفی (2- مهناز خیری مرندیز فرزند حسن متولد 1349/2/6 به ش.ش 407 صادره از حوزه 6 تهران فرزند متوفی 3- مریم خیری 
مرندیز فرزند حس�ن متولد 1345/9/1 به ش.ش 3719 صادره از حوزه 24 تهران فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

512/106مفقودی
برگ س�بز سواری پراید دی .ام )هاچ بک( سفید شیری روغنی مدل 1374 شماره پالک 32-
661 م97 ش�ماره موتور 00770221 و شماره شاسی S1442273105009  به نام مجتبی هادوی 

فرزند محمدرضا به کد ملی 0901236993 مفقود وفاقد اعتبار است.
خلیل آباد

512/107آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای 1- حس�ین زارعی کالته نو فرزند علی 2- محمدرضا فالح تفتی فرزند عباسعلی فعال مجهول المکان ابالغ می 
شود که آقای علیرضا ناصری فرزند اسماعیل دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو سواری پژو 206 مدل 96 به 
شماره انتظامی 836 ژ51 ایران 12 مقوم به مبلغ 100000000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اوراق و ضمایم پیوستی  به شعبه 
چهارم ش�ورای حل اختالف کاش�مر ارائه و به کالسه 4/509/97 ثبت و برای روز یک شنبه مورخه  1397/10/09 ساعت 10/30 وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شعبه چهارم شهرستان کاشمر 
واقع در خیابان منتظری جنوبی  نرسیده به منتظری 11مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/108سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(پرونده اجرائی شماره 139504006223000168

به موجب پرونده اجرائی کالسه 139504006223000168 بابت وصول مهریه به استناد سند ازدواج شماره 12713 مورخ 1380/7/29 
بابت مهریه به تعداد یکصد عدد س�که کامل بهارآزادی که به نرخ روز مبلغ 3970000000 ریال تقویم ش�ده است. ششدانگ یک باب 
منزل به مساحت 241/46 مترمربع به پالک ثبتی شماره 606 فرعی از 83 اصلی بخش 2 کاشمر واقع در کاشمر روستای سرحوضک 
میدان مرکزی خیابان صفا سمت چپ منزل حاشیه که سند مالکیت آن در صفحه 265 دفتر 120 ذیل ثبت شماره 13938 بنام آقای 
محمد دهقان س�رحوضک صادر وتس�لیم شده است .سپس طی شماره 139605806012000340 مورخ 1396/4/13 دفتر بازداشتی ، 
شش�دانگ پالک موصوف بازداشت گردیده است که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پالک مذکور به مبلغ 701918000 ارزیابی 
شده که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف آقای محمد دهقان سرحوضکی می باشد حدود ومشخصات ششدانگ پالک 
بدین شرح می باشد.شماال به طول 9/25 متر دیواری است به میالن شرقا به طول 20/62 متر دیوار به دیوار قطعه 230 جنوبا به طول 
9/99 مت�ر دی�وار به دیوار قطع�ه 236 غربا به طول های 24/12 متر و 2/69 متر درب و دیواری اس�ت به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد 
وپالک فوق  از س�اعت  9 الی 12 روز یکش�نبه مورخ 1397/09/25 در اداره ثبت اس�ناد و امالک کاش�مر واحد اجرا  واقع در خیابان 
خرمش�هر- کوچه ش�هید عازم-مقابل استادیوم ورزش�ی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 701918000 شروع و به 
باالترین قیمت پیش�نهادی نقدا فروخته می ش�ود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 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 مس�ترد خواهد ش�د 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.
محمد محمدزاده– رئیس واحد اجرای اسناد رسمی کاشمر

512/109رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه بی بی سادات معقول فرگی به شماره شناسنامه 56 به شرح دادخواست به کالسه 6/516/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماه گل حسین پور قلعه باال به شماره شناسنامه 20 در تاریخ 1394/4/24 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اشرف السادات معقول به ش.ش 22 ت.ت 1346/03/08 
فرزند متوفی 2- زهرا معقول فرگی ش.ش 20 ت.ت 1330/1/10 فرزند متوفی 3- سید قاسم معقول فرگی ش.ش 6 ت.ت 1334/4/4 فرزند 
4-بی بی سادات معقول فرگی ش.ش 56 ت.ت 1340/8/7 فرزند متوفی 5- اقدس معقول فرگی ش.ش 7 ت.ت1343/7/1 فرزند 6- مرضیه 
معقول فرگی ش.ش 17 ت.ت 1355/1/12 فرزند ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه ششم  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/110رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد ش�اه مرادی به شماره شناسنامه 9816 به شرح دادخواس�ت به کالسه 3/502/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجیه فاطمه نظارت به شماره شناسنامه 3871 در تاریخ 1395/10/1 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- مریم ش�اه مرادی به ش.ش 111 ت.ت 1332/4/1 فرزند متوفی 
2- محمد شاه مرادی  ش.ش 9816 ت.ت 1323/12/22 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورا شعبه سوم  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/111رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه معصومه بیگم میری نژاد به شماره شناسنامه 59 به شرح دادخواست به کالسه 2/525/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان احمد خزاعی قوژد به ش�ماره شناس�نامه 16 در تاریخ 1397/7/20 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه بیگم میری نژاد به ش.ش 59 ت.ت 1333/3/15 همسر متوفی 
2- مه�دی خزاع�ی قوژد ش.ش 45 ت.ت 1364/6/30 فرزند متوفی 3- علی خزاعی ق�وژد ش.ش 3414 ت.ت 1359/1/1 فرزند 4-محمد 
خزاعی قوژد ش.ش 44 ت.ت 1363/6/25 فرزند متوفی 5- فاطمه خزاعی قوژد ش.ش 421 ت.ت 1355/6/30 فرزند 6- حس�ین خزاعی 
قوژد ش.ش 419 ت.ت 1355/6/30فرزند ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورا شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/112رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا برقی سرحوضکی دارای شماره شناسنامه 24 به شرح دادخواست به کالسه 5/97/550 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد برقی س�رحوضکی به شماره شناس�نامه 29 در تاریخ 1397/8/22 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- بتول جالل پور س�رحوزکی به ش.ش 24 ت.ت 
1337/7/6 همس�ر متوفی 2- مریم برقی س�رحوضکی ش.ش 0890221911 ت.ت 1370/11/9 فرزند متوفی 3- عفت برقی س�رحوضکی 
ش.ش 1267 ت.ت 1360/6/30 فرزند متوفی4- معصومه برقی س�رحوضکی ش.ش 9 ت.ت 1355/2/6 فرزند متوفی 5- محمدرضا برقی 
سرحوضکی ش.ش 24 ت.ت 1362/11/23 فرزند متوفی 6- عصمت برقی سرحوضکی ش.ش 79 ت.ت 1365/1/26 فرزند متوفی 7- عزت 
برقی سرحوضکی ش.ش 1237 ت.ت 1358/1/2 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه پنجم  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر
512/113آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمید علی جانی فرزند محمد 

جمعه
خواهان خانم صدیقه حس�ینی اس�کندری رونجی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حمید علی جانی فرزند محمد جمعه به خواسته 
صدور حکم طالق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709985172400420 و بایگانی 970426 ش�عبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1398/02/21 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

512/114آگهی
دادگاه عمومی وانقالب شهرس�تان کاش�مر بموجب کیفرخواس�ت 9410430061300934 در پرونده کالس�ه 9409985191200299 برای 
متهمان1- عادل ضیایی یوسفپور 2- حمید اسماعیلی  هر دو به اتهام مشارکت در سرقت موتورسیکلت اقای محمد محمدیان ثانی ، تقاضای 
کیفرنموده که رس�یدگی به موضوع به این ش�عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/10/15 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است.با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس�ی به متهمان و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی 
وانقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهمان جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان کاشمر

511/75آگهی 
خواهان مس�لم بیغم حس�ین آباد فرزند احمد به وکالت خانم مبینا رفیعی فرزند رمضانعلی و آقای رضا طالبی فرزند عباس   دادخواس�تی به 
طرفیت خوانده فرود مهاجر تهران   به خواسته مطالبه وجه )یک فقره چک به شماره 1561/424666/57 مورخ 97/7/4 به عهده بانک ملت 
شعبه قرنی مشهد بانضمام حق الوکاله وکیل به مبلغ 50/000/000 ریال تقدیم شورای حل اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 
ش�ورای حل اختالف مجتمع ش�ماره سه مشهد واقع در مشهد-بین قرنی 22و24 و به کالسه 970700 ثبت گردیده وقت رسیدگی آن مورخه 
1397/10/17 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده 
پس از نشر آگی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد 

511/76آگهی 
خواهان 1-مهدی گلرخ 2- حسین ابراهیمی   دادخواستی به طرفیت خوانده سید ایمان محمودی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختالف مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد واقع در مشهد-بین قرنی 22و24 و به 
کالسه 970735 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/10/15 ساعت 9 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده  
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس از نشر آگی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد 

511/77آگهی 
خواهان  شمسی حسینی   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی علی زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 970737  به شعبه 166 شورای حل اختالف  ارجاع گردید که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت9 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 شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/78آگهی 
خواهان  رضا نظام دوست   دادخواستی به طرفیت خوانده جواد سحر خیز به خواسته مطالبه وجه مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 970801  به شعبه 166 شورای حل اختالف  ارجاع گردید که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت9/30 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 شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/79آگهی 
خواهان  جمشید لطفی   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضا ابهری و فاطمه ابهری به خواسته مطالبه وجه مطرح که  به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 970793  به شعبه 166 شورای حل اختالف  ارجاع گردید که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت10/30 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 شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و و اطالع از مفاد آن به شورا 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/80آگهی 
خواهان  علی قوام   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد علی زردکانلو به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که  به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 970713  به شعبه 166 شورای حل اختالف  ارجاع گردید که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت11 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 شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/81آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک قوامین  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهیار نجفیان خلیل آباد فرزند محمد  به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که  به این 
شعبه ارجاع گردیده وبه کالسه 9709987576000521 شعبه 10 دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد  ثبت گردیده ووقت 
رسیدگی ان روز 1397/11/1 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده پس از نشرآگهی واطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حضور به هم رسانند.
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/82آگهی 
خواهان  علی اصغر دره کی   دادخواستی به طرفیت خوانده محمود ناصری سرایدار   به خواسته  مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به کالسه 
970799 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/19 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 شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 166 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/83آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسین مقدسی و رضا جوادی  که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977503600772 صادره از شعبه 164 در پرونده شماره 970323 محکوم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2921000   ریال بابت و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تایخ سر رسید چک های فوق سر  
رسید چک لغایت یوم الوصول محکوم له یوسف محمدی اشستانی 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 
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3  مشهد

511/84آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به س�میرا گل فخرآبادی  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای سید محمد جواد 
موسوی اصل بطرفیت شما بخواسته مطالبه خسارت  بموجب حکم شماره 97099775040000942 در پرونده کالسه 970533  به پرداخت مبلغ 
2/420/000 تومان بابت اصل خس�ارت و افت قیمت خودرو و مبلغ 150/000 تومان بابت هزینه کارشناس�ی و مبلغ 205/0000 تومان بابت هزینه 
پارکینگ خودرو و مبلغ 757/125 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/85آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به مرضیه آزاد  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای علی اصغر دره کی  بطرفیت 
ش�ما بخواسته مطالبه وجه سفته بشماره 875297 بموجب حکم ش�ماره 9709977504000970 در پرونده کالسه 970530  به پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 365/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/6/7 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول ش�اخص تورم در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/86آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم فرزانه وطن دوست   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای رسا قوام شهیدی 
بطرفیت ش�ما بخواسته مطالبه وجه  بموجب حکم ش�ماره 9709977503800985 در پرونده کالسه 970531 حکم به محکومیت خواندگان 
متضامنا به پرداخت مبلغ 76000000 ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی طبق تعرفه و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
97/5/28 الی یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/87آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به حمید هوشمند  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سید مهدی اربابی بطرفیت شما 
بخواسته مطالبه وجه  چک بموجب حکم شماره 9709977503800982 در پرونده محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید الی یوم الوصول که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی 
در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است-شماره بایگانی:970580
متصدی امور دفتری  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/88آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای پدرام یوسفی سادات فرزند یوسف  بطرفیت 
شما متینه رجب زاده مروی بخواسته یک فقره مطلبه خسارت طبق نظریه کارشناسی به مبلغ 250 هزار تومان و هزینه تامین دلیل به مبلغ 
111 هزار و 400 تومان و هزینه کارشناس�ی جمعا 5/114/000 مورخ عهده بانک...  بموجب حکم ش�ماره 9709977503201019 در پرونده کالسه 
970543 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 250000 تامین دلیل و هزینه کارشناسی به مبلغ 1/500/000 هزینه دادرسی به مبلغ 9099925 
ریال در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری   شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/89آگهی 
خوانده آقای محمد بهایسته    فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سید مهدی اربابی به شماره کالسه 970611 به شماره 
دادنامه 9709977503600850 توافق رسیدند  خواسته از مبلغ 58/412/000 ریال بابت 2 فقره فاکتور به شماره های 000994 و 000907 به مبلغ 
35/000/000  ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تقلیل دادند و خوانه متعهد گردید بدهی خود را از مبلغ 35/000/000 ریال 
را طی 4 قسط از مورخه 97/10/20 الی 98/1/20 که سه قسط به بملغ 10/000/000 ریال و قسط آخر به مبلغ 5/000/000 ریال را نقدا و بدون هیچ 
قید و شرطی به خواهان پرداخت نماید و اگر به تعهد خود عمل ننماید مبلغ کال حل گشته و خوانده اعسار را از خود ساقط نمودند  محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامنه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/90آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده:29/970831-وقت رسیدگی:1397/10/19 ساعت 8/30 صبح خواهان:بانک مهر اقتصاد  -خوانده:رفعت غالمی فدردی –مجهول 
المکان –خواس�ته:مطالبه وجه  خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید 
دفترشعبه 29 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

51/91آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده:29/970828-وقت رسیدگی:1397/10/18 ساعت 10/15 صبح خواهان:بانک ملی  -خوانده:مریم پنیری فرزند حیدر  –مجهول 
المکان –خواس�ته:مطالبه وجه  خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید 
دفترشعبه 29 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/92آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده:29/970882-وقت رسیدگی:1397/10/16 ساعت 12 ظهر خواهان:شرکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه   -خوانده:محمود خراسانچی 
فرزند عبداله –مجهول المکان –خواسته:مطالبه وجه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 29 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسي مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید 
دفترشعبه 29 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/93آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان  غالمحسین پیل زور فرزند محمد    دادخواستی به طرفیت خوانده حسین فقیه نیاترشیزی فرزند علی   به خواسته تسلیم مبیع و 
مطالبه خس�ارت دادرسی مطرح که به این شعبه  ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 9709987577300618 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/3 ساعت8 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/94آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به طاهره بخشی امقانی فرزند 
خواهان  صدیقه بخشی امقانی   دادخواستی به طرفیت خواندگان فاطمه بخشی امقانی –گل دسته بخشی امقانی-طاهره بخشی امقانی –محمد 
بخشی  به خواسته تقسیم ترکه-مطالبه جرت المثل اموال  مطرح که به این شعبه  ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987577400585 
شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت8/45  تعیین 
شده است که حسب دستور دادگاه به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/95آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان 
کالسه پرونده :25/970894 وقت رسیدگی :1397/10/17 ساعت 12 خواهان :فاطمه غمشیان فرزند غالمرضا خوانده:خدیجه صغری امینی فرزند 
احمد  - خواسته : دعوی تقابل مبنی بر ابطال مبایعه نامه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه 
25دادگاه عمومی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه 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 دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفترشعبه 25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد 

511/96آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان 
کالسه پرونده :25/970761 وقت رسیدگی :1397/10/15 ساعت 9 خواهان :جواد لعلیان فرزند حسین خوانده:حسین علیزاده- خواسته : الزام 
به تنظیم س�ند رس�می ملک-الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارات دادرسی  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس�یدگي به ش�عبه 25دادگاه عمومی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  
و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي 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 دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  
ودروقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغي بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفترشعبه 25دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد 

512/115دادنامه*
کالس�ه پرونده:7/151/97 ش�عبه هفتم ش�ورای حل اختالف شهرس�تان چناران؛ ساعت مراجعه: شنبه تا چهارش�نبه از ساعت 8 صبح الی 
12/30؛ش�ماره حکم:32/224-97/8/21؛ خواهان:آس�تان قدس رضوی با وکالت آقای اسماعیل شهسوار فرزند محمد به نشانی مشهد، بلوار 
شفا، شفا26، ساختمان شفا،طبقه دوم؛ خوانده: ابراهیم زینل پور فرزند زینل مجهول المکان؛موضوع:مطالبه وجه ؛رأی قاضی شورا:در خصوص 
دعوی خواهان آس�تان قدس رضوی با وکالت آقای اس�ماعیل شهسوار فرزند محمد به طرفیت خوانده آقای ابراهیم زینل پور فرزند زینل  به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 017571 مورخ 1397/03/26 عهده بانک کشاورزی به مبلغ 7389520 ریال وخسارت تاخیرتادیه 
وجه از تاریخ سررسید تا زمان اخذ حکم و حق الوکاله وکیل، باتوجه به محتویات پرونده نظریه مشورتی شورا ومالحظه رونوشت مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت آن که مورد استناد خواهان و در ید ایشان می باشد که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی علیرغم ابالغ قانونی )نشرآگهی(و عدم ارائه الیحه دفاعیه ای جهت برائت ذمه خویش لذا دعوی خواهان مصون از ایراد واقع 
گردیده و شورا  با توجه به جمیع اوراق پرونده و مستندات ارائه شده از سوی خواهان دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به 198 و 515 و 
519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خوانده محکوم به 1- پرداخت مبلغ 
هفت میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و بیست  ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ پانزده هزار تومان بابت هزینه نشرآگهی 3- مبلغ 
بیست و شش هزار و پانصد تومان بابت حق الوکاله وکیل 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدتا زمان اخذ حکم بر اساس شاخص ساالنه 
بانک مرکزی در حق خواهان موقوفات ملک با تولیت آستان قدس رضوی را صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی است وظرف مدت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و  ظرف مدت بیست روزپس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان چناران-علی حشمتی

512/116آگهی مزایده مرحله دوم
به موجب پرونده اجرایی 970190 ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرستان درگزآقای سید محمد حسینیان فرزند سید مهدی 
محکوم به پرداخت مبلغ 1225875000 ریال در حق محکوم له آقای سید افشین حبیبی با وکالت زهرا نیکوئی گردیده است لذا با عنایت 
به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به تادیه دیون خود اقدامی ننموده است بنا به تقاضای محکوم له از طریق دایره اجرا اموال وی به 
مش�خصات مندرج ش�ش دانگ پالک ثبتی 475 فرعی از 18 ا صلی به مس�احت 10700 مترمربع که توسط کارشناس خبره دادگستری 
آقای ناصر حسن زاده  به قیمت 5500000000 ریال ارزیابی گردیده مقرر شد در تاریخ 1397/10/03 روز دوشنبه و از ساعت 10 لغایت 11 
ازطریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادس�تان درگز در محل اجرای احکام مدنی به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی شده 
به کس�انی که باالترین مبلغ را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد ش�د.متقاضیان به خرید می توانند حداکثر ظرف مدت پنج روز قبل از 
برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدیدشان از اموال توقیفی داده شود .بدیهی است ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا 

و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد و تحویل اموال تابع مقررات جاری می باشد.
رئیس شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان درگز

512/117رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظربه اینکه آقای حس�ین روحی دارای شناس�نامه ش�ماره 5229406267 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه7/351/97 از این ش�ورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غالم روحی به شناس�نامه ش�ماره 5227993467 در تاریخ 
1361/1/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- حس�ین روحی فرزند غالم  به 
ش.م 5229406267 ت.ت 1334 فرزن�د متوفی 2- محمدرضا روحی فرزند غالم  به ش.م 5228123032 ت.ت 1342 فرزند متوفی3- 
علیرضا روحی فرزند غالم  به ش.م 5228002960 ت.ت 1342 فرزند متوفی4- مهدی روحی فرزند غالم  به ش.م 0939613069 ت.ت 
1351 فرزند متوفی5- حسن روحی فرزند غالم  به ش.م 0939663139 ت.ت 1354 فرزند متوفی6-فاطمه روحی فرزند غالم  به ش.م 
0938666411 ت.ت 1346 فرزند متوفی7- زهرا روحی فرزند غالم  به ش.م 0939573768 ت.ت 1348 فرزند متوفی8- مریم روحی 
فرزند غالم  به ش.م 5228045988 ت.ت 1360 فرزند متوفی ؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 
362 ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رییس شورا شعبه هفت شوراي حل اختالف شهرستان چناران

512/118رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظربه اینکه خانم اعظم گلی ینگه قلعه دارای شناس�نامه شماره 5229835771 به شرح دادخواست به کالسه7/389/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غالمحسن گلی ینگه قلعه به شناسنامه شماره 0871461951 
در تاری�خ 1397/08/21 در اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود زندگ�ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه:1- فاطمه فضلی 
فرزن�د رمضانعل�ی  ب�ه ش.م 5228181571 فرزند متوفی 2- اعظم گلی ینگه قلعه فرزند غالمحس�ن  ب�ه ش.م 5229835771 فرزند 
متوفی3-  اکرم گلی ینگه قلعه فرزند غالمحسن  به ش.م 5229878789 فرزند متوفی 4-  مریم گلی نیک قلعه فرزند غالمحسن  به 
ش.م 5220017284 فرزند متوفی  5- زهرا گلی نیک قلعه فرزند غالمحس�ن  به ش.م 5220105507 فرزند متوفی 6- محمد گلی نیک 
قلعه فرزند غالمحسن  به ش.م 5220229869 فرزند متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رییس شورا شعبه هفت شوراي حل اختالف شهرستان چناران

512/119دادنامه*
کالس�ه پرونده:4/98/97 شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان چناران؛ س�اعت مراجعه:از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8صبح 
الی 13/30 ؛ شماره حکم:95/269-97/07/30؛ خواهان:حسین دهدست فرزند علی به نشانی چناران، روستای یارچوپان پایین روبروی 
مس�جد منزل دهدس�ت ؛ خوانده: 1- حس�ین کیمیایی 2-مهین نظارات هردو مجهول المکان؛موضوع:مطالبه وجه ؛رأی قاضی شورا:در 
خصوص دعوی خواهان حس�ین دهدست فرزند علی  به طرفیت خواندگان1-حسین کیمیایی 2- مهین نظارات به خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ 31600000 ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خسارات تاخیرتادیه، در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم 
نظر به اینکه خواهان اظهار نمودند که با خوانده ردیف اول قرار ش�د که ش�رکت بزنیم و بابت ش�راکت به گفته ایش�ان مبلغ دو میلیون 
تومان در دو مرحله به حساب خوانده ردیف دوم واریز نمودم و مبلغ یک میلیون تومان هم بابت اقدامات ثبت شرکت پرداخت کردم و 
خسارت دیدم و مبلغ دویست و شصت هزار تومان هم نقدا به خوانده ردیف اول پرداخت نمودم که تقاضای  رسیدگی را دارم و خوانده 
ردیف دوم نیز علیرغم استحضار قبلی از وقت رسیدگی  )درج آگهی به تاریخ 97/6/20 روزنامه فن آوران( در شورا حاضر نشده است و 
هیچگونه الیحه و و دفاعیه ای نیز به شورا ارائه ننموده است شورا به توجه اظهارت خواهان و مالحظه مدارک استنادی از سوی خواهان 
و عدم حضور خوانده و دفاع وی و مالحظه نظریه مشورتی شورادعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی خوانده ردیف دوم مهین نظارات محکوم اس�ت به 1-پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل خواس�ته 2- پرداخت 
مبلغ چهل هزار تومان بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین ش�عبه و ظرف مدت بیس�ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی چناران می باش�د. و در خصوص دعوی 
خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به اظهارات خواهان و عدم ارائه دالئل و مدارک مس�تند از س�وی خواهان دعوی مطروحه 
از س�وی خواهان را متوجه ش�خص خوانده ندانسته و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر 
واعالم می گردد و در خصوص الباقی خواس�ته خواهان به مبلغ 1160000 تومان با توجه به اینکه خواهان در وقت فوق العاده 97/7/28 
دعوی خود را در پرونده حقوقی اس�ترداد نمودند ش�ورا مس�تندا به بند 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر 
واعالم می دارد ودر خصوص خسارت تاخیرتادیه که جزء خواسته خواهان می باشد و شرایط مقرر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
محرز نگردیده و هیچگونه دلیل ومدرک مس�تند دال بر محکومیت خوانده را به ش�ورا ارائه ننموده است .شورا خواسته خواهان را وارد 
ندانس�ته و مس�تندا به مواد 197  قانون آئین دادرس�ی مدن�ی و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواه�ان را صادر واعالم می دارد 
حکم و قرارهای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان چناران-حمزه برزش آبادی

512/120دادنامه
پرونده کالسه 9609985169301071 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تربت جام تصمیم نهایی شماره 9709975177800905 
؛ متهم: آقای محمد داود نورزهی افغان فرزند جمعه خان به نش�انی افغانس�تان هرات فلکه تانک مولوی کوچه اول ؛ اتهام: وارد کردن 
مواد مخدر)62 سانت تریاک و 6/65 گرم حشیش( به کشور؛ گردشکار پرونده: آقای محمد داود نورزهی فرزند جمعه خان به اتهام وارد 
کردن 7 گرم و27 س�انت تریاک و حش�یش به کشور تحت تعقیب قرارگرفته، دادسرا پس از انجام تحقیقات نامبرده را مجرم تشخیص 
پرونده با صدور قرار جلب به دادرس�ی و کیفرخواس�ت به دادگاه ارس�ال، در جلسه رس�یدگی متهم حاضر نشده، الیحه ای نیز ارسال 
ننموده اینک دادگاه ختم رس�یدگی را اعالم ش�رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد داود 
نورزهی فرزند جمعه خان 40 س�اله اصل و مقیم کش�ور افغانستان و فاقد س�ابقه کیفری دائر به وارد کردن 7 گرم و 27 سانت تریاک و 
حش�یش به کشور موضوع کیفرخواست ش�ماره 9611900 مورخ 1397/6/5 صادره از دادس�رای عمومی و انقالب تایباد نظر به گزارش 
مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف و بزه انتسابی علما محرز است مستندات به ماده 211 قانون مجازات اسالمی و بند 1 از ماده 4 قانون 
اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب تش�خیص مصلحت نظام متهم را به پرداخت ش�صت هزار تومان جزای نقدی و تحمل هش�ت 
ضربه ش�الق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و س�پس ظرف 

بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تربت جام

نظریه کارشناسی
  س�رکار خانم کبری عیدانی فرزند کاظم در خصوص دعوی علیه بن داودی  به طرفیت ش�ما با توجه به عدم آدرس از شما بدینوسیله به شما 
ابالغ میگردد ظرف مدت 3 روز از انتشار آگهی جهت رویت نظریه کارشناسی و ایراد هرکونه مطلبی نفیا و اثباتا به دفتر شعبه اول اجرای احکام 

حقوقی مجتمع قضایی شهید تندگویان مراجعه نمایید . 
17/ 9 - شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان اهواز

نظریه کارشناسی
  اقای هادی قاس�می فرزند عبداله در خصوص دعوی علیه بن داودی  به طرفیت ش�ما با توجه به عدم آدرس از ش�ما بدینوسیله به شما ابالغ 
میگردد ظرف مدت 3 روز از انتش�ار آگهی جهت رویت نظریه کارشناس�ی و ایراد هرکونه مطلبی نفیا و اثباتا به دفتر شعبه اول اجرای احکام 

حقوقی مجتمع قضایی شهید تندگویان مراجعه نمایید . 
16/ 9 - شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان اهواز

آگهی ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم زهرا باوی دادخواست بطرفیت نعیم خلفیان فرزند حسن و حسین هلیچی فرزند شنیشل  بخواسته مطالبه 
وجه یک فقره چک به شماره 915628 به مبلغ 000 / 000 / 35 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل تقدیم کرده اس�ت که به این ش�عبه ارجاع به شماره 35 / 970312  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 سه 
شنبه مورخ 18 / 10/ 97 ساعت 00 : 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 .  
15 / 9-  شعبه 35 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز

  مفقودی 
برگ سبز )سند مالکیت( وانت نیسان مدل 1371 به شماره شهربانی 895-72 و 
44 و شماره موتور 408247 و شماره شاسی 069808 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط است. مالک تعهد می کردد ممسئولیت ناشی از ضمانت کشف هر 

گونه فساد احتمالی را بر عهده خواهد داشت./محمودآباد12
907-5

مفقودی 
مفقودی برگ سبز خودرو س�واری تیبا سایپا 1393 آبی تیره متالیک بشماره 
موتور 8188162و شماره شاسی NAS811100E5814315 به شماره پالک ایران 
62_268 س 68 بنام فاطمه جعفری کردخیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد./ساری12
  907-6

اصالحیه
آگهی درخواس�ت گواهی حصر وراثت ش�ادروان اکبر عالیشاه فرزند عظیم در 
بند ششم سیده فاطمه میر عمادی فرزند سید فتح اهلل صحیح می باشد./ساری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت عمرانی مطمئن سازه کارمانیا 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 10065 و دارای شناسه ملی 10630159373 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده که در تاریخ 1397/9/18 روز یکشنبه در ساعت 10:00 در محل شرکت بلوار جمهوری 
خ بیهقی پش�ت مجتمع پاسارگاد کوچه 2 سمت چپ به کدپستی 7618465733 تشکیل خواهد 

شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع : اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب مدیران – انتخاب بازرسین- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار شرکت.
هیئت مدیره شرکت عمرانی مطمئن سازه کارمانیا

العاده شرکت عمرانی مطمئن سازه کارمانیا  2- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 10065 و دارای شناسه ملی 10630159373 

بدینوس�یله از کلیه س�هامداران محترم شرکت دعوت می ش�ود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده که در تاریخ 1397/9/18 روز یکش�نبه در س�اعت 14:00 در محل ش�رکت بلوار 
جمهوری خ بیهقی پش�ت مجتمع پاسارگاد کوچه 2 سمت چپ به کدپستی 7618465733 

تش�کیل خواهد ش�د حضور بهم رس�انند.
دس�تور جلس�ه مجمع : اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر محل ش�رکت.

هیئت مدیره شرکت عمرانی مطمئن سازه کارمانیا

3- آگهی دعوت هیئت مدیره شرکت عمرانی مطمئن سازه کارمانیا )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 10065 و دارای شناسه ملی 10630159373 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه هیئت مدیره 
که در تاریخ 1397/9/18 روز یکشنبه در ساعت 09:00 در محل شرکت بلوار جمهوری خ 
بیهقی پشت مجتمع پاسارگاد کوچه 2 سمت چپ به کدپستی 7618465733 تشکیل 

خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع : اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت.

هیئت مدیره شرکت عمرانی مطمئن سازه کارمانیا
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قوه قضائیه
شورای حل اختالف

تاریخ: 97/8/12  ش�ماره پرونده: 9/97ش/461  ش�عبه 9  ش�ورای حل اختالف شهرس�تان ورامین  
شماره و تاریخ دادنامه: 459- 97/8/21 خواهان: آقای منصور ایمن  فرزند حسن به نشانی: ورامین 
– گل تپه خیابان اصلی – نبش بوستان 16 پالک 1 خوانده: آقای صادق حسن لو فرزند علی به نشانی: 
مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک به میزان 150/000/000 ریال طی یک فقره چک به شماره 
21/919345 با احتس�اب هزینه دادرسی و خس�ارت تاخیر و تادیه از تاریخ 97/4/25 لغایت اجرای 
حکم گردشکار: با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. »رای قاضی شورا« درخصوص دعوی خواهان به طرفیت 
خوانده به خواسته مطالبه طلب به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 
21/919345 عهده بانک سپه  شعبه ورامین با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست ، شورا با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ  جهت دفاع حاضر نش�ده والیحه ای نیز ارائه ننموده اس�ت و نظر به اینکه بقاء اس�ناد 
تجاری در ید خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع 
باقیمانده  لذا ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندات  به مواد 25،18،9و 26 قانون شورای 
حل اختالف ، 519،515،198و 522 قانون آیین دادرس�ی در امور مدنی و مواد  311،310و 312  قانون 
تج�ارت و تبصره الحاقی به ماده )2( قانون صدور چ�ک حکم محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته ، مبلغ یک میلیون  و نهصد و بیست هزار ریال بابت 
هزینه دارسی و ابطال تمبر قانونی، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک )97/4/25( لغایت اجرا بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان 
را صادر و اعالم می نماید رای صادره  به واسطه  ابالغ واقعی اخطاریه به خوانده حضوری محسوب و 

ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگستری شهرستان ورامین می باشد.
                         م.الف 1437 خ    قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف ورامین 

آگهی مزایده مال غیرمنقول - نوبت اول
   درکالس�ه اج�رای اح�کام مدنی دادگس�تری شهرس�تان علی آباد کت�ول بش�ماره970251/که دس�تور فروش مال مش�اع تحت پالک 
ثبتی3690فرعی ازمجزاء ش�ده ازپالک2931فرعی از19-اصلی بخش 6 ثبت علی آباد کتول بتعداد 36/986س�هم مشاع بنام بانک توسعه 
تع�اون والباقی آن بنام ابراهیم برزعلی فرزند درویش ثبت گردیده اس�ت که برابر قوانین جاری�ه دراجرای احکام مدنی ملک مورد ارزیابی 
کارشناس محترم دادگستری قرارگرفته است وبارعایت شرایط مزایده بفروش میرسد متقاضیان خرید مال میتوانند به اجرای احکام مدنی 
مراجعه وپیش�نهاد خود را برای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند برنده مزایده کس�ی است که باالترین قیمت را ازقیمت پایه)کارشناسی 
شده توسط کارشناس( ارایه وقبول نماید)توصیف مال(ششدانگ 1واحد آپارتمان مسکونی ازمجموع آپارتمانی وتجاری وخدماتی به آدرس 
علی آباد کتول خیابان طالقانی شمالی جنب آزمایشگاه پارس طبقه 2بمساحت اعیان76/30 مترمربع ارزش واحد مسکونی مورد مزایده که 
بصورت 2خواب با س�رویس کامل وامتیازهای متعلقه ومش�اعی بودن آن ودیگرفاکتور موثر درامرکارشناسی 6دانگ جمعا هشتاد میلیون 
تومان دارای ارزش میباشد زمان مزایده روزشنبه مورخ 1397/09/24 ساعت9 الی10مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد 
کتول)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ رادرجلسه 
مزایده قبول نماید2-برنده میبایس�ت 10درصد مبلغ پیش�نهادی رانقدا” وفی المجلس بحساب سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر 
ظرف یکماه ازتاریخ جلس�ه مزایده واریزنماید واال وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی10درصد پس ازکسرهزینه مزایده 
به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد4-مطابق مواد 
142و143قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ مزایده تقدیم شود وتحویل ملک پس ازتایید 
صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار 

ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
28-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد تول-میرشکار

آگهی تجدید مزایده مال غیرمنقول-نوبت دوم 
   درپرون�ده کالس�ه960985/اجرایی حل اختالف مطرح دراجرای احکام مدنی دادگس�تری علی آباد کت�ول محکوم علیه حیدربابا کردی 
ف علی اصغر محکوم اس�ت بپرداخت191/415/000ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خسارات متعلقه قانونی درحق فاطمه ناروئی ف صفر 
ومبلغ9/570/750ریال بابت هزینه اجرا که جهت استیفای محکوم به و هزینه اجرا ملکی بامشخصاتی که درادامه خواهد آمد ازمحکوم علیه 
توقیف وبارعایت ش�رایط مزایده بفروش میرس�د )توصیف اجمالی ملک(1واحد مسکونی ازآپارتمان که در2طبقه بااسکلت فلز که درطبقه 
همکف آن بمس�احت 32/12 مترمربع دارای سرویس های بهداش�تی و1-اتاق خواب وآشپزخانه میباشد وطبقه 2بمساحت29/15مترمربع 
که توس�ط راه پله ازداخل طبقه اول دسترس�ی دارد فضایی است که بعنوان نشیمن وپذیرایی استفاده میشود واقع درعلی آباد کتول محله 
خارکالته مقابل مس�جد امام حس�ین)ع(ضلع جنوبی خیابان مقابل درب بزرگ ضلع جنوبی پوشش س�قف ازایرانیت ونما ازسنگ ودارای 
امتیازات آب -برق وگاز مشترک بوده وفاقد سند مالکیت میباشد وقدمت آن بیش از15سال میباشد وهنوزملک مورد نظرمدرک عادی دارد 
وفاقد سند مالکیت میباشد وتفکیک آپارتمانی نشده با حدود اربعه شمال درب ودیواری بطول11مترمتصل بخیابان ضلع جنوبی مسجد امام 
حسین)ع(خارکالته ازشرق وصل بملک مجاور وازغرب بطول15متر و2/95متردرب ودیواری است بخیابان وازجنوب نیزوصل است به ملک 
مجاورکه باتوجه به موقعیت مکانی مصالح بکاررفته وقدمت بنا ودرنظرگرفتن سایرجوانب الزم ارزش کارشناسی آن مبلغ380/000/000ریال 
معادل سی وهشت میلیون تومان برآورد واعالم میگردد زمان مزایده روزشنبه مورخه1397/10/01ساعت10الی12 مکان مزایده اجرای احکام 
مدنی دادگستری علی آباد کتول)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که 
باالترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده میبایست10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس بحساب سپرده دادگستری واریز 
والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده واریزنماید واال وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی10درصد پس 
ازکس�رهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش�د3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازع�وارض مالیات وغیره بعهده برنده 
مزایده میباش�د4-مطابق مواد 142و143قانون اشعاری چنانچه ش�کایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ مزایده 
تقدیم شود وتحویل ملک پس ازتایید صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت 
مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ س�پرده10درصد  تودیع خواهد ش�د5-باتوجه به عدم حضور خریدار 
درمرحله اول مزایده ودرخواست محکوم له مبنی برتجدید مزایده درراستای رعایت ماده131 قانون اشعاری با مدنظر قرار دادن ماده 

137همان قانون دراین جلسه مال بهرقیمتی که خریدار پیدا کند بفروش خواهد رفت. 
27- اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به غالمعباس احمدی کهنعلی ف درمحمد
   خواهان حبیب اله رس�تمی دادخواس�تی بطرفیت خوانده غالمعباس احمدی کهنعلی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کالسه9709981720800631بایگانی970637/شعبه 8ش�ورای حل اختالف مجتمع شهید 
قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/15ساعت8/30 تعیین 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 انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
69-مسئول دفترشعبه 8شورای حل اختالف گرگان-خداوردی

آگهی مزایده نوبت اول 
   درپرونده کالس�ه 950226/اجرایی این دادگاه محکوم علیه حس�ن دیلم و...محکوم هس�تند بپرداخت مبلغ 363/234/383ریال 
بابت اصل خواس�ته درحق محکوم له تعاونی اعتباری امید جلین باوکال�ت عاطفه دنکوب وهمچنین بپرداخت مبلغ18/161/719ریال 
باب�ت ح�ق االج�راء درحق صن�دوق دولت که اح�دی ازمحکوم علیهم)حس�ن دیلم(اق�دام به تعرف�ه 1قطعه زمین منزل مس�کونی 
واعیان�ی آن)2واح�د آپارتمان(واق�ع درفاضل آباد روس�تای رحمت آباد نمود که مل�ک مذکور پس ازارجاع امربکارش�ناس مجموعا 
بمیزان1/115/770/000ری�ال ارزیاب�ی گردید اینک باتوجه به انجام تش�ریفات قانون�ی ازطریق مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش 
میرسد)توصیف اجمالی مورد مزایده(ملک مذکور بمساحت100مترمربع فاقد سندرسمی که درداخل آن 1ساختمان در2طبقه احداث 
ش�ده است)طبقه همکف وطبقه اول(ساختمان دارای اسکلت بتنی اس�ت که سفتکاری ونصب پنجره های ضلع شمالی وضلع شرقی 
درطبقه اول انجام ش�ده اس�ت نمای شرقی وشمالی سرامیک میباشد مس�احت تقریبی اعیانی احداثی درطبقه همکف حدود86/19 
مساحت تقریبی طبقه اول حدود 96/87 مترمربع میباشد ملک فوق درفاضل آباد روستای رحمت آباد واقع شده است)زمان وشرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغ کارشناس�ی بشرح فوق شروع خواهد شد2-مزایده درروزیکشنبه مورخه97/09/25-ازساعت9 الی10صبح 
دردفتراج�رای اح�کام مدنی دادگاه عموم�ی بخش کماالن میباش�د3-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازش�روع مزایده ازامالک دیدن 
نمایند ودرروز مزایده درجلس�ه مزایده ش�رکت کنند4-برنده مزایده کسی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد وده درصد 
مبلغ پیش�نهادی را بحس�اب س�پرده دادگاه بالفاصله واریز والباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی پس 
ازکسرهزینه های مربوط به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد5-کلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملک برعهده برنده 
مزایده میباش�د6-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. 
32-دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کماالن-قره خانی

آگهی مزایده 
   نظربه اینکه درپرونده اجرایی کالس�ه 1/97/367/بموجب دادنامه ش�ماره97/91 صادره ازشعبه 3دادگاه خانواده گرگان)8خانواده 
قدیم(محک�وم علیهم1-ابراهی�م مهاج�ر قادرآب�ادی ف حسن2-اس�ماعیل مهاجرقادرآب�ادی فرزند حمیدرض�ا 3-مرضیه تاجیک 
ف موس�ی4-مهدی مهاجرقادرآب�ادی ف حمیدرض�ا)وراث مرحوم حمیدرض�ا مهاجرقادرآبادی( بپرداخت400)چهارصد(عدد س�که 
به�ارآزادی مع�ادل مبلغ16/244/000/000ریال ب�ه نرخ روزبابت محک�وم به)مهری�ه (ومبلغ204/120/000ریال بابت هزینه دادرس�ی 
ومبلغ1/000/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم لها محبوبه مهاجرمیقانی ف حس�ین ونیزپرداخت مبلغ812/200/000ریال 
بابت نیم عش�ر درحق دولت محکوم گردیده اس�ت لذا 1قطعه زمین بمس�احت200مترمربع واعیانی177مترمربع فاقد س�ند رس�می 
ب�ه مالکیت مرح�وم حمیدرضا مهاجر قادرآب�ادی واقع درگرگان س�رخنکالته آزادگان جنوبی انتهای کوچه10مت�ری توقیف که پس 
ازکارشناس�ی بمبلغ 1/350/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت که پس ازانجام تش�ریفات قانون�ی ازطریق مزایده حضوری 
بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی اموال براساس 
ماده138قانون اجرای احکام مدنی(1قطعه زمین مس�کونی دارای عرصه بمساحت200مترمربع واعیانی177 مترمربع فاقد سندرسمی 
به مالکیت مرحوم حمیدرضا مهاجرقادرآبادی)مورث محکوم علیهم(واقع درگرگان سرخنکالته آزادگان جنوبی انتهای کوچه10متری 
ملک فوق دارای پروانه س�اختمان وگواهی پایان س�اختمان ازشهرداری سرخنکالته میباش�د که حدود اربعه آن شماال بطول10متربه 
گذر10متری جنوبا بطول8متربه تصرفی اشخاص- شرقا بطول25متربدیوار تصرفی اشخاص وغربا بطول25متر بدیوارتصرفی اشخاص 
میباش�د ملک مورد نظر دارای1واحد ساختمان بمساحت133/5مترمربع ومس�احت نیم پیلوت وپارکینگ32/5مترمربع که مساحت 
مس�کونی آن101مترمربع میباش�د قدمت ساختمان 7سال میباشد وهمچنین دارای انش�عابات آب-برق وگاز میباشد وملک موصوف 
درتصرف همس�ر و2فرزند مرحوم حمیدرضا مهاجرقادرآبادی میباشد که پس ازکارشناس�ی بمبلغ1/350/000/000ریال مورد ارزیابی 
قرارگرفته زمان مزایده1397/09/28-ساعت10الی11صبح مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان )شرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده 
قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” بحس�اب 2171294778000س�پرده دادگستری واریز 
وقبض آنرا تس�لیم دفترشعبه نمایند درغیراینصورت وفق ماده129 قانون اجرای احکام مدنی10 درصد سپرده پس ازکسرهزینه های 
اجرای�ی ب�ه نفع دولت ضبط وآگهی مزایده ب�رای مرحله بعد تجدید خواهد ش�د3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده 
باهماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه 
خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-کلیه 
هزینه های نقل انتقال ملک/زمین اعم ازمالیات عوارض وهزینه دفترخانه وغیربرعهده برنده مزایده است6-مزایده با حضور نماینده محترم 

دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
46-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده 7/97/817 بموجب دادنامه نیابت ازش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس�تری کردکوی محکوم علیه محمد رضا سیس�تانی 
بمبلغ224/447/000ریال درحق محکوم له س�ید حمزه مهدوی بدهکارمیباشد که شخص ثالث هوشنگ کرد نوده ملک زیرجهت پرداخت 
بدهی محکوم علیه تعرفه ش�ده زیرپس ازتوقیف کارشناس�ی وبقیمت ذیل ارزیابی ش�ده اس�ت که ملک موصوف پس ازجری تش�ریفات 
قانونی کارشناس�ی وقیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود 
را ارائه وتسلیم نمایند نظریه کارشناسی ارزیابی 1قطعه زمین بمساحت200مترمربع ازمحل ملک بازدید که پس ازانطباق مبایعه نامه ابرازی 
بشماره4368وتاریخ ثبت1397/02/19متعلق به هوشنگ کرد نوده باطبیعت گزارش بشرح ذیل میباشد1-آدرس حدود اربعه ووضعیت ملک 
عرصه تعرفه ش�ده بمس�احت حدود200مترمربع درحاشیه جاده شصت کال به یالو ش�ماال بطول25متروصل به زمین حسین نوروزی شرقا 
بطول8متر بجاده ش�صت کال جنوبا بطول25متر وصل به زمین حس�ین بهرامی وغربا بطول 8متر وصل به زمین قاس�م س�اورعلیا بوده که 
  1- 264359x-264363-264343-264337 درروز مباشرت بکارشناس�ی هیچ گونه حصار وبنایی درآن مش�اهده نگردید2-مختصات
4075447Y-40754441-4075427-UTM4075434  ارزیابی باتوجه به بررس�یهای بعمل آمده تحقیقات محلی وباعنایت به موقعیت 
ومحل استقرارملک مساحت عرصه نزدیکی به جاده اصلی شصت کال با یالو نوع کاربری ملک وامکان تغییرآن عرضه وتقاضا وضعیت فعلی 
بازار امالک ومستغالت عرف محل وبادرنظرگرفتن سایرعوامل موثر درقضیه ارزش ملک فوق التوصیف به ازای هرمترمربع مبلغ1/200/000ریال 
وکل ارزش ملک بمساحت200مترمربع مبلغ240/000/000ریال معادل بیست وچهار میلیون تومان ارزیابی وتقویم میگردد زمان مزایده روزسه 
شنبه مورخه 1397/09/27-ساعت9 الی10 صبح مکان مزایده دفترشعبه 4 اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-
مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده 
مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگس�تری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 
سپرده واریز وقبض واریز شده راتحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های 
اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یک  هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای 
احکام ازملک توقیف شده 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 باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-مزایده با حضور 

نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
47-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

دادنامه
پرونده کالسه9509984433700217ش�عبه101دادگاه کیفری دوشهرمهاباد101جزایی س�ابق تصمیم نهایی9709974432600977-

ش�اکی منصورجوانمردی فرزنداسماعیل باوکالت صابرفیضی فرزندجعفربنشاین میاندوآب خ 15خردادجنب ادراه کار مجتمع ابوعلی 
س�ینا ط اول واحد9-متهم حس�ین ابراهیمی فرزندخضربنش�انی مرندنرس�یده به ج�اده یامچی مرغداری ش�عبانی-اتهام 1.تصرف 
عدوانی2.کالهبرداری3.جعل-رای دادگاه- درخصوص اتهام حس�ین ابراهیمی فرزندخضر50س�اله  اهل و مقیم مهاباد وفاقد س�ابقه 
کیف�ری دایربرجعل س�ند عادی وکالهبرداری و انتق�ال مال غیر یک قطعه زمین توجها به اوراق ومحتوی�ات پرونده باعنایت به عدم 
حضورش�اکی وارائ�ه دلیل و همچنین باتوجه ب�ه اظهارات احدی ازگواهان که اعالم نموده قطعه زمین را متهم در حضوروی ازش�اکی 
خری�داری ک�رده صفحه23دادگاه به لحاظ ثعدم کفایت ادله بزه انتس�ابی رامحرزندانس�ته ومس�تندا به ماده4قانون ائین دادرس�ی 
کیف�ری ماده120قانون مجازات اس�المی مصوب92 حاکمیت اصل برائت حکم بربرائت متهم ص�ادر واعالم میداردرای صادره حضوری 

ظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ است.
3010-دادرس ثشعبه101دادگاه کیفری دومهاباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نصرت اله مصیب زاده دارای شناسنامه شماره 723 بشرح دادخواست به کالسه 57/971076 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان حمیده دهقان شیره پز بشناسنامه 34956 در تاریخ 97/8/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر است به1-نصرت اله مصیب زاده723فرزندمتوفی2.یونس مصیب زاده ش ش51899فرزندمتوفی3.ماه رخ مصیب زاده 
ش ش42775فرزندمتوفی4.ژاله مصیب زاده ش ش45829فرزندمتوفی5.ژیالمصیب زاده ش ش3233فرزندمتوفی.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.
3026- رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف ارومیه-عیدی

ابالغ وقت به متهم مجهول المکان
متهم عبدالمجیدابوبکری فرزندزرارکدملی2890318605ت ت79-اتهام ضرب و جرح عمدی- موضوع شکایت آوات افراره قارناولی احسان 
افراره قارنا- بموجب این آگهی به متهم فوق الذکرابالغ میگردد تا جهت دفاع ازاتهام انتسابی ظرف مهلت یک ماه پس ازانتشاراگهی درمحل 

این دادیاری حاضرگرددبدیهی است درصورت عدم حضور پس ازموعد مقرر اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.
3027-دادیارشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب پیرانشهر-عزیززاده

ابالغ وقت به متهم مجهول المکان
متهم کمال ابوبکری فرزندابراهیم-اتهام سرقت ازانبارضایعات مس- موضوع شکایت حسام الدین حسن کهنه الهیجان- بموجب این آگهی 
به متهم فوق الذکرابالغ میگردد تا جهت دفاع ازاتهام انتسابی ظرف مهلت یک ماه پس ازانتشاراگهی درمحل این دادیاری حاضرگرددبدیهی 

است درصورت عدم حضور پس ازموعد مقرر اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.
3028-دادیارشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب پیرانشهر-عزیززاده

ابالغ وقت به متهم مجهول المکان
متهم ابراهیم  پاداش-اتهام اس�تفاده غیرمجازازنیروی برق- موضوع ش�کایت ش�رکت توزیع نیروی برق- بموجب این آگهی به متهم فوق 
الذکرابالغ میگردد تا جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی ظرف مهلت یک ماه پس ازانتش�اراگهی درمحل این دادیاری حاضرگرددبدیهی اس�ت 

درصورت عدم حضور پس ازموعد مقرر اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.
3029-دادیارشعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب پیرانشهر-عزیززاده

ابالغ وقت به متهم مجهول المکان
متهم جمال رس�ولی آذرفرزنداحمد-اتهام عدم ثبت واقعه طالق- بموجب این اگهی به متهم مجهول المکان ابالغ میگردد تاوفق مقررات 
قانونی و جهت دفاع ازخودظرف یکماه پس ازنشراگهی درمحل این شعبه حاضرشویددرغیراینصورت مطابق مقررات اتخاذتصمیم خواهدشد.
3030-دادیارشعبه3دادسرای عمومی و انقالب پیرانشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کالسه پرونده: 706/5/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/10/8 ساعت 17:00 خواهان: جما ل صادقی خوانده: مهدی 
رمضان برزی خواسته: فک پالک به شماره انتظامی 986 ص26 ایران 84 خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 5 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان 
ودستوردادگاه وبتجویز ماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ 
نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم 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 3055 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: محمد رضا یاری آبکنار کالسه پرونده: 703/210/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/10/22 ساعت 15/30 خواهان: مهدی 
افش�ار آدرس: تهران ش�هرک ولیعصر خ 12متری طالقانی ش�مالی پ315 خوانده: محمد رضا یاری آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
خسارت خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده 
ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودس�توردادگاه و بتجویزماده72قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 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 3048 مدیردفترشعبه 210 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی مزایده 
درپرونده 971461/2 اجرائی آقای محکوم علیه هیبت اله مردانی  محکوم اس�ت به پرداخت تعداد 72 عدد س�که بهار آزادی درحق خانم 
مریم کریم زاده  وپرداخت 50 درصد از محکوم بعنوان نیم عشردولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر: یک 
دس�تگاه خودرو سواری پراید سیستم س�ایپا تیپ SL 131 مدل 1391 رنگ سفید به شماره پالک انتظامی 21/ 328 ط 21 به شماره شاسی 
25106233 و شماره موتور 4640858 که طبق کارشناسی صورت گرفته توسط احدی از کارشناسان رسمی داد گستری به باالترین میزان 
به مبلغ هجده میلیون تومان معادل 180/000/000 ریال کارشناسی وارزیابی گردیده که پایه مزایده نیزمی باشد. درضمن خودرو درپارکینگ 
گلستان اسالمشهرمی باشد.1- توقیف وارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبورمنظور استیفای حق محکوم له ازطریق 
مزایده ازمبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.2- محل فروش اموال: دفتراجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسالمشهراست.3- هرکس می 
تواند5 روزقبل ازمزایده با هماهنگی اجرا ازاموال بازدید ودرمزایده شرکت نماید روزانجام مزایده شنبه 97/9/17 ازساعت 10 صبح الی 11 صبح 
می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا”می بایست پرداخت نماید.مال متعلق به کسی است که 
باالترین قیمت پیشنهاد کرده است وبقیه بهادرفرجه قانونی که ازیک ماه تجاوزنخواهد کرد پرداخت خواهد شد.ضمنا چنانچه روزمزایده به 

عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروزدرهمان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.
م الف 3051 دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 2 حقوقی اسالمشهر 

اصالحیه 
پیرو آگهی منتشره در مورخه 97/9/6 شماره پالک ایران 21-623 س 25  صحیح می باشد . شیروان 

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 960906/ 30 اجرایی آقای افشین تفضلی محکوم است به پرداخت به مبلغ 10/577/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرس�ی در حق محکوم له راهله س�ادات هاشمی فرد فرزند سید حسین  و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به هیچ 
اقدامی ننموده و حسب تقاضای خود محکوم علیه  از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 9/000/000 ریال  
ارزیابی گردیده است. و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در مورخه  دو شنبه 1397/09/26 از ساعت 089:00 الی 08:30 
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  درصد10 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%  
 مشخصات مورد توقیف : یک عدد ساعت مچی مردانه و سه عدد ساعت مچی زنانه که توسط خبره محلی 9/000/000 ریال ارزیابی گردیده 

است 15
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بجنورد – جوادیان 

دادنامه 
پرونده کالسه 9509915130100325 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد تصمیم نهایی شماره 9709975840700717 خواهان: 
خانم فاطمه اسمعیل پور فرزند فرج اله به نشانی استان خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - شهر بجنورد - خیابان امام خمینی امام خمینی 
25 میالن شهید شادمهر پ 19  خواندگان: 1. آقای محمد فرید فرزند احمد 2 . آقای بهمن فرید فرزند احمد 3 . آقای فروغ فرید فرزند احمد 
3 . آقای سودابه فرید فرزند احمد 5 . آقای سهیال فرید فرزند احمد همگی به نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه خسارات دادرسی  به 
تاریخ 3/ 8 /1397 در وقت نظارت جلسه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل پرونده 
ی کالسه 950411 زیرنظر است مالحظه می شود خسارات دادرسی در متن رای از قلم افتاده است لذا دادگاه ضمن اعالم ختم رسیدگی به 
ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای اصالحی می نماید.  رای اصالحی دادگاه : در خصوص دادخواس�ت خانم فاطمه اسمعیل پور فرزند فرج اهلل 
به طرفیت ورثه ی مرحوم احمد فرید فرزند مالمحمدباقر به اسامی آقایان و خانمها 1-بهمن 2-محمد 3 -فروغ 4- سودابه 5-سهیال همگی 
فرید فرزندان احمد به خواسته ی تقسیم ماترک و در صورت عدم امکان تقسیم صدور دستور فروش مال مشاع با توجه به اینکه موضوع 
خس�ارات دادرس�ی نیز جزء خواسته ی خواهان می باشد که از قلم افتاده است لذا دادگاه به استناد ماده ی 309 قانون آیین دادرسی مدنی 
دادگاههای عمومی و انقالب مبادرت به صدور رای اصالحی و درج کلمات و خواندگان را به پرداخت کلیه ی هزینه ها و خسارات دادرسی به 
شرح منعکس در پرونده در کنار کلمات و حکم به فروش پالک مورد خواسته خواهان در سطر 30 دادنامه صادر و اعالم می نماید. این رای 
به تبع رای اصلی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز 

دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان خراسان شمالی می باشد. 15
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد – حسین جعفرزاده 

آگهی مفقودی 
سند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت خودروی وانت دوکابین مزدا مدل 1387 به شماره پالک ایران 
42- 884 ج  24  و شماره موتور FE530393 و شماره شاسی NAGBPX2PN12G02557 به نام 

محمدعلی اژدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

آگهی مفقودی 
اصل شناسنامه مالکیت خودروی سواری پراید  مدل 1384 به شماره پالک ایران 26- 427 ص  49  و 
شماره موتور 01380692 و شماره شاسی S1412284740236 به نام فریبا سودمند مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

دادنامه
تاریخ رسیدگی 1394/11/27 شماره کالسه 630/94/ ح 1 شماره دادنامه 707/94/ ح 1 مرجع رسیدگی حوزه 1 شورای حل اختالف صائین قلعه 
خواهان آقای امیر علی منصوری فرزند شمسعلی به نشانی صائین قلعه ، خیابان مدرس شرقی ، نبش کوچه باقرخان خوانده آقای داریوش 
محبی فرزند محمود علی به نشانی صائین قلعه ، خیابان امام ، خیابان باهنر ، کوچه شاهد ، پالک 76 خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با 
احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای امیر علی منصوری فرزند شمسعلی به طرفیت آقای 
داریوش محبی فرزند محمود علی به خواسته مطالبه مبلغ هفده میلیون ریال از بابت یک فقره چک به شماره 903820 عهده بانک سپه شعبه 
صائین قلعه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه قاضی شورا با امعان نظر در محتویات پرونده  ، مفاد دادخواست ،  نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا عدم حضور و دفاع خوانده علیرغم وصف ابالغ قانونی ، مالحظه رونوشت مصدق مستندات ابرازی شامل چک و گواهینامه عدم 
پرداخت بانک محال علیه و با در نظر داشتن اینکه بقاء اصل چک نزد خواهان ظهور در اشتغال ذمه و مدیونیت خوانده داشته و نامبرده دلیلی 
مبنی بر تحصیل برائت ذمه خویش ارائه نداده و مستندات خواهان مصون از هر گونه تعرض و خدشه باقی مانده است با استحصاب بقاء دین 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص به استناد مواد 9 قانون شورای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 و 
519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 و مفهوم مخالف ماده 17 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده 
میلیون ریال از بابت اصل خواسته به انضمام تادیه مبلغ یکصد و نود هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید ) 1393/06/23 ( لغایت وصول محکوم به بر مبنای شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف 
مهلت بیس�ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در ش�ورا و پس از انقضای فرجه موصوف ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم دادگستری ابهر می باشد .
740 قاضی شورای حل اختالف صائین قلعه – بهروزی 

دادنامه
تاریخ 1397/07/28 شماره بایگانی 970518 دادنامه 9709972424401218 مرجع رسیدگی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ابهر 
ش�اکی اقای حس�ن عارفی فرزند عیس�ی با وکالت خانم آزاده صادقی فرزند احمد به نشانی استان زنجان ، شهرستان ابهر ، شهر ابهر ، 
بلوار معلم جنب دادگستری ساختمان وکال پ 9 طبقه اول متهم آقای علیرضا محمودی به نشانی مجهول المکان اتهام ها 1- کالهبرداری 
و اس�تفاده از س�ند مجعول 2- فروش مال غیر 3- جعل گردشکار به تاریخ مذکور در وقت رسیدگی جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو 
شهرس�تان ابهر به تصدی امضاء کننده ذیل تش�کیل و پرونده کالس�ه فوق تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص کیفرخواست صادر شده از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ابهر 
مضبوط به ش�ماره 9610432424002272 مورخ 1396/12/2 علیه آقای علی رضا محمودی فرزند حیدر مجهول المکان متهم اس�ت به 
فروش مال غیر و جعل ، اس�تفاده از س�ند مجعول و کالهبرداری موضوع ش�کایت آقای حسن عارفی با وکالت خانم آزاده صادقی با این 
ش�رح وکیل ش�اکی به شرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از جمله الیحه تقدیمی به جلسه دادرسی مورخ 1397/7/16 بیان داشته 
اس�ت که به وکالت از آقای حس�ن عارفی در پرونده کالس�ه 970518/101 به موضوع فروش مال غیر ، کالهبرداری ، ارائه چک مجعول 
با عنوان و هویت جعلی ش�کایت دارد که موکل ایش�ان اقدام به فروش یک دس�تگاه خودروی پژو 405 به حبیب موس�وی ) که در واقع 
ن�ام وی علیرض�ا محمودی فرزند حیدر بوده اس�ت نموده و با عنوان جعلی اقدام به کالهبرداری و اخذ دس�ته چک جعلی به نام حبیب 
موسوی کرده که این شخص وجود خارجی نداشته است و در بنگاه معامالتی پارسا به مدیریت مرتضی بیگوردی مبلغ 17800000 تومان 
) 2800000 تومان نقدی و یک فقره چک 15000000 تومانی ( دریافت شده که منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است عالوه بر ان 
تعدادی چک ساختمانی نیز به متشاکی و به مبلغ 15000000 تومان می فروشد در جهت بازپرداخت مبلغ چک ها متشاکی اقدام به تنظیم 
مبایعه نامه فروش یک واحد دامداری در اراضی کهریز ابهر به موکل می نماید که موکل مکان موصوف را تحویل گرفته و تصرف می کند 
و بعد دو ماه ش�خصی به نام علیرضا ش�یخلر مدعی می گردد که مالک دامداری است در پی شکایت کیفری وی متشاکی به اتهام جعل 
و کالهبرداری در پرونده کالس�ه 960086 ش�عبه 102 ابهر محکوم می گردد و دامداری نیز از ید موکل خارج شده است دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده اوال نظر به دادنامه صادر ش�ده از ش�عبه 102 محاکم کیفری دو شهرستان ابهر به شرح صفحه 60 پرونده آقای علیرضا 
شیخلر علیه اقای علیرضا محمودی فرزند حیدر با عناوین مجرمانه فوق الذکر شکایت و منجر به محکومیت نامبرده به دادنامه گردیده 
است ثانیا نظر به قوانین و مقررات جاریه موضوعه از جمله ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اصول حاکم بر دادرسی و قواعد 
عمومی مرجع رسیدگی در هر زمان که پی به وجود سابقه رسیدگی به موضوع و صدور یک حکم قطعی واجد شرایط اعتبار امر مختوم 
ببرد باید از ادامه رسیدگی خودداری و قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ثالثا از شرایط اعتبار امر مختوم 1- رای قطعی 2- وحدت سبب 
) در رسیدگی های کیفری سبب دعوی اعمال مجازات یا با اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به کسی است که ادعا شده به نظم عمومی 
جامعه لطمه زده است ( 3- اصحاب دعوی که منظور از وحدت اصحاب این است که بزه دیده و متهم در هر دو پرونده یکی باشند مهم 
نیست که چه کسی در پرونده سابق باعث به جریان افتادن تعقیب کیفری شده باشد بلکه کافی است که در پرونده قبلی ارتکاب جرم 
علیه کس�ی ادعا ش�ده که در پرونده جدید  نیز به عنوان بزه دیده مطرح اس�ت و در هر دو  پرونده نیز متهم یکی باش�د س�پس اگر در 
رس�یدگی قبلی به دلیل موکول نبودن تعقیب به تقاضای ش�اکی خصوصی دادستان صرفا بر اساس گزارش ضابطان دادگستری اقدام به 
تعقیب کیفری نموده باشد و در پرونده جدید ، بزه دیده به عنوان شاکی خصوصی به طرح شکایت پرداخته باشد شرط وحدت اصحاب 
در دو پرونده موجود است حال دیگر مهم نیست که چه کسی او را به دفاع در برابر اتهام خود فراخوانده است ) شاکی یا دادستان ( به 
عبارت دیگر همه اشخاصی که می توانند به سبب به جریان افتادن تعقیب کیفری متهم شوند در برابر او یک طرف واحد را تشکیل می 
دهند و جایگزینی یکی به جای دیگری از این نظر موجب تغییر اصحاب دعوی نمی ش�ود در ما نحن فیه که جرم انتقال مال غیر اس�ت 
متهم پرونده آقای علی رضا محمودی فرزند حیدر می باشد که مال آقای شیخلر را حسب دادنامه شماره 102 پیوستی پرونده و اظهارات 
وکیل شاکی در پرونده حاضر به آقای حسن عارفی فروخته است که تعقیب مجدد آقای علیرضا محمودی فرزند حیدر بر اساس شکایت 
خریدار آقای حسن عارفی بعد از اطالع از عدم مالکیت فروشنده که اقدام به شکایت کیفری نموده امکان پذیر نیست و شکایت فعلی 
به دلیل وجود اعتبار امر مختوم از مصادیق اعتبار امر مختوم ) قضیه مختوم بها ( می باشد لذا با استناد به ماده 13 قانون   آیین دادرسی 
کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم می دارد رای صادر شده حضوری محسوب ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان زنجان می باشد .
741 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو ابهر – کاظمی

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له : آقای حس�ین قنبرلو فرزند عبدالرضا به نشانی استان زنجان ،  شهرس�تان ابهر ، شهر ابهر ، حسین آباد ، کوچه 20 
متری سلطانی ، پالک 47 مشخصات محکوم علیه  : آقای میالد یار محمدی فرزند امیر مشخصات نماینده قا قائم مقام قانونی محکوم له : 
خانم خدیجه نصیری فرزند صفرعلی به نشانی استان زنجان ، شهرستان ابهر ، ابهر ، سی متری معلم ، جنب دادگستری ساختمان وکال ط 
سوم واحد شرقی وکیل حسین قنبرلو محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710092417200809 و شماره دادنامه 
مربوطه  9609972417200492 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته به عالوه مبلغ پانصد 
و نود و دو هزار ریال هزینه ابطال تمبر و تهیه مستندات دعوی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ مندرج در 
چک ) 1394/07/05 ( تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی نسبت به اخذ نیم 
عشر دولتی نیز اقدام می گردد ) در صورتی که محکوم علیه محل قامت خود را کتبا به واحد اجرا اطالع ندهد برای عملیات اجرایی ابالغ یا 
اخطار دیگری الزم نخواهد بود ( محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع  اجرا گذارد ) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی ( . 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد .3- مالی معرفی کند  که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد .
742 مسئول دفتر شعبه شماره 2 شورای حل اختالف ابهر/قدیم – ماندم

آگهی
شاکی آقای یداله کرمی والیتا از سوی ابوالفضل کرمی شکایتی علیه آقای سعید بهادری فرزند ذبیح اله دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی 
منجر به صدمه بدنی غیر عمدی با وصف فرار از صحنه تصادف با 50 درصد تقصیر تقدیم دادگستری شهرستان ابهر نموده است که جهت 
رسیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ابهر واقع در ابهر بلوار معلم دادگستری شهرستان ابهر ارجاع و به کالسه 970940 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی ان 1397/10/19 ساعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 
و دستور دادگاه مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
743 منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان ابهر 

آگهی
در پرونده کالسه 9709982408700150 این شعبه متهم خانم سمیرا کونانی فرزند علی حسین به اتهام کالهبرداری به مبلغ 5280000 ریال 
تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت سی روز از انتشار این آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .
456 دادیار دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سلطانیه

دادنامه 
متهم آقای محمد امین پرانداخته فرزند حسین به نشانی مهاباد فلکه ساعت کوچه بانک ملی پ 45 ) عدم دسترسی به متهم ( اتهام معاونت 
در حمل مشروبات الکلی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقای محمد امین پرانداخته فرزند حسین ، آزاد بلحاظ عدم دسترسی به متهم ، دایر بر معاونت در حمل مشروبات الکلی 
خارجی به ارزش 663/800/000  ریال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ، کشف مشروبات الکلی خارجی از متهم ردیف اول ساسان 
پاشازاده فرزند رحیم ، عدم اعالم مشخصات مالک خودرو توسط راننده که منجر به پیگیری های قضایی شده و النهایه منجر به شناسایی 
متهم حاضر گردیده و نامبرده علی رغم احضار قانونی در هیچ یک از مراحل تحقیق و دادرسی حضور نیافته و برای ترخیص خودرو مراجعه 
نداشته است وقوع جرم و انتساب ان به متهم موصوف در حد مذکور محرز است فلذا دادگاه مستندا به مواد 2 و 18 و 19 و بند ت ماده 127 
و 160 و 174 و 176 و 211 و 215 از قانون مجازات اس�المی و بند پ ماده 22 و تبصره 4 ذیل ان و نیز ماده 20 و بند پ ماده 23 و نیز ماده 65 
همگی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1392 عالوه بر ضبط کاالی مکشوفه جهت تحویل به مرجع ذیربط قانونی متهم موصوف را 
مستندا به ماده 64 و 66 و 84 و 86 از قانون مجازات اسالمی به پرداخت 18/000/000 ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری درجه 
7 و نیز پرداخت 20/000/000 ریال جزای نقدی هر دو در حق صندوق دولت و ضبط خودرو حامل مشروبات از نوع پژو 405 به شماره انتظامی 
ایران 46 – 721 ذ 36 در حق دولت جمهوری اسالمی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه سپس ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان زنجان می باشد .
457 رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی زنجان – صیادی

آگهی  
در پرونده کالس�ه 970746 حس�ب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب زنجان آقای یونس معروف زاده اصل فرزند علی متهم 
هستند به قاچاق مشروبات الکلی به ارزش تقریبی 910/000/000 ریال با عنایت به اینکه وقت رسیدگی به پرونده روز شنبه مورخه 1397/10/22 
ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است حسب دستور مقام قضایی و در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد 

در موعد مقرر در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی زنجان حاضر شوند در غیر اینصورت حکم مقتضی صادر خواهد شد .
458 منشی شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی زنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(
 ب�ه موجب پرونده کالس�ه 970165 مطروح�ه در اجرای احکام  کیفری آوج، موضوع نیابت مبنی بر مزایده و فروش پالک ثبتی که توس�ط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی  گردیده است: 1. نام و نام خانوادگی  صاحب ملک: سید هاشم خلیلی 
– وضعیت ثبتی ملک: ثبت شده است. 2. وضعیت  ملک از لحاظ مشاعی یا مفروز بودن: مفروز است. 4. وضعیت  ملک از لحاظ  اجاره و مدت 
و میزان اجاره: در اجاره نمی باشد. 5.   محل وقوع ملک: آوج – روستای حصار ولیعصر -  روستای دشتک  6. مورد مزایده و توصیف اجمالی 
و کاربری آن: موضوع مزایده  عبارتست   یک باب ساختمان دو طبقه و یک باب ساختمان  یک طبقه جمعا به متراژ  حدود 240 متر مربع به 
پالک ثبتی 227 فرعی از 84 اصلی به شماره ثبت 2968  به مساحت 861/39 متر مربع که دارای آب و  برق و گاز می باشد.  6. قیمت پایه 
ارزیابی شده ملک جهت  مزایده: 87/700/00 تومان  مقرر گردید ملک موصوف را در روز یکشنبه  مورخ 1397/10/09 از ساعت 11 الی 13  از 
طریق مزایده عمومی در واحد اجرای احکام  کیفری دادسرای شهرستان آوج  واقع در شهرستان آوج  دادسرای شهرستان آوج دفتر اجرای 
احکام   کیفری به فروش برسد. مزایده از مبلغ )87/700/000 تومان( شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف  است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت  ده درصد اولیه به  نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی گردد مزایده   روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. 
360/1  مدیر دفتر اجرای احکام  کیفری دادسرای شهرستان آوج – ا حمد اکبری 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
 به موجب پرونده کالسه 970164  مطروحه در اجرای احکام کیفری آوج موضوع نیابت مبنی بر مزایده و فروش پالک ثبتی که توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف ا جمالی گردیده است: 1. نام و نام خانوادگی صاحب ملک: صفر فقیه لو – و ضعیت ثبتی ملک: 
ثبت شده است. 3. وضعیت ملک از لحاظ مشاعی یا مفروز بودن: مفروز است. 4. و ضعیت ملک  از لحاظ اجاره و مدت و میزان ا جاره: در ا جاره 
نمی باشد.  5.  محل وقوع ملک: آوج روستای حصار ولیعصر  روستای اردالن  6.  مورد مزایده وتوصیف اجمالی و کاربری آن:  موضوع  مزایده 
عبارتست از یک ساختمان  یک طبقه جمعا به متراژ حدود 100 متر مربع به پالک ثبتی 267 فرعی از 85  اصلی به شماره ثبت 4823  به مساحت 
278/97  متر مربع که دارای اب و برق و گاز می باشد.  6. قیمت پایه ارزیابی شده ملک جهت مزایده: 49/500/000  تومان مقرر گردید ملک 
موصوف را در روز یکشنبه  مورخ 1397/10/09 از ساعت 11 الی 13  از طریق مزایده عمومی در واحد اجرای احکام  کیفری دادسرای شهرستان 
آوج  واقع در شهرستان آوج  دادسرای شهرستان آوج دفتر اجرای احکام   کیفری به فروش برسد. مزایده از مبلغ )49/500/000 تومان( شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف  است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت  ده درصد اولیه به  نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک 
مورد مزایده داده شود. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده   روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. 
389/1  مدیر دفتر اجرای احکام  کیفری دادسرای شهرستان آوج – ا حمد اکبری 

آگهی احضار متهم 
 در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کالسه 9609988323200583 دادیاری   دادسرای  عمومی 
و انقالب  کرمانشاه متهم  آقای رامین ا میری   فرزند امامعی  به اتهام جعل در سند عادی غیر رسمی  و استفاده از سند مجعول عادی موضوع  
ش�کایت خانم الهام زارعی محمودآبادی  فرزند علی تحت تعقیب قرار دارند. با توجه به معلوم نبون محل  اقامت ایش�انو عدم امکان ابالغ 
احضاریه و عدم دسترسی به آنها مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه مار الذکر جهت پاسخگویی به 

اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور در مهلت مذکور  تصمیم الزم گرفته خواهدشد. 
946  دادیار شعبه 12 دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 در پرونده کالسه 9609988323200557 دادیاری   دادسرای  عمومی 
و انقالب  کرمانشاه آقای الفت غالمی قلعه زنجیری فرزند شاه کرم به اتهام  جعل اسکناس رایج داخلی و توزیع  اسکناس مجعول تحت تعقیب 
قرار دارند. با توجه به معلوم نبون محل  اقامت ایشانو عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به آنها مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار در ش�عبه مار الذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور در مهلت مذکور  

تصمیم الزم گرفته خواهدشد. 
947  دادیار شعبه 12 دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 در پرونده کالسه 9709988315500325  شعبه چهارم با زپرسی  دادسرای عمومی و انقالب  کرمانشاه خانم ها  گل طال محمدی و الهه و ژاله 
کریمی به اتهام مشارکت  در ایراد صدمه بدنی عمدی  به موجب  شکایت آقای فرامرز  محمدی میمون آبادی فرزند  تحت تعقیب قرار گرفته 
با تومجه به معلوم نبودن محل اقامت وی  و عدم دسترسی به ایشان به استناد ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی و متهم  ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای  مهلت مذور تصمیم الزم  گرفته خواهد شد. 
953 بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه 

آگهی احضار 
 در پرونده کالس�ه 9609988604200916  ا ین ش�عبه فروتن خسروی  به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب  قرار گرفته است با عنایت به 
مجهول المکان بودن  متهم  و در اجرای مقررات ماده 174  قانون آئین دادرسی   کیفری دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد ظرف مهلت 30 روز از انتشار ا ین آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی   در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم 

حضور  مطابق مقررات  رسیدگی  غیابی به عمل خواهد آمد. 
951  شعبه 15 دادیاری عمومی دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی حصر وراثت 
 آقای علی شهرت شمس نجف آبادی نام پدر عیدی  به شناسنامه 7 صادره  از  دزفول درخواستی به 
شماره کالسه 970527  به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم عیدی 
شهرت شمس نجف ابادی به شناسنامه 630  صادره از نجف اباد در تاریخ 97/8/3 در دزفول اقامتگاه 
دائمی خود فوت ورثه اش   عبارتند از: 1. متقاضی   باال  2. یوس�ف ش�مس نجف ابادی  به ش ش  7 
دزفول  3. محمدعلی شمس نجف آبادی به ش ش  306 دزفول 4. غالمعلی شمس نجف ابادی به ش 
ش  22 دزفول )پسران متوفی(  5. فاطمه شمس نجف آبادی به ش ش  851 دزفول دختر متوفی 6. 
بلول آزادی دهبری به ش ش  1 دزفول زوجه  متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و در وصیت نامه بجز سری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
 124 رئیس شعبه 4  شورای حل اختالف دزفول 

آگهی مفقودی
اصل دفترچه  قرارداد به ش�ماره 0209/ق/69  مورخ 69/8/15 به ش�ماره قرارداد 25 ش�رکت فرش  

خوزستان افشان به شماره ثبت 580 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
 123

آگهی احضار متهم 
به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به پرونده کالسه 960758  بدینوسیله به متهم  امین طاووسی  فرزند اکبر ابالغ می گردد 
جهت حضور در شعبه سوم دادیاری دادسرای   عمومی و انقالب دلیجان جهت اخذ توضیحات و دفاع از اتهام خود دائر بر کالهبرداری از تاریخ 

انتشار آگهی  تا یک ماه در این شعبه حاضر شود در غیر اینصورت  این مرجع غیابا رسیدگی  و اتخاذ تصمیم  خواهد  کرد. 
3927 دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای   عمومی و انقالب  دلیجان 

آگهی احضار متهم 
به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری و نظر به پرونده کالسه 960720  بدینوسیله به متهم  محمود خاکبار ابالغ می گردد جهت 
حضور در ش�عبه اول دادیاری دادس�رای   عمومی و انقالب دلیجان جهت اخذ توضیحات و دفاع از اتهام خود دائر بر جعل اس�تفاده از سند 
مجعول و  کالهبرداری از تاریخ انتش�ار آگهی  تا یک ماه در این ش�عبه حاضر ش�ود در غیر اینصورت  این مرجع غیابا رس�یدگی  و اتخاذ 

تصمیم  خواهد  کرد. 
3928 دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای   عمومی و انقالب  دلیجان 

آگهی ابالغ دادنامه کیفری 
 بدینوسیله به  آقای جواد بیات فرزند امراله که به  موجب دادنامه  شماره 9709978666301215   در پرونده کالسه 970739  به اتهام سرقت 
موضوع ش�کایت  آقای س�ید احمد حسینی به تحمل یک سال حبس تعزیری  و 40 ضربه شالق تعزیری  و استرداد اموال مسروقه محکوم 
گردیده ابالغ می شود که چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض دارد ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این 
مرجع واقع در دلیجان بلوار فاضل نراقی – دادگستری شهرستان دلیجان تسلیم نماید بدیهی است نامبرده فوق پس از انقضاء مهلت مذکور 
ظرف مهلت بیست روز حق تجدید نظر خواهی نسبت به محکومیت  موصوف در محاکم تجدید نظر استان مرکزی را خواهد داشت در غیر این 

صورت پس از انقضاء مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3926 - مدیر دفتر شعبه اول  کیفری 2 دلیجان

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای داوود شمس فرزند  عباس قلی به شماره  ملی 4171285208  به اتهام مشارکت در کالهبرداری از طرف این دادسرا تحت 
تعقیب  است و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او میسر نگردیده بدینوسیله مراتب به ن امبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از  تاریخ  انتشار این آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای  عمومی و انقالب دلیجان به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی   حاضر 

گردد در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه  تصمیم غیابی اتخاذ می گردد. 
3931 دادیار دادسرای عمومی و انقالب دلیجان 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 951172   این دادیاری  متهمین  1. امان اهلل مزار زهی فرزند مهیم 2. بهمن برهانزهی 3. زربانو مزارزهی فرزند 
مهیم 4. یوسف جمال زهی )دوست محمدزهی( به اتهام ورود به عنف  تهدید و تیراندازی غیر مجاز از طریق این شعبه تحت تعقیب می باشند 
و ابالغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده ممکن نگردیده است فلذا بدینوسیله در اجرای ماده 174  ق.آ.د.ک  به نامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار آگهی جهت دفاع از خود در این  ش�عبه  دادس�رای عمومی و انقالب  ایرانشهر  حاضر شود که در 

صورت عدم حضور پس از یک ماه از انتشار آگهی  اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1489 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایرانشهر 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالس�ه 961249 این دادیاری  متهم اس�ماعیل  دیده  ور  فرزند  عبدالرحمن  به اتهام ایر اد ضرب و جرح  عمدی و 
ترک انفاق از طریق این شعبه تحت تعقیب می باشند و ابالغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده ممکن نگردیده است فلذا 
بدینوسیله در اجرای ماده 174  ق.آ.د.ک  به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع از خود در این  شعبه  

دادسرای عمومی و انقالب  ایرانشهر  حاضر شود که در صورت عدم حضور پس از یک ماه از انتشار آگهی  اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1490 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ایرانشهر 

آگهی 
با عنایت به اینکه در پرونده کالسه 921059 این دادیاری  متهم  مرتضی بارکزهی  به اتهام توهین و ایراد  ضرب عمدی از سوی این شعبه تحت 
تعقیب  است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت  وی  ممکن نگردیده فلذا بدینوسیله در اجرای  ماده 174  ق.آ.د.ک  مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر آگهی  در ش�عبه دوم دادیاری دادس�رای  عمومی و انقالب  ایرانشهر جهت دفاع از خود دفاع 

شوند پس از یک ماه از انتشار آگهی  اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
1491 شعبه دوم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان ایرانشهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9509985414401322  شعبه 3 دادگاه  انقالب شهرستان زاهدان تصمیم نهایی   شماره 9709975412300565  متهم: آقای 
محسن عبدالهی  فرزند  شاهد )شاهو( به نشانی سیستان  و بلوچستان  زاهدان بازار کوچه قهوه خانه اسماعیل خان  دست راست درب سوم 
فعال زندان زاهدان اتهام: استعمال مواد مخدر از نوع شیشه  گردشکار: مورخ 95/2/31 ماموران نگهبان اداره زندان در پی کسب خبر مبنی 
بر اس�تعمال مواد مخدر توس�ط چندین از زندانیان به محل اعزام و مشاهده می نمایند سه نفر در حال استعمال مواد مخدر بوده و مقداری 
آالت وادوات اس�تعمال  مواد مخدر  نیز روی یکی از تخت ها قرار دارد. در این ارتباط پرونده تش�کیل و متهم  آقای  فردین امامی  فرزند 
محمدرضا پس از تفهیم اتهام به دلیل عدم معرفی کفیل مورخ 1395/10/16 به زندان زاهدان  معرفی و ا عزام می ش�ود و در خصوص متهم 
دیگر به نام آقای محسن عبدالهی فرزند شاهد )شاهو( نیز به دلیل اینکه از زندان ازاد شده  و  از وی آدرسی  در دست نبوده کیفرخواست 
صادر گردیده است و پرونده در خصوص  وی به دادگاه ارسال می شود. این شعبه پس از ارجاع  به  دلیل در دست نبودن آدرس نامبرده را از 
طریق نشر آگهی احضار می  نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای محسن عبدالهی فرزند  شاهد )شاهو(  فاقد مشخصات دیگر  دایر بر 
استعمال مواد مخدر از نوع شیشه   به شرح اوراق و محتویات پرونده  و ا توجه به کیفرخواست  صادره از دادسرای  عمومی و انقالب زاهدان به 
شماره 9710435413002204  گزارش مورد وثوق اداره زندان زاهدان دستگیری متهم هنگام استعمال مواد مخدر در زندان و اظهارات وی در 
زنداندایر بر قبول استعمال مواد مخدر و  عدم حضورش  در جلسه دادرسی به دلیل فراری بودنش دادگاه بزهکاری  مشارالیه را محرز و مسلم 
دانسته مستندا به ماده 19 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر  و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17  با اصالحیه های بعدی و 215 
قانون مجازات اسالمی  406، 407  و 515  قانون آئین دادرسی  کیفری مصوب 1392 و ا حتساب  ا یام بازداشت قبلی نامبرده را به پرداخت 
پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت  با توجه به افزایش پنجاه درصدی جزای نقدی  و تحمل شصت ضربه شالق تعزیری 
محکوم می نماید. دادگاه در خصوص االت و ادوات اس�تعمال مواد مخدر  با عنایت به قرار منع تعقیب دادس�را با تکلیفی مواجه نمی باش�د. 
رای صادره غیابی  است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ  قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز دیگر پس از انقضای 
مهلت واخواهی  قابل و تجدید نظر خواهی در شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان  واقع در مرکز  استان می باشد. 
رئیس شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی زاهدان 

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای حمید بابائی  دارای شماره شناسنامه 993 – 1358 به شرح دادخواست به کالسه 1/971351 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان رضا بابائی به شناس�نامه 309 در تاریخ 1377/10/22 در اقامتگاه دائمی خود درگذش�ته و ورثه آن 
مرحوم منحصر اس�ت به 1- متقاضی با مش�خصات فوق ) پس�ر متوفی ( 2- فیروزه به ش ش 722 – 1347 3- بهاره به ش ش 794 – 1349 
4- مرجان به ش ش 992 – 1355 5- حسنیه به ش ش 795 – 1351 دختران متوفی همگی بابائی 6- گل صبا جعفری به ش ش 444 – 1322 
همس�ر متوفی و ال غیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
459 رئیس حوزه یک شورای حل اختالف شهرستان زنجان

آگهی مزایده اموال منقول) نوبت اول(
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجراییه به ش�ماره بایگانی 970832 صادره از سوی دادگستری گرمسار مورخ 
1397/10/2 ساعت 11/15 صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال 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. چنانچه برنده مزایده اشخاصی غیر از طرفین پرونده باشند 
هزینه های انتقال اجرایی به عهده برنده می باش�د. مورد مزایده که توس�ط ارزیاب ارزیابی گردیده است عبارتند از: 1- یک دستگاه کشش 
شاخه ای میلگرد به طول 10 متر دارای الکتروموتور 45 کیلووات و گیربکس صنعتی به همراه کلیه متعلقات مستعمل به قیمت پایه دویست و 

هفتاد میلیون ریال 270/000/000 ریال. مکان مزایده: گرمسار- شهرک صنعتی حاجی آباد- شرکت کاوش
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار- گیلوری 

                                                                  دادنامه 
پرون�ده کالس�ه 9609986610500329 ش�عبه پنج�م دادگاه عموم�ی )حقوقی( دادگس�تری شهرس�تان خرم آباد تصمیم نهایي ش�ماره 
9709976610500757  – خواهان: آقای رسول عبدالرسولی فرزند حسن با وکالت آقای حسن عسگری فرزند صادق به نشانی استان لرستان 
–شهرستان خرم آباد - خرم آباد -  میدان شهدا ابتدای شهدای غربی –جنب بانک صادرات –خواندگان :1- آقای داود عبدالرسولی فرزند 
حسن به نشانی خرم آباد – خیابان انقالب –خیابان جالل آل احمد –کوی اساتید –ساختمان داریوش –ط سوم 2-آقای ناصرعبدالرسولی 
فرزند حس�ن 3-پروانه عبدالرسولی فرزند حسن 4-آقای مهرداد عبدالرسولی فرزند حسن5-احترام عبدالرسولی فرزند حسن6-پروین 
عبدالرس�ولی فرزند حس�ن 7-آقای منصور عبدالرسولی فرزند حسن همگی به نشانی مجهول المکان 8-فطانه عبدالرسولی فرزند حسن 
به نش�انی خرم آباد – خیابان انقالب –خیابان جالل آل احمد روبروی اداره بهزیس�تی –کوچه رضوان 4 منزل ش�مس خرم آبادی 9-شهناز 
عبدالرسولی فرزند حسن به نشانی تهران –کریمخان –میرزای شیرازی –کوچه نهم –پ27 –واحد 9 ،  10-فرزانه عبدالرسولی فرزند حسن به 
نشانی قم –زنبیل آباد -20 متری فجر -16 متر المهدی –کوچه هفتم –پ5  – خواسته :الزام به تنظیم سند رسمی ملک  بتاریخ 1397/7/21 
در وقت فوق العاده جلس�ه ش�عبه پنجم دادگاه عمومی به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل اس�ت پرونده کالسه 960392 تحت نظر است 
مالحظه می گردد که طرفین نس�بت به نظریه کارش�ناس معترض نبوده اند و اصول اس�ناد تصویر مصدق مدارک استنادی از طرف خواهان 
واصل گردیده و تصویر مصدق مدارک ضم پرونده گردیده فلذا دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به انشاء رای می نماید .  »رای دادگاه« در خصوص دعوی آقای رسول عبدالرسولی با وکالت آقای حسن عسگری به طرفیت خواندگان 
1-داود 2-مهرداد 3-فطانه 4-فرزانه 5-شهناز 6-ناصر 7-منصور 8-احترام 9-پروین 10-پروانه شهرت همگی عبدالرسولی فرزندان حسن 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و انتقال دو دانگ مشاع از شش دانگ 
دکاکین پالکهای 407 الی 409 اصلی بخش یک خرم آباد به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با عنایت به دادخواست تقدیمی 
و اینکه مورث خواهان خواندگان به موجب قرارداد مورخ 1374/11/6 س�رقفلی یک باب مغازه را به خواهان واگذار نموده و حس�ب تصویر 
قرارداد مورخ 1379/7/22 و 1375/10/12 مالکیت یک باب مغازه به مساحت 18 متر مربع از قطعه زمین شماره 407 الی 409 صفحه 70 دفتر 
جلد 77 به ش�ماره ثبت 10518 را به خواهان واگذار نموده اس�ت و حسب نتیجه استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک به شماره 
139606025001003416 مورخ 1396/8/23 مورث خواهانها مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ پالکهای ثبتی 407 الی 409 بخش یک خرم 
آباد  می باشد و حسب نظریه کارشناسی که مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده و حکایت از این دارد که مورث خواهان و خواندگان مالکیت 
دو دانگ مش�اع از ش�ش دانگ پالکهای ثبتی 407 الی 409 اصلی بخش یک خرم آباد را دارد که به صورت مفروض به عنوان یک مغازه در 
تصرف مستاجر می باشد که از طریق خواهان ملک )مغازه ( به وی اجاره داده شده و مغازه تحت تصرف خواهان با پالک ثبتی 407 الی 409 
اصلی بخش یک خرم اباد مطابقت دارد و این  سه پالک در محل به صورت سه مغازه می باشند که مالکیت هر سه مغازه مشاعی می باشد و با 
توجه به اینکه انتقال سند رسمی مالکیت در معامالت راجع  به اموال غیر منقول اجباری می باشد و وراث مرحوم حسن عبدالرسولی به وراثت 
و قائم مقامی از پدرشان )فروشنده ( ملزم به تنظیم سندرسمی انتقال مالکیت ملک مورد معاله می باشند و خواندگان دفاعیاتی دال بر رد 
ادعای خواهان و یا بی اعتباری مستندات ایشان به عمل نیاورده فلذا دعوی خواهان از نظر دادگاه وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستنداً 
به مواد 515 ، 502، 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 46 ، 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و امالک حکم به الزام خواندگان به حضور 
در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم رسمی انتقال مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک پالکهای ثبتی 407 الی 409 اصلی بخش یک 
خرم اباد به نام خواهان صادر و اعالم می گردد همچنین حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 3/587/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت مبلغ 500/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل که در صورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی 60 درصد حق الوکاله محاسبه و وصول 
خواهد شد در حق خواهان و پرداخت مبلغ 2/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی 
و  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل خواهی در این شعبه دادگاه مي باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد ./.
حجت اله سلیمیان  – رئیس شعبه پنجم حقوقی دادگاه عمومی خرم آباد 

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای حس�ن گودرزی دارای ش�ماره شناسنامه 24 به شرح دادخواس�ت به کالسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین گودرزی به شماره شناسنامه 26 در تاریخ 1395/2/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-حسن گودرزی – فرزند  2- ربابه گودرزی – فرزند  3- محمد گودرزی – فرزند  4- احمد 
گ�ودرزی – فرزن�د  5- فاطمه گ�ودرزی – فرزند  6- کبری گودرزی – فرزند  7- صغری گودرزی - فرزند ضمن انجام تش�ریفات 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

اجرائیه
مشخصات محکوم له: حسن نوابی فرزند سلطان حسین آدرس: لرستان بروجرد – اندیشه فاز یک شکوفه 17 پالک 18 مشخصات محکوم 
علیه: مجتبی چهرازی مجهول المکان. محکوم به: بسمه تعالی -  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710096705700820 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709976705700131 محکوم علیه محکوم است به تحویل 1740 دست لباس بیمار با جنی تترون بابت اصل خواسته 

و خسارت قانونی و مبلغ دویست و پنجاه و هشت هزار تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان.
مسئول دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف بروجرد – زهرا گودرزی

ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم مجهول المکان خانم آزاده احمدوند فرزند نصرت اله که مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد ابالغ میشود 
به موجب محتویات پرونده کالس�ه 9709986622900387 متهم به اتهام سرقت در خصوص شکایت آقایان صمد بختیاری فرزند عباس و 
احس�ان نائب زاده فرزند محمد رضا  ابالغ می گردد ظرف مدت س�ی و پنج روز از تاریخ انتش�ار آگهی برای دفاع از اتهام انتسابی در شعبه 
دوم بازپرسی دادسرای 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./
ایراندوست– بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب بروجرد

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس به رنگ سبز مدل 1382 به شماره موتور 
:00482701 و ش�ماره شاس�ی S1412282946064  به ش�ماره پالک 659ج72 ایران -31 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
الشتر 

آگهی 
بدینوسیله به آقای رحمان فتحی گنجی  فرزند میرزا مجهول المکان  که به اتهام تخریب درختان شاکی موضوع شکایت اقای عیدی رحیمی 
فرزند مردان   در  شعبه دوم دادیاري موضوع پرونده کالسه 971040665001456 تحت رسیدگي مي باشد به تجویز ماده 174 قانون آ- د- ک 
مصوب 1392وقت رسیدگي به مدت یک ماه پس از انتشار آگهي در روزنامه کثیراالنتشار تعیین مي گردد تا متهم ظرف مهلت یک ماه جهت 

دفاع از اتهام انتسابي خود در این شعبه حاضر گردد در غیر این صورت تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد شد . 
جالل جهانگیري  دادیار شعبه دوم دادیاري دادسراي عمومي و انقالب الشتر 

اگهی ابالغ
اگهی مالحظه  خواهان  خانم مریم )نازملک(میرزایی اب باریک فرزند علی احمد با وکالت محسن حیدریان و حجت اله حق نظری به طرفیت 
خوانده خسرو میرزانیا  فرزند علی جعفر خواهان  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه در این شعبه مطرح نموده که  به این شعبه ارجاع وبه 
شماره بایگانی 970141 با عنایت به اینکه به خوانده  مجهول المکان  بوده به درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی وهر 
گونه دفاع در مقابل  دعوی اقامه ش�ده دارید ارائه نماید از ش�ما  دعوت میشود در مورخه  1397/10/12 دروقت وفق جهت رسیدگی در این 
شعبه بانکها شورای حل اختالف حاضر شوید حاضر و هرگونه دفاع در   غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده محسوب میشود و شورا اقدام 

قانونی رامعمول خواهد نمود 
جهانبخش ملکشاهی مدیر دفترشعبه ویژه بانکها حقوقی شورای حل اختالف شهرستان الشتر 

آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم خوزستان سهامی خاص 
به شماره ثبت 16997 و شناسه ملی 10860822158

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : صورتهای مالی منتهی ب�ه 1396/12/29 
تصویب گردید. موسس�ه حسابرس�ی آتیه اندیش نمود گر به شناسه 
ملی 10103297965 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی صدر 
به شناس�ه ملی 1010036469 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکس�ال مالی انتخاب ش�دند. روزنامه حمایت جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری اهواز )302064(

 آگهی مزایده نوبت اول 
شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان سنندج آگهی 
مزایده مال منقول نوبت اول به موجب پرونده اجرایی کالس�ه های 971544 
آقای وریا زمانی فرزند مسعود محکوم است به پرداخت مبلغ 133/025/612 
ریال در حق آقای بش�یر نیرانی و همچنی�ن پرداخت مبلغ 6/651/280 ریال 
نیم عش�ر دولتی در حق صن�دوق دولت. نظر به ع�دم پرداخت وجه مذکور 
توس�ط محک�وم علیه اموال مش�روحه ذیل که ب�ه نظر کارش�ناس به مبلغ 
1/447/190/000ریال قیمت گذاری گردیده در روز شنبه مورخ 1397/09/24 
از س�اعت 9 الی 10 و در محل اجرای احکام ش�وراهای ح�ل اختالف واقع در 
می�دان آزادی س�نندج با حضور نماینده محترم دادس�رای عمومی و انقالب 
س�نندج و دادورز محترم اجرای احکام ش�وراها به مزایده گذاش�ته میشود 
طالبین میتوانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام از 
مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشنهادات خود را کتبا در روز مزایده 
تس�لیم نمایند. برنده مزایده کس�ی خواهد بود که باالترین قیمت را اعالم و 
پرداخت نماید و بالفاصله مبلغ 10 درصد از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده 
دادگس�تری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آتی ترتیب پرداخت مابقی 
ارزش پیشنهادی را به حساب دادگستری فراهم نماید بدیهی است وفق ماده 
129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه 
بهای اموال را بپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد.مش�خصات مال یا اموال به نش�انی سنندج پارکینگ قدس واقع 
در فیض آباد میباشد.مش�خصات مال مورد مزایده به ش�رح ذیل است:ملک 
مورد نظر یک باب خانه می باش�د که در روس�تای دادانه واقع گردیده است 
ملک مذکور دارای س�ند منگوله دار به شماره ملک 384 فرعی از 49 اصلی 
به ش�ماره ثبت 15562 دفت�ر 109 صفحه 226 به مالکیت آقای منصور زمانی 
دادانه فرزند فتح اهلل میباشد. مساحت عرصه ملک مذکور مطابق سند موجود 
105/73 مترمربع مطابق حدود اربعه موجود در سند مالکیت بوده و در عرصه 
موجود دو باب ساختمان به صورت دو قسمتی) روبروی همدیگر و در ترازهای 
مختلف( احداث گردیده است ضمنا ساختمان فوق االشاره دارای زیرزمین و 
دو باب گاراژ مس�قف نیزمی باش�د و کل مساحت اعیانی حدود 200 مترمربع 
میباشد اسکلت ساختمان مورد نظر نیمه فلزی)باربر( بوده نمای آن آجری و 
سال ساخت آن به اظهار مالک سال 1393 می باشد همچنین ساختمان فوق 
دارای چهار امتیاز آب، برق، گاز  و تلفن نیز می باش�د.ارزش ملک مورد نظر: 

1/447/190/000 ریال
شماره : 2/523� خ-قاضی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختالف سنندج � هادی 
اهلل مرادی
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512/121دادنامه
پرونده کالسه 9709985169200658 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تربت جام تصمیم نهایی شماره 9709975177800861 ؛ 
متهم: آقای زلمی جمشیدی افغان فرزند حفیظ اله به نشانی افغانستان هرات والسوالی کرخ محله کشورمند ؛ اتهام:قاچاق مهمات اسلحه گرم 
سبک غیر خودکار موضوع چهارعدد فشنگ؛ گردشکار پرونده: آقای زلمی جمشیدی فرزند حفیظ اله به اتهام قاچاق چهارعدد فشنگ کلت 
جنگی تحت تعقیب قرارگرفته، دادسرا پس از انجام تحقیقات نامبرده را مجرم تشخیص پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست 
به دادگاه ارسال، اظهارات متهم در جلسه دادگاه اخذ اینک دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای زلمی جمش�یدی فرزند حفیظ اله 34 س�اله اهل و ساکن افغانستان ، فاقد سابقه کیفری و معیل دائر به 
قاچاق چهارعدد فشنگ جنگی کلت موضوع کیفرخواست شماره 9710435169100948 مورخ 1397/07/15 صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب تایباد نظر به گزارش مرجع انتظامی مبنی بر کشف فشنگ ها از اختیار متهم و اقرار صریح ایشان به مهم و دفاع غیر معقول راجع 
به عدم اطالع از وجود فشنگها داخل کوله پشتی بزه انتسابی علما محرز است مستندا به ماده 211 قانون مجازات اسالمی و بند ب ماده 5 
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز متهم را به تحمل 5 سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی  
محکوم و در اجرای ماده 18 قانون اخیر الذکر فشنگها به نفع دولت)وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح( ضبط می گردد.النهایه اجرای 
مجازات حبس را مستندا به مواد 40، 49، 50، 52 و 54 قانون مجازات اسالمی به مدت سه سال تعلیق چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار 
لغایت پایان آن مرتکب یکی از جرائم موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت ش�ود عالوه بر اجرای مجازت جرم اخیر، مجازات 
معلق نیز درباره وی اجراء و اال مجازات تعلیقی بال اثر می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ  قابل اعتراض در محاکم 

تجدیدنظر خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تربت جام

512/122دادنامه
پرون�ده کالس�ه 9609985169301336 ش�عبه اول دادگاه انق�الب اس�المی شهرس�تان ترب�ت ج�ام تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709975177800440 ؛ متهم: آقای نورالدین کریمی فرزند میراحمد به نش�انی افغانس�تان ش�هر هرات ناحیه8 ؛ اتهام: وارد کردن 
مواد مخدر)7/30 گرم از نوع حش�یش( ؛ گردش�کار پرونده: آقای نورالدین کریمی فرزند سید احمد به اتهام وارد کردن 7 گرم و 30 
س�انت تریاک به کشور تحت تعقیب قرارگرفته، دادسرا پس از انجام تحقیقات نامبرده را مجرم تشخیص پرونده با صدور قرار جلب 
به دادرس�ی و کیفرخواس�ت به دادگاه ارسال  متهم در جلسه رس�یدگی حاضر نشده، الیحه ای نیز ارسال ننموده اینک دادگاه ختم 
رس�یدگی را اعالم ش�رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای نورالدین کریمی فرزند میراحمد 
،بی سواد، کارگر، اهل وساکن افغانستان و فاقد سابقه محکومیت کیفری و معیل دائر به وارد کردن هفت گرم و سی سانت حشیش 
به کش�ور موضوع کیفرخواست ش�ماره 9610435164101677  مورخ 1396/12/14 صادره از دادس�رای عمومی و انقالب تایباد نظر 
به گزارش مرجع انتظامی و صورتجلس�ه کش�ف و توزین مواد مخدر ،اقرار متهم در مرجع انتظامی و دادسرا و عدم حضور در جلسه 
دادگاه و در نتیجه عدم دفاع موثر بزه  انتسابی علما محرز است مستندا به ماده 211 قانون مجازات اسالمی و بند 1 از ماده 4 قانون 
اص�الح قان�ون مب�ارزه با موارد مخدر متهم را به پانصد و هش�تاد و چهار هزار ریال جزای نقدی و تحمل هفت ضربه ش�الق تعزیری 
محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و س�پس ظرف بیس�ت روز 

قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تربت جام

512/123دادنامه
پرونده کالس�ه 9609985171900044 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تربت جام تصمیم نهایی شماره 9609975177801354 
؛ متهم: آقای فراح الدین محمودی فرزند آدم خان به نش�انی ؛ اتهام: حمل ونگهداری مواد مخدر به میزان 41 گرم حش�یش بدون لفاف ؛ 
گردشکار پرونده: آقای فراح الدین محمودی فرزند ادم خان به اتهام حمل ونگهداری چهل و یک گرم حشیش تحت تعقیب قرارگرفته، 
دادس�را پس از انجام تحقیقات نامبرده را مجرم تش�خیص پرونده با صدور قرار جلب به دادرس�ی و کیفرخواست به دادگاه ارسال، در 
جلس�ه رس�یدگی متهم حاضر نشده، الیحه ای نیز ارسال ننموده اینک دادگاه ختم رسیدگی را اعالم شرح ذیل مبادرت به صدور رأی 
م�ی نمای�د.رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای فراح الدین محمودی فرزند آدم خان ،متولد 1366، صراف اهل و س�اکن افغانس�تان و 
فاقد س�ابقه محکومیت کیفری ومعیل دائر به حمل ونگهداری چهل و یک گرم حش�یش موضوع کیفرخواس�ت شماره 960047 مورخ 
1396/2/7 صادره از دادس�رای عمومی و انقالب تربت جام، نظر به گزارش مرجع انتظامی و صورتجلس�ه کشف وتوزین، اقرار متهم در 
مرجع انتظامی و دادس�را و عدم حضور در جلس�ه دادگاه و در نتیجه عدم دفاع موثر، بزه انتس�ابی علما محرز است مستندا به بند 1 از 
م�اده 5 قان�ون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر متهم را به تحمل چهل ویک ضربه ش�الق تعزیری و پرداخت دو میلیون و چهارصد و 
شصت هزار ریال جزای نقدی بنفع دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 

این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تربت جام

512/124دادنامه
پرونده کالسه 9609985169300281 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تربت جام تصمیم نهایی شماره 9709975177800860 
؛ متهم: آقای عبدالرحمان درویشی فرزند غالم موال به نشانی روستای خیرآباد چاه کشاورزی عیسی آمپور؛ اتهام: نگهداری ومالکیت 
مواد مخدر مقدار 11/5 گرم تریاک ؛ گردشکار پرونده: آقای عبدالرحمن درویش فرزند غالم موال به اتهام حمل ونگهداری یازده و نیم 
گرم تریاک تحت تعقیب قرارگرفته، دادسرا پس از انجام تحقیقات نامبرده را مجرم تشخیص پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و 
کیفرخواس�ت به دادگاه ارسال، در جلسه رسیدگی متهم علیرغم ابالغ از طریق آگهی حاضر نشده، الیحه ای نیز ارسال ننموده اینک 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای عبدالرحمان درویش فرزند 
غالم موال، متولد 1367، کارگر، اهل وس�اکن تایباد، فعال متواری دائر به حمل ونگهداری یازده و نیم گرم تریاک موضوع کیفرخواس�ت 
شماره 9710435169100491  صادره از دادسرای عمومی و انقالب تایباد، نظر به گزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه کشف وتوزین و 
نحوه کشف مواد و عدم حضور متهم در ، جلسه دادگاه و در نتیجه عدم دفاع موثر، بزه انتسابی علما محرز است مستندا به بند 1 از ماده 
5 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر متهم را به تحمل یازده ضربه شالق تعزیری و پرداخت ششصد و نود هزار ریال جزای نقدی 
بنفع دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست 

روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان تربت جام

512/125آگهی
رس�یدگی:1397/08/20، پرونده کالس�ه:9609985200601076 ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بجستان تصمیم نهایی شماره 
9709975200400631؛ ش�کات: 1- آقای حس�ین عبدی فرزند محمد به نش�انی اس�تان خراس�ان رضوی –شهرس�تان بجس�تان- 
شهربجستان- پلیس راه2- پلیس راه بجستان با نمایندگی آقای محمد چرمگی فرزند اکبر به نشانی خراسان رضوی- بجستان پلیس 
راه بجس�تان، متهم:آقای داود س�یم پی صحنه فرزند ش�اهپور به نش�انی کرمان منطقه یک بلوار هوانیروز کوچه 12 سمت چپ منزل 
دوم)فعال مجهول المکان(؛ اتهام ها:1- ایراد صدمه بدنی عمدی 2- تخریب عمدی خودرو پلیس راه ، رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
داود سیم چی صحنه فرزند شاهپور دایر به ایرادصدمه بدنی عمدی نسبت به آقای حسین عبدی و تخریب اموال دولتی)خودرو پلیس 
راه( با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام ش�ده، ش�کایت شاکی خصوصی آقای حسین عبدی وشکایت آقای محمد 
چرمگی )رییس پلیس راه بجستان( ، گواهی قطعی پزشکی قانونی شاکی، گزارش مرجع انتظامی ، شهادت شهود دایر بر اینکه خودرو 
پژو پارس از خط ممتد جاده که عبور از آن ممنوع اس�ت، عبور نموده و به خودرو گش�ت نامحسوس پلیس راه نزدیک وعمدا با خودرو 
پلیس راه برخورد و باعث واژگونی خودرو مذکور ش�ده اس�ت، اظهارات آقایان عبدی و چرمگی که اعالم داشته اند برخورد عمدی بود 
چون چندین بار به سمت خودرو گشت پلیس راه آمد و برخورد نمود وباعث واژگونی خودرو  پلیس راه گردید ، فرار متهم از صحنه، عدم 
حضور متهم در جلسه دادسرا و دادگاه علیرغم ابالغ و با مداقه در کیفرخواست صادره از دادسرا بزه های انتسابی را ثابت تشخیص و 
به استناد مواد 448 و 452 و 454 و 462 و488 و492 و709 و694 قانون مجازات اسالمی از بابت ایراد صدمه بدنی عمدی، متهم را به 
پرداخت دو درصد دیه کامله بابت جراحت زیر پلک تحتانی راست و پلک فوقانی راست هر یک حارصه و سه درصد دیه کامل بابت دو 
عدد جراحت سمت راست پیشانی یک عدد حارصه و یک عدد دامیه و یک درصد دیه کامل بابت باقی ماندن آثار جوشگاه سمت راست 
پیشانی و یک درصددیه کامل بابت جراحت سمت چپ پیشانی حارصه و سه درصد دیه کامل بابت دو جراحت خلف سر یک حارصه و 
یک دامیه و یک درصد دیه کامل بابت جراحت س�مت راس�ت سر حارصه و سه درصد دیه کامل بابت جراحت قدام سر یک عدد دامیه 
و یک عدد حارصه در حق حس�ین عبدی محکوم تا مس�تفاد از ماده 488 قانون مجازات اسالمی ظرف یکسال از تاریخ ایراد صدمات 
تماما در حق شاکی پرداخت نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر تخریب مستندا به ماده 677 قانون مجازات اسالمی متهم را به 
تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست 

روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بجستان 

512/126رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جلیل عرب امیرآبادی دارای شناس�نامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 3/1117/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیر عرب امیرآبادی به شناسنامه 233 در تاریخ 1394/6/19 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- حس�ین صابری فرزند تاج محمد متولد 1332/2/10 
ش.ش 74 صادره از تربت جام همس�ر متوفی 2- حامد صابری فرزند حس�ین متولد 1375/8/1 ش ملی 0720503760 صادره از تربت 
جام فرزند متوفی 3- محمد صابری فرزند حسین متولد 1359/11/25 ش.ش 12633 صادره از تربت جام فرزند متوفی 4- احمد صابری 
فرزند حس�ین متولد 1362/1/1 ش.ش 55 صادره از تربت جام فرزند متوفی 5- زهرا صابری فرزند حس�ین متولد 1365/5/30 ش.ش 
3826 صادره از تربت جام فرزند متوفی 6- خدیجه صابری فرزند حس�ین متولد 1358/1/1 ش.ش 12284 صادره از تربت جام فرزند 
متوفی  بجزنامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/127رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جلیل عرب امیرآبادی دارای شناس�نامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه 3/1118/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نازبی بی ش�یون چنار به شناسنامه 80 در تاریخ 1380/5/21 در اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- عثمان عرب امیرآب�ادی فرزند اله داد متولد 1301 
ش.ش 7 ص�ادره از تربت جام همس�ر متوفی 2-خلیل ع�رب فرزند عثمان متولد 1346/5/1 ش.ش 14 صادره از تربت جام اس�ماعیل 
آباد فرزند متوفی  3- جلیل عرب امیرآبادی فرزند عثمان متولد 1350/1/4 ش.ش 7 صادره از تربت جام اس�ماعیل آباد فرزند متوفی  
4-مه�دی عرب امیرآبادی فرزند عثمان متول�د 1356/11/11 صادره از تربت جام  فرزند متوفی 5- امین عرب امیرآبادی فرزند عثمان 
متول�د 1366/11/2ش.ش 121 ص�ادره از تربت جام اس�ماعیل آباد فرزند متوف�ی 6- محمدرضا عرب امیرآب�ادی فرزند عثمان متولد 
1352/1/1 ش.ش 9 صادره از تربت جام اسماعیل آباد فرزند متوفی 7- گل جمال عرب امیرآبادی فرزند عثمان متولد 1338/1/1 ش.ش 
4 صادره از تربت جام اسماعیل آباد فرزند متوفی 8- مریم عرب امیرآبادی فرزند عثمان متولد 1358/11/11 ش.ش 560 صادره از تربت 
جام اس�ماعیل آباد فرزند متوفی9- زهرا عرب امیرآبادی فرزند عثمان متولد 1364/6/10 ش.ش 20 صادره از تربت جام اسماعیل آباد 
فرزن�د متوف�ی 10-صغری عرب فرزند عثمان متولد 1344/1/2 ش.ش 252 صادره از تربت جام اس�ماعیل آباد فرزند متوفی11- کلثوم 
عرب فرزند عثمان متولد 1341/5/4 ش.ش 9 صادره از تربت جام اس�ماعیل آباد فرزند متوفی12-کبری عرب امیرآبادی فرزند عثمان 
متولد 1354/1/2 ش.ش 15 صادره از تربت جام اس�ماعیل آباد فرزند متوفی13-منیر عرب امیرآبادی فرزند عثمان متولد 1339/3/2 
ش.ش 233 صادره از تربت جام اسماعیل آباد فرزند متوفی بجز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سوم حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

512/128رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم بازگل جامی سمیع آبادی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 2/202/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عبدالرحیم جامی س�میع آبادی به شناسنامه 72 در تاریخ 1359/6/5 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صنوبر جامی سمیع آبادی فرزند عبدالرحیم 
متولد 1337/1/1 ش.ش 48 صادره از تربت جام –احمد آباد فرزند متوفی 2-مینا جامی سمیع آبادی فرزند عبدالرحیم متولد 1346/1/4 
ش.ش 210 صادره از تربت جام س�میع آباد فرزند متوفی  3- بازوغه جامی س�میع آبادی فرزند عبدالرحیم متولد 1328/2/9ش.ش 3 
صادره از تربت جام س�میع آباد فرزند متوفی  4- صنم جامی س�میع آبادی فرزند عبدالرحیم متولد 1333/2/7 ش.ش 152 صادره از 
تربت جام س�میع آباد فرزند متوفی 5- بازگل جامی س�میع آبادی فرزند عبدالرحیم متولد1325/5/22 ش.ش 2 صادره از تربت جام 
سمیع آباد فرزند متوفی6- عبدالرضا جامی فرزند عبدالرحیم متولد 1335/1/1 ش.ش 2 صادره از تربت جام سمیع آباد فرزند متوفی 
7- ن�از گل جامی س�میع آبادی فرزند عبدالرحیم متول�د 1338/4/5 ش.ش 11 صادره از تربت جام احم�د آباد فرزند متوفی8- خاور 
جامی س�میع آبادی فرزند عبدالرحیم متولد1333/4/3 ش.ش 158 صادره از تربت جام سمیع آباد فرزند متوفی9- ثریا جامی سمیع 
آبادی فرزند عبدالرحیم متولد 1330/5/3 ش.ش 153 صادره از تربت جام سمیع آباد فرزند متوفی10- زیبا فیضی سمیع آبادی فرزند 
عبدالرحیم متولد 1294/11/18 ش.ش 9 صادره از تربت جام همسر متوفی11- بی بی جان گلزاری حسن آباد آقا بیک فرزندگزار متولد 
1298/1/2 ش.ش 122 صادره از تربت جام همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

511/129آگهي  
بدینوسیله به اقای/خانم مهدی نادری باغکند   فعال مجهول المکان ابالغ مي شود  که یوسف زمانیان خراسانی دادخواستي به خواسته 
مطالبه وجه چک  به طرفیت ش�ما به ش�عبه 192  ش�وراي حل اختالف مش�هد تقدیم نموده است  که به کالس�ه 970771 ثبت  و برای 
روزبتاریخ97/10/8 س�اعت 8/30 وقت رس�یدگی 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 شعبه192 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
ش�ماره 4 به نش�انی کوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت 

رسیدگي و استماع شهادت شهود در این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دفتر شعبه 192شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

512/130رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا قدیری جوزان دارای شناس�نامه ش�ماره 0872856119 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 97-515 شعبه 5 
از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خواجه محمد رحمانی جوزان به شناس�نامه 66 در 
تاری�خ 1352/7/17 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- فاطمه اکبری نیا به کد 
ملی0871730200 ت.ت 1334/1/10 محل صدور شناسنامه قوچان-جوزان فرزند متوفی 2- آفرین اکبری به کد ملی 0871729504 ت.ت 
1344/12/20 محل صدور شناسنامه قوچان-جوزان فرزند متوفی 3- سکینه اکبری به کد ملی 6359700948 ت.ت 1318/6/3 محل صدور 
شناسنامه فاروج همسر متوفی 4- حسین اکبری به کد ملی0871729512 ت.ت1347/6/25 محل صدور شناسنامه قوچان- جوزان فرزند 
متوفی  ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/131رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه محمدحسین ادینه دارای شناسنامه شماره 1352 فرزند غالمحسن به شرح دادخواست به کالسه 671-97 شعبه چهارم  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم زهرا سجودی ثانی هی هی به شناسنامه 17809 در تاریخ 
1396/11/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خدیجه ادینه هی هی به ش.ش 
0872227863 ت.ت 1333 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- مریم ادینه هی هی به ش.ش 0872014932 ت.ت 1335 محل 
صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 3- رقیه ادینه هی هی به ش.ش 0871995514 ت.ت 1344 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند 
متوفی 4- سکینه ادینه هی هی به ش.ش 0871998122 ت.ت 1354 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- طاهره ادینه هی هی به 
ش.ش 0872014940 ت.ت 1337 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 6- محمدحسین ادینه به ش.ش 0871997029 ت.ت 1352 
محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/132رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ش�هربانو نعمت پناه دارای شناسنامه شماره 6358762303 به ش�رح دادخواست به کالسه 97-480 ش 5 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم صیاد چاه آب به شماره شناسنامه 64 در تاریخ 1397/4/19 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهربانو نعمت پناه  به ش.م 6358762303 
ت.ت 1358/4/3  محل صدور شناس�نامه ف�اروج فرزند متوفی 2- اصغر رحیمیان رضائی ب�ه ش.م 6358762311 ت.ت 1360/4/1 محل 
صدور شناسنامه فاروج فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/133رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رضا اس�دا... زاده ش�مخال دارای شناس�نامه شماره 0871880482 به شرح دادخواس�ت به کالسه 97-381 شعبه 5 از 
این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاور سلطان سنجری کوران ترکیه به شناسنامه 2183 
در تاریخ 1396/10/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- ش�وکت اس�دا... زاده 
ش�مخال کد ملی 0871682249 ت.ت 1346/12/15 محل صدور شناس�نامه قوچان- باجگیران فرزند متوفی 2- رضا اسدا... زاده شمخال 
کد ملی 0871880482 ت.ت 1343/12/1 محل صدور شناس�نامه قوچان- ش�مخال فرزند متوفی3- شکوفه اسدا... زاده شمخال کد ملی 
0871880733 ت.ت 1345/6/9 محل صدور شناس�نامه قوچان- ش�مخال فرزند متوفی4- محمد حسین اس�دا... زاده شمخال کد ملی 
0871880415 ت.ت 1340/3/3محل صدور شناسنامه قوچان- شمخال فرزند متوفی5- پروین اسدا... زاده شمخال کد ملی 0871880407 
ت.ت 1338/1/2 محل صدور شناسنامه قوچان- شمخال فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/134رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ریحان قربانی س�االنقوچ دارای شناسنامه شماره 0870352571 به شرح دادخواست به کالسه 97-516 شعبه 5 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا ناصری ساالنقوچ به شناسنامه 186 در تاریخ 1397/07/1 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ریحان قربانی ساالنقوچ کد ملی 0870352571 
ت.ت 1347/12/20 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 2- حیات قربانی کد ملی 0870352563 ت.ت 1346/11/10 محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/135رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حبیب برات پور امامقلی دارای شناس�نامه ش�ماره 0871535602 به شرح دادخواس�ت به کالسه 97-528 شعبه 5 از 
این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان معصومه بابائی امامقلی به شناس�نامه 174 در تاریخ 
1397/5/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حبیب برات پور امامقلی کد ملی 
0871535602 ت.ت 1350/1/27 محل صدور شناسنامه قوچان- امامقلی فرزند متوفی 2- پوران برات پور امامقلی کد ملی 0871535610 
ت.ت 1352/1/26 محل صدور شناسنامه قوچان- امامقلی فرزند متوفی 3- علی برات پور امامقلی کد ملی 0871902540 ت.ت 1361/12/2 
مح�ل صدور شناس�نامه قوچان- فخرآباد فرزند متوفی 4- مهری برات پور امامقلی کد مل�ی 0920305652 ت.ت 1368/5/1 محل صدور 
شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی 5- قربانعلی برات پور امامقلی کد ملی 0872806243 ت.ت 1316/6/15 محل صدور شناسنامه قوچان- 
امامقلی همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان قوچان

512/136آگهی
ش�ماره پرونده یک س�یار؛ احتراما در خصوص پرونده مطروحه در ش�ورای حل اختالف درود خواهش�مند اس�ت وقت رسیدگی به تاریخ 
1397/10/09 ساعت 16 در محل شورای حل اختالف درود برای آقایان محمود معماریان طهرانی و اسماعیل زنجانی جهت الزام به حضور در 
دفترخانه اسناد به منظور تنظیم سند یک دستگاه خوروی سواری پژو مدل 1385 به شماره پالک 717ن15 ایران 12 در روزنامه آگهی می 

شود و در وقت مقرر رسیدگی خواهد شد.
دبیرخانه شورای حل اختالف درود

511/137سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
آگهی اصالحیه ماده 101-اموال غیر منقول

ب�ه موجب پرونده اجرایی کالس�ه 9606403 پیروی ابالغی�ه 139705106092011193-1397/08/27 س�طر هفتم مبل�غ ارزیابی به مبلغ 
10000000000 ریال اصالح می گردد.

اداره ثبت اسناد وامالک مشهد 
512/138سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه خانم معصومه قدمیاری فرزند محمد قلی به شماره شناسنامه 15  باستناد چهار برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثني نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعي است سند مالکیت دفترچه ای به شماره سریالهای 
897262 و 897263 به میزان یک دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک 1083 فرعی مجزی شده از 42- اصلی بخش 
چهار زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد ، به علت سهل انگاری مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت 
مزبور ذیل دفتر 59 صفحات 217 و 220 ذیل شماره ثبت 24306 و 24307  بنام علی و منصوره حیدری فرزندان محمداسمعیل بطور بالمناصفه 
ثبت و سند صادرگردیده است . سپس ششدانگ مورد ثبت به موجب خالصه سند قطعی به شماره 130 مورخ 1384/04/14 دفترخانه اسناد رسمی 
یک زبرخان به رمضانعلی ومحمد علی اقبال فرزندان غالمعلی )نسبت به پنج دانگ مشاع( و خانم سکنیه اقبال فرزند غالمعلی )نسبت به یک 
دانگ مشاع( منتقل شده و پس ازآن ،یک دانگ مشاع سهم خانم سکینه اقبال طی دو فقره سند مالکیت فوق برابر سند قطعی به شماره 4371 
مورخ 1387/05/26 دفترخانه مذکور به متقاضی انتقال گردیده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نمایید 
بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند 

مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار:1397/09/08 
رئیس ثبت اسنادوامالک زبرخان- سید حسن پور موسوی

511/139آگهی مزایده
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 21 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/960254 حکم به فروش ماترک 
مرحوم محمود احمدی صادر و مقرر گردد که ماترک مطابق نظریه کارشناس به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم 
دادستان در تاریخ 1397/09/25 از ساعت 8 الی 8/45 صبح درمحل مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار 
مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی 
به این اجرا ندارد.ش�رح اموال مورد مزایده:1- ملک واقع در بخش تبادکان، روس�تای هندل آباد خیابان شقایق)شهید اعظم زاده( به مساحت 
حدود4346 مترمربع و اعیان تقریبی 350 متر مربع که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 2850000000 ریال به فروش می رسد.2- 1/5سهم 
اراضی آبی زار از 36 سهم واقع در پالک 203 اصلی موسوم به حنظل آباد و پالک 212 اصلی مزرعه دهنو بخش 9 مشهد واقع در انتهای بلوار 
طبرسی جاده تبادکان ، کیلومتر 30 روستای حنظل آباد در مجموع به مساحت به مساحت تقریبی 50821 مترمربع با منبع تامین آب اراضی یک 
رشته قنات با دبی متوسط 5-6 لیتر در ثانیه و با مدار هر 18 شبانه روز معادل 24 ساعت حق آب تعلق می گیرد که این اراضی دارای 36 ساعت حق 
آب می باشد و مطابق با نظریه کارشناسی به  مبلغ 600000000 ریال به فروش می رسد.3- اراضی دیمزار واقع در پالک ثبتی و آدرس فوق الذکر)بند 

دوم( و قطعات 9 گانه در مجموع به مساحت 24/5 هکتار که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 240000000 ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/140آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول*
به موجب اجرائیه شماره 9710425177100070 در پرونده کالسه 64/970248 این اجرا محکوم علیه شرکت سینا فیلتر محکوم است به پرداخت 
مبلغ 106690920 ریال در حق آقای مهدی نعمتی فرزندمحمدرضا و مبلغ 1800000 ریال بابت نیم عشر دولتی که در این راستا اموال منقول محکوم 
علیه شامل یک دستگاه بسته بندی پیلوپک اتومات ساخت ایران بدون پالک در محل توقیف و ارزش آن توسط کارشناس رسمی دادگستری 
مبلغ 150000000 ریال تعیین گردیده است و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/05 از ساعت  10/30 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور 
نماینده محترم دادس�تان شهرس�تان 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 کارشناسی 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

512/141آگهی ابالغیه
ش�ماره:9709985193600058؛ مش�خصات ابالغ شونده حقیقی:سیده مریم حسینی زو فرزند س�یداصغر به کدملی 5530103529 ؛ تاریخ 
حضور:1397/10/19 چهارشنبه ساعت 10 محل حضور: استان خراسان رضوی- شهرستان کالت- بلوار امام رضا)ع( –مقابل پمپ بنزین –کدپستی 
9371633860- تلفن:2-05134722861 ؛ تاریخ حضور:1397/10/19 ، ساعت حضور:10 ؛ در خصوص دعوی رضا صابری زو به طرفیت شما مبنی 
بر تجویز ازدواج مجدد و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.ضمنا با مراجعه به دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی کالت و 

اعالم آدرس نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نمایید.
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالت

512/142آگهی
کالسه:1/97/4؛ مشخصات محکوم علیه:آرش الوی فرزند فریدون شغل آزاد به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: غالمحسین فتح 
آبادی فرزند غالمرضا ش�غل آزاد به نش�انی محله شمس آباد ؛محکوم به : به موجب آراء ش�ماره 367 صادره از حوزه یک شورای حل اختالف 
شهرستان جوین و رأی شماره صادره از شعبه یک دادگستری شهرستان جوین که قطعیت یافته است محکوم می باشند به: تنظیم و انتقال سند 
یک دستگاه سواری پراید مدل 1384 با شماره شهربانی 65م168 ایران 36 به نام خواهان در دفاتر رسمی و پرداخت مبلغ 725000 هزار تومان 
در حق محکوم له و نیم عشر دولتی.به استناد ماده 19 آئین نام اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی محکوم 
علیهم مکلف هستند، پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام 
تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین 

دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
حوزه یک شورای حل اختالف شهرستان جوین

512/143آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای مسلم شوهانی فرزند زیدان فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای هرمز دلیری فرزند موسی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختالف کاشمر ارائه و به کالسه 1/523/97 ثبت و برای روز مورخ 1397/10/16 ساعت 9/30 
صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشمر واقع در خیابان 
منتظری جنوبی نرس�یده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفترشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/144آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای سید جالل حسینی فرزند محمد حسن فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای هرمز دلیری فرزند موسی دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه ششم شورای حل اختالف کاشمر ارائه و به کالسه 525 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 
ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر واقع 
در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفترشعبه شش شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/145رأی 
کالسه پرونده:1/130/97 ؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه اول؛ به نشانی: کاشمرمجتمع شوراها؛ خواهان: هرمز دلیری به نشانی کاشمر، 
امام علی 1 پالک 17؛ خوانده: تقی حسین پور مجهول المکان؛ موضوع:مطالبه وجه؛ رأی شورا: به تاریخ 97/8/28در وقت مقرر صورتجلسه ی 
شوراتشکیل است پرونده کالسه فوق شعبه اول شورای حل اختالف از دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار گرفته با بررسی محتویات پرونده و 
مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی و اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی و لحاظ به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می گردد.رأی شورا: 
در خصوص دعوای آقای هرمز دلیری فرزند موسی به طرفیت آقای تقی حسین پور فرزند رجبعلی به خواسته مبلغ دو میلیون و سیصد هزار تومان 
وکلیه ی هزینه های دادرسی و تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 97/1/2 الی یوم الوصول، نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک برگ چک بانک 
تجارت به شماره 1967/432694 و یک رسید بانکی که جمعا دو میلیون سیصد هزار تومان می باشد، واینکه از طرفین جهت رسیدگی و صلح 
وسازش دعوت به عمل امده وخوانده علی رغم ابالغ قانونی)درج آگهی( در جلسه ی دادرسی حاضر نگردیده و در مقابل خواسته ی خواهان ایراد 
ودفاع موثری به شورا ارائه نداده و سازشی میسرنگردیده ، لذا با توجه به مراتب فوق مندرجات پرونده شورا خواسته ی خواهان را وارد تشخیص و 
به استناد ماده های 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و 198 و 502 و515 و519 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت چک بانک تجارت به شماره 1967/432694 
و خسارت تاخیر این مبلغ از تاریخ 97/1/2 الی یوم الوصول و مبلغ سه میلیون ریال بابت رسید بانکی وخسارت تاخیر این مبلغ از تاریخ 97/3/19 
)تقدیم دادخواست( الی یوم الوصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمعا مبلغ بیست و سه میلیون ریال و هزینه های دادرسی به مبلغ 
ششصد و هفتاد هزار ریال در حق خواهان  صادر واعالم می دارد و هزینه های نشرآگهی ناشی از ابالغ دادنامه و اجرائیه پس از پرداخت خواهان 
توسط اجرای احکام قابل وصول خواهد بود. رأی صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و 

پس از ان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری کاشمر است.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/146رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای احمد عنایتی فر دارای شماره شناسنامه 6 به شرح دادخواست به کالسه 2/524/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اکبر زحمتکش حاجی آبادی به ش�ماره شناس�نامه 59 در تاریخ 1397/6/14 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگی گفته و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- عذرا زحمتکش حاجی آبادی ش.م 0902152130 ت.ت 
1340/1/16 فرزن�د 2- مریم زحمتکش حاجی آب�ادی ش.م 0902179421 ت.ت 1343/5/5 فرزن�د 3- زهرا زحمتکش حاجی آبادی ش.م 
0902205404 ت.ت 1346/02/6 فرزن�د4- طاهره زحمتکش حاجی آب�ادی ش.م 0902224018 ت.ت 1348/4/20 فرزند5- محمد عنایتی 
فر ش.م 0902123726 ت.ت 1337/6/2 فرزند6- احمد عنایتی فر ش.م 0902260227 ت.ت 1352/1/10 فرزند ؛اینک با انجام تش�ریفات 
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.
رییس شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان کاشمر

512/147رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم افسانه مزدوری دارای شماره شناسنامه 0890465746 به شرح دادخواست به کالسه 5/97/545 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی مهدوی به ش�ماره شناس�نامه 5720030867 در تاریخ 1397/7/19 در 
اقامت�گاه دائمي خود بدرود زندگی گفته و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- افس�انه م�زدوری ش.م 0890465746 ت.ت 
1377/2/21 همس�ر متوف�ی 2- زهراعبداله�ی ب�ه ش.م 5729580797 ت.ت 1344/3/12 م�ادر متوف�ی 3- محمدیاس�ر مهدوی ش.م 
4870561549 ت.ت 1397/4/29 فرزند متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رییس شعبه پنجم شوراي حل اختالف شهرستان کاشمر

511/148آگهی ابالغ دادنامه به متهم
پیرو آگهی های قبلی به آقای مهدی حبیبی فاقد مشخصات بیشتر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت آقای ناصر شادکام 
،دایر بر خیانت در امانت به موجب حکم شماره 9709975115701165 مورخه 97/8/19 در پرونده کالسه 970039 شعبه 102 دادگاه کیفری 
2 مشهد به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است.لذا مراتب بدینوسیله یک نوبت درروزنامه درج می گردد . رأی صادره غیابی و از 
تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در همین دادگاه و پس ازآن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان خراسان ضوی می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/149آگهی ابالغ دادنامه به متهم
پیرو آگهی های قبلی به آقای رضا پورتقی فاقد مشخصات بیشتر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت آقای حسن بیزنی 
وثوقی ،دایر بر خیانت در امانت به موجب حکم شماره 9709975115700766 مورخه 97/6/12 در پرونده کالسه 970354 شعبه 102 دادگاه 
کیفری 2 مشهد به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده است.لذا مراتب بدینوسیله یک نوبت درروزنامه درج می گردد . رأی صادره غیابی 
و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل  واخواهی در همین دادگاه و پس ازآن ظرف مهلت بیس�ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان ضوی می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/150آگهی ابالغ دادنامه به متهم
پیرو آگهی های قبلی به آقای الیاس مرادزاده فاقد مش�خصات بیشتر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت آقایان 
محمد و حس�ین رضائ�ی ،دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی ب�ه موجب حکم ش�ماره 9709975115701196 مورخه 1397/08/23 در 
پرونده کالس�ه 970208 ش�عبه 102 دادگاه کیفری 2 مش�هد به پرداخت مقادیر دیه و تحمل 3 س�ال حبس تعزیری محکوم گردیده 
اس�ت.لذا مراتب بدینوس�یله یک نوب�ت درروزنامه درج می گردد . رأی ص�ادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی 
قاب�ل  واخواه�ی در همی�ن دادگاه و پس ازآن ظرف مهلت بیس�ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اس�تان 

خراسان ضوی می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/151آگهی احضار متهم
بدینوس�یله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری ب�ه آقای علی گوهری فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در پرونده 
کالس�ه 101/940474 حس�ب ش�کایت آقای س�عید امینی به اتهام س�رقت تحت تعقیب می باش�ند وقت رس�یدگی برای مورخه 
1397/10/15 س�اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس�ت.لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام خود و دفاع از 
اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/152آگهی ابالغ حکم
بدینوس�یله به آقای جواد س�هرابی فر فرزند اکبر که در حال حاضر مجهول المکان می باش�د در پرونده کالسه 970846 شعبه 101 
دادگاه کیفری دو مش�هد به اتهام مش�ارکت در سرقت برابر مندرجات حکم ش�ماره 9709975115601223 محکوم گردیده و حکم 
صادر پس از رویت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باش�د.مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نس�بت به واخواهی 

اقدام نماید در غیر اینصورت حکم صادره الزم اجراء می گردد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/153آگهی احضار متهم
بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به آقای محمد هادی رضایی فرزند محمدصالح فعال مجهول المکان ابالغ 
می شود در پرونده کالسه 101/970915 حسب گزارش مرجع انتظامی به اتهام رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب می باشند وقت 
رسیدگی برای مورخه 1397/10/10 ساعت 8/15 صبح تعیین گردیده است.لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از 
اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/154آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالس�ه 130/970794 بدین وس�یله به1- اس�فندیار یاغی زائی فرزند احمد رضا 2- جالل یاغی زائی فرزند غالمرضا که 
حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعال مجهول المکان بوده و در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری،)از طریق 
درج آگهی در روزنامه( ابالغ می شود به منظور رسیدگی به اتهام فک پلمپ در وقت مقرر به تاریخ 1397/10/17 ساعت 10/15 صبح 
در شعبه 130 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در بلوار شهید شیرودی جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید و اال دادگاه به موضوع 

غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 130 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/155آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالسه 130/970828 بدین وسیله به آقای مهدی صفرزاده که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعال مجهول 
المکان بوده و در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرس�ی کیفری،)از طریق درج آگهی در روزنامه( ابالغ می ش�ود به منظور رس�یدگی 
به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی در حد لوث منجر به شکس�تگی در وقت مقرر به تاریخ 1397/10/15 س�اعت 10/15 صبح در شعبه 
130 دادگاه کیفری دو مش�هد واقع در بلوار ش�هید شیرودی جهت دفاع از اتهام منتس�به حاضر شوید و اال دادگاه به موضوع غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 130 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/156آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالس�ه 130/970944 بدین وس�یله به خانم اعظم ساالری فرزند محمد علی که حسب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل 
آمده فعال مجهول المکان بوده و در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری،)از طریق درج آگهی در روزنامه( ابالغ می شود به 
منظور رسیدگی به اتهام 1- پنج فقره جعل سند 2- استفاده از اسناد مجعول 3- پنج فقره کالهبرداری تحت عنوان انتقال مال غیر 
در وقت مقرر به تاریخ 1397/10/15 س�اعت 10/48 صبح در ش�عبه 130 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در بلوار شهید شیرودی جهت 

دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید و اال دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 130 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/157آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای جالل صباغیان فرزند غالمرضا موضوع شهرداری فعال مجهول المکان ابالغ می گردد بموجب دادنامه 
اصداری ش�ماره 9709977594501242 در پرونده کالس�ه 970470 به اتهام فک پلمپ به تحمل ش�ش ماه حبس محکوم گردیده 
اس�ت.دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیس�ت روز پس از رویت قابل واخواهی اس�ت. مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
مش�ارالیه به حکم صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به ش�عبه 145 مس�تقر در مجتمع قضایی امام خمینی )ره( مش�هد تسلیم 

نماید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرمشهد

511/158آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 970596 متهمین محمدرحیم و مژگان همگی فرودنژاد به اتهام ورود به عنف به منزل دیگری و عباس فرود نژاد 
عالوه بر ورود به عنف به جرم تهدید و محبوبه ملک رضوانی عالوه بر جرم ورود به عنف به توهین موضوع شکایت محمدرضا برومند 
تحت تعقیب می باشد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز  ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
مراتب  در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت رأس س�اعت 9 مورخه 1397/10/24 در شعبه 145 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر واز 

اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرمشهد

511/159آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای ناصر محمدی طاهر فرزند غالمعلی موضوع گزارش فعال مجهول المکان ابالغ می گردد بموجب دادنامه 
اصداری ش�ماره 9709977594501230 در پرونده کالس�ه 970410 به اتهام غیبت از انجام خدم�ت وظیفه عمومی به تحمل هجده 
میلیون ریال جریمه محکوم گردیده اس�ت.دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیس�ت روز پس از رویت قابل واخواهی است. مراتب 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به شعبه 145 مستقر در مجتمع قضایی 

امام خمینی )ره( مشهد تسلیم نماید.رایگان
شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرمشهد

511/160آگهی 
در پرونده کالسه 131/970799حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب مشهد آقای ایمان معصومی فاقد مشخصات 
متهم اس�ت به ایراد ضربه وتوهین نس�بت به آقای حس�ن خس�روی ابالغ می گردد که پرونده اتهامی ش�ما مقید اس�ت به تاریخ 
1397/10/15 س�اعت 10/30 دقیقه صبح به جهت معلوم نبودن آدرس در یکی از روزنامه ها منتش�ر تا در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

و از اتهام خود دفاع نمایید در غیر اینصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/161آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالس�ه 130/970209 بدین وسیله به آقای نقی پیراسته که حس�ب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعال مجهول 
المکان بوده و در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری،)از طریق درج آگهی در روزنامه( ابالغ می شود به منظور رسیدگی به 
اتهام  مزاحمت تلفنی در وقت مقرر به تاریخ 1397/10/16 س�اعت 10/15 صبح در ش�عبه 130 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در بلوار 
شهید شیرودی جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید و اال دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 130 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/162رأی دادگاه
شماره بایگانی شعبه:970828، در خصوص اتهام آقای رضا وثوق فاقد سایر مشخصات فعال متواری دایربه خیانت در امانت موضوع 
ش�کایت خانم ش�هربانو رضایتی فرزند حسن با بررسی پرونده مالحظه می شود در پرونده شکایت شاکی ، شهادت شهود و متواری 
بودن متهم مورد اس�تناد اس�ت و طرفین احضار و در وقت رسیدگی نیز شکایت شاکی تکرار ومتهم نیز مجددا حاضر نشد دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده ش�کایت ش�اکی، شهادت شهود ، قرار جلب به دادرسی  و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای محترم 
و در نهایت متواری بودن و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه توجه اتهام را محرز تشخیص و مستندا به ماده 674 قانون 
مجازات اسالمی کتاب پنجم متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید .رأی صادره در خصوص متهم غیابی و ظرف 
مدت بیس�ت روز از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه س�پس ظرف مدت بیس�ت روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس�تان 
خراس�ان رضوی می باش�د و در خصوص شاکی حضوری و ظرف مدت بیس�ت روز از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان 

خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/163آگهی
بدینوسیله به مرتضی فریدونی نیا ابالغ میگردد که حسب شکایت آقایان وحید رستگار و محمد کارگر و فرزانه و علی قلندرآبادی 
ب�ه اته�ام ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب اتومبیل ملزمید به ش�رکت در جلس�ه مورخه 1397/10/27 س�اعت 8/30 در ش�عبه 
146/970886 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس در صورت عدم حضور رای بصورت غیابی نسبت به شما صادر خواهد گردید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد 

511/164آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 970927 آقای جواد رجبی داوری فرزند غالمرضا به اتهام فک پلمپ موضوع ش�کایت شهرداری تحت تعقیب می 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه 
آگهی نامبرده مکلف است راس ساعت 9 مورخه 1397/10/16 در شعبه 145 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرررسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد 

511/165آگهی ابالغ حکم
بدینوس�یله به آقای مجید س�ادات نعل چیان فاقد مش�خصات دیگر که در حال حاضر مجهول المکان می باش�د در پرونده کالس�ه 
961429 ش�عبه 127 دادگاه کیف�ری دو مش�هد به اته�ام خیانت در امانت براب�ر مندرجات حکم ش�ماره 9709977592701192 به 
تحمل دو فقره س�ه س�ال حبس تعزیری با احتس�اب ایام بازداش�ت قبلی محکوم گردیده و حکم صادره پس از روئت ظرف 20 روز 
قاب�ل واخواهی می باش�د. مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نس�بت به واخواه�ی اقدام نماید در غیر اینصورت 

حکم صادره الزم اجراء می گردد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/166آگهی ابالغ حکم
بدینوس�یله به آقای علی عربی کالت فاقد مش�خصات دیگر که در حال حاضر مجهول المکان می باش�د در پرونده کالس�ه970591  
ش�عبه 127 دادگاه کیفری دو مش�هد به اتهام توهین و تهدید و مزاحمت تلفنی برابر مندرجات حکم شماره 9709977592701191  
به تحمل دو س�ال حبس تعزیری از حیث تهدید و 74 ضربه ش�الق تعزیری از حیث توهین و ش�ش ماه حبس بابت مزاحمت تلفنی 
محک�وم گردی�ده و حکم صادره پس از روئت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باش�د مراتب اعالم تا ب�ا مراجعه به این دفتر در مهلت 

قانونی نسبت به واخواهی اقدام نماید در غیر اینصورت حکم صادره الزم اجراء می گردد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/167آگهی ابالغ حکم
بدینوس�یله به آقای جواد رحیمی مروس�ت فرزند احمدکه در حال حاضر مجهول المکان می باشد در پرونده کالسه 970358 شعبه 
127 دادگاه کیفری دو مش�هد به خواس�ته تعدیل اقساط برابر مندرجات حکم ش�ماره 9709977592701170 که حکم به رد دعوی 
خواهان  صادر و اعالم میگردد حکم صادره پس از روئت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر 

در مهلت قانونی نسبت به واخواهی اقدام نمایددرغیراینصورت حکم صادره الزم اجراء می گردد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/168آگهی ابالغ حکم
بدینوس�یله به خانم س�میه توکلی نس�ری فرزند حس�ین که در حال حاضر مجهول المکان می باش�د در پرونده کالس�ه 970590 
ش�عبه 127 دادگاه کیفری دو مش�هد به اتهام سرقت گوش�ی همراه برابر مندرجات حکم ش�ماره 9709977592701149 به تحمل 
ش�ش م�اه حبس تعزیری و 40 ضربه ش�الق تعزی�ری محکوم گردیده و حکم ص�ادره پس از رویت ظ�رف 20 روز قابل واخواهی می 
باش�د مرات�ب اعالم تا با مراجعه به این دفتر در مهلت قانونی نس�بت ب�ه واخواهی اقدام نماید در غی�ر اینصورت حکم صادره الزم 

اجراء می گردد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 127 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/169آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970566 شعبه 119 دادگاه کیفری دو مشهد آقای محمد علی حسینی فرزند حسن به اتهام ایراد صدمه غیر عمدی 
که تحت تعقیب می باش�د و به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی ، نامبرده مکلف اس�ت راس س�اعت 8/30 صبح مورخه 1397/10/19 در شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد واقع در 
مجتمع قضایی عدالت – نبش بلوار ش�هید ش�یرودی 13 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید ، در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

؛ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/170آگهی احضار متهم
در پرونده کالس�ه 970894 ش�عبه 119 دادگاه کیفری دو مش�هد آقای رحمان س�اعدی خور فرزند غالمرضا به اتهام رانندگی بدون 
گواهینامه که تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی ، نامبرده مکلف اس�ت راس س�اعت 8/30 صبح مورخه 1397/10/15 در ش�عبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد 
واقع در مجتمع قضایی عدالت – نبش بلوار شهید شیرودی 13 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید ، در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر ؛ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/171آگهی
احترام�ا در خصوص پرونده کالس�ه 129/961409 آقای مهدی متین فر فرزند رمضان و عل�ی نظر علی به اتهام صدور چک بال محل 
تحت تعقیب میباش�د به علت مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می ش�ود که موکلف اس�ت در وقت جلسه 
رس�یدگی مورخ 97/10/20 س�اعت 8/30 در ش�عبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در بلوار شهید ش�یرودی نبش شیرودی 13 

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

511/172آگهی
احتراما در خصوص پرونده کالسه 129/970771 آقای سجاد شاه مرادی فرزند حمید به اتهام قبول نمودن و مورد معامله قرار دادن 
مال مس�روقه تحت تعقیب میباش�د به علت مجهول المکان بودن محل اقامت نامبرده یک نوبت آگهی می ش�ود که مکلف است در 
وقت جلسه رسیدگی مورخ 97/10/22 ساعت 12 در شعبه 129 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در بلوار شهید شیرودی نبش شیرودی 

13 مجتمع قضایی عدالت حاضر شود و نتیجه عدم حضور اقدام قانونی خواهد بود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

4- مفقودی
برگ سبز خودروی کامیون کمپرسی مدل 1353 به رنگ زیتونی- روغنی به شماره پالک 65- 293 
ع 11 به ش�ماره موتور 10005853 و شماره شاسی 34932310963384 به نام علی قربانی ده باالئی 

فرزند احمد به شماره شناسنامه 1 صادره از کرمان مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.

5- حصروراثت
خانم اعظم پورشیخعلی اندوهجردی فرزند امین اله دارای شناسنامه 9 بشرح دادخواست شماره 97/574/3 مورخ 1397/9/5 توضیح داده 
ش�ادروان علی پورشیخعلی اندوهجردی فرزند محمد بشناس�نامه 34 در تاریخ 1397/8/26 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- اعظم پورشیخعلی اندوهجردی فرزند امین اله ش.ش 9 متولد 1352 همسر متوفی. 2- فاطمه پورشیخعلی اندوهجردی 
فرزند علی ش.ش 2981503022 متولد 1382 فرزند دختر متوفی. 3- زینب پورشیخعلی اندوهجردی فرزند علی ش.ش 2981944118 متولد 
1386 فرزند دختر متوفی. 4- بهار پورشیخعلی اندوهجردی فرزند علی ش.ش 2982641712 متولد 1392 فرزند دختر متوفی. 5- محمد 
پورشیخعلی اندوهجردی فرزد علی ش.ش 2983160467 متولد 1395 فرزند پسر متوفی . نامبرده به غیر از ورثه فوق وارث دیگری ندارد.  
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.
574 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
خانم فاطمه پرنگ فرزند حبیب اله دارای شناس�نامه 485 بشرح دادخواست ش�ماره 531/24/97 مورخ 1397/9/5 توضیح داده شادروان 
عباس بابائی گوهری فرزند علی بشناسنامه 100 در تاریخ 1397/7/29 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- شیما 
بابائی گوهری فرزند عباس ش.ش 5334 متولد 1365 فرزند متوفی. 2- شعله بابائی گوهری فرزند عباس ش.ش 2980329568 متولد 1370 
فرزند متوفی. 3- شیوا بابائی گوهری فرزند عباس ش.ش 2980685410 متولد 1373 فرزند متوفی. 4- فاطمه پرنگ فرزند حبیب اله ش.ش 
485 متولد 1335 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.
531 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
آقای س�عید حسینی یگانه فرزند شمسیعلی دارای شناس�نامه 34 بشرح دادخواست ش�ماره 9709983468200481 مورخ 1397/07/19 
توضیح داده ش�ادروان آقای شمسعلی حسینی یگانه فرزند عیسی بشناسنامه 19 در تاریخ 1385/11/04 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- آقای سعید حسینی یگانه فرزند شمسعلی ش.ش 4 متولد 1360/06/11 فرزند متوفی. 2- آقای احد حسینی 
یگانه فرزند شمس�علی ش.ش 3170030779 متولد 1369/06/15 فرزند متوفی. 3- خانم ملیحه حس�ینی گانه فرزند شمسعلی ش.ش 92 
متولد 1362/12/04 فرزند متوفی. 4- خانم عهدیه حسینی یگانه فرزند شمسعلی ش.ش 3693 متولد 1366/10/15 فرزند متوفی. 5- خانم 
مهدیه حسینی یگانه فرزند شمسعلی ش.ش 1536 متولد 1358/01/15 فرزند متوفی. 6- خانم آذردخت شادروان فرزند نظر ش.ش 1 متولد 
1340/01/20 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.
481  شورای حل اختالف شماره 22 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
خانم حمیده نجارزاده ماهانی فرزند قربانعلی دارای شناس�نامه 723 بشرح دادخواست ش�ماره 9709983467200457 مورخ 1397/7/16 
توضیح داده شادروان فاطمه سیستانی ابراهیم زاده فرزند درویش بشناسنامه 3 در تاریخ 1394/7/22 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- نرگس نجارزاده ماهانی فرزند قربانعلی ش.ش 715 متولد 1349 فرزند متوفی. 2- حمیده نجارزاده ماهانی فرزند 
قربانعلی ش.ش 723 متولد 1351 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 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.
457 شورای حل اختالف شماره 19 شهرستان کرمان

نظریه کارشناسی
  سرکار زهرا قاسمی فرزند عبداله در خصوص دعوی علیه بن داودی  به طرفیت شما با توجه به عدم آدرس از شما بدینوسیله به شما ابالغ 
میگردد ظرف مدت 3 روز از انتشار آگهی جهت رویت نظریه کارشناسی و ایراد هرکونه مطلبی نفیا و اثباتا به دفتر شعبه اول اجرای احکام 

حقوقی مجتمع قضایی شهید تندگویان مراجعه نمایید . 
18/ 9 - شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان اهواز

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له بانک ملت با وکالت آقای محسن طوسی خراسانی  محکوم 
علیه :  مصطفی جهان نورد _ وحید ش�عبانپور_ ش�هریار هادی پور جملگی 
:  مجهول المکان  به موجب رای ش�ماره 227 تاریخ 97.4.27 ش�عبه شش�م 
شورای حل اختالف شهرستان تنکابن  و رای شماره .... تاریخ .... شعبه دادگاه 
عمومی.... که قطعیت یافته اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت به محکومیت 
تضامن�ی خواندگان به پرداخت مبلغ 181 میلیون ریال بابت اصل خواس�ته او 
و چهار میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و خس�ارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 29 درصد از تاریخ تقدیم 
دادخواست تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 
قانون برنامه س�وم توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف 
است پس از ابالغ این برگه اجرایی ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و و مفاد رای بدهد در غیر 
این صورت پرونده جهت اقدام برای اجرای احکام دادگاه یا دادگس�تری محل 

تحویل خواهد شد.24
9-907 مسئول دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف تنکابن طیبه 
رنجبر

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت  یک قطعه زمین به مساحت 180  متر مربع قطعه 
س�وم به پ�الک 27114  فرع�ی از 2395 اصلی مف�روز از پالک 
5892 فرع�ی در صفحه 349 دفتر 1228 ذیل ثبت 194894  و 
چاپی 910909  به نام خانم فرحناز گرامند ثبت و س�ند مالکیت 
صادر گردید س�پس برابر سند قطعی 72310- 65/06/31  دفتر 
246 تهران شش�دانگ مورد ثبت ب�ه آقای  میخائیل   مرادنظر  
یان�س اذر و خانم تامارا  مینا س�یانس )بالمناصفه( انتقال یافت 
برابر  دادنام�ه  حصر وراثت 1206/95- 95/11/02 قاضی ش�ورا 
شعبه 59 مجمتع شماره 2 شورای حل اختالف تهران و دادنامه  
9509971011100991- 95/12/25  ش�عبه  61  ش�ورای اختالف 
نامبردگان فوت و تنها ورثه ی نامبردگان آقای واله مرادنظر یانس 
اذر می باش�د  سپس آقای  محمدرضا هادیان  وکیل نامبرده به 
موجب وکالتنامه 109126- 96/06/11 دفتر 837 تهران نامبرده 
با ارئه دو برگ استشهاد محلی که امضای شهود آن ذیل شماره  
13960215536700086- 96/02/02 به گواهی دفترخانه   تهران  
رسیده مدعی است که سند مالکیت  آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور  سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده اس�ت. لذا مراتب در اجرای م�اده 120 آئین نامه  قانون 
ثبت در یکنوبت آگهی می گردد تا چنانچه  کسی  مدعی انجام 
معامله نسبت به پالک فوق می باشد  و یا سند مالکیت نزد وی 
می باش�د از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  به این منطقه  
تس�لیم و رسید اخذ نماید در صورت عدم ارائه اعتراض یا اصل 
سند مالکیت یا سند خریداری اقدام  جهت صدور سند المثنی 
وفق مقررات انجام خواهد شد. ضمنا ستاد اجرایی برابر شماره 

227360- 97/7/22 به صدور  المثنی موافقت نموده است. 
18427  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرارا – کنعانی 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9309982993401817   ش�عبه  اول دادگاه عمومی بخش  رودبار قصران تصمیم نهایی  ش�ماره 970997299340262   
خواهان:  آقای ایرج هرمز دیاری فرزند فریدون با وکالت  آقای ایرج جوادی کوشش فرزند حسین  به نشانی تهران  خیابان ولیعصر باالتر 
از خیابان دکتر بهشتی کوچه زرین پالک 16 طبقه 2 واحد 8   خواندگان: 1.  آقای مرتضی رضایی به نشانی  تهران  الله زار جنوبی نبش 
کوچه کیهان و خندان  92  نبش پاس�اژ اخوان کاالی برق س�نا 2. آقای س�یامک  میرزائیان  3. آقای بهرنگ میرزائیان همگی به نشانی 
تهران بزرگراه  ش�یخ فضل اله  خیابان س�ازمان آب نرسیده به پل ستارخانه خیابان شهید   حاجی پور امیر پالک 10 فروشگاه بهداشتی 
میرزائیان  4. آقای  بابک میرزائیان به نش�انی تهران بازار آهن ش�ادآباد مجتمع پارس�یان بلوک مهر پ21 فروشگاه میرزائیان  5. اداره 
گاز با نمایندگی آقای فرشاد ملکشاهی فرزند علی حسن به نشانی تهران  شمیرانات رودبار قصران  رودبار قصران  6. اداره برق فشم به 
نش�انی فش�م بلوار امام باالتر از اداره ثبت  خواسته ها: فک کنتور برق .  مطالبه  هزینه دادرسی  3. مطالبه خسارت گردشکار:  خواهان 
دادخواستی به طرفیت  خوانده  باال به موضوع  فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کالسه فوق و تشریفات قانونی در 
وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کنندگان ذیل تش�کیل اس�ت و  با توجه به محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست  آقای جوادی کوشش به وکالت از آقای ایرج هرمز دیاری 
به طرفیت  1. آقای مرتضی رضایی  2. آقای سیامک میرزائیان 3. آقای بهرنگ میرزائیان  4. آقای بابک میرزائیان 5. اداره  گاز  6. اداره 
برق فشم  به خواسته فک کنتور برق و لوله گاز از دیوار اختصاصی خواهان با احتساب  خسارات و هزینه های دادرسی دادگاه از توجه 
به محتویات پرونده  مالحظه  دادخواس�ت تقدیمی و ضمائم و اظهارات مندرج در جلس�ه دادرس�ی و لوایح  تقدیمی و مالحظه نظریات 
کارشناسان رسمی دادگستری خصوصا نظریه هیئت پنج نفره حاکم بر قضیه بوده و از ا عتراض موثری مصون مانده است نظر به اینکه  
حسب  آن نظریه  کنتور برق و لوله گاز با توجه به وضعیت موجود،  دیوار مورد ترافع متعلق به خواهان است به عبارتی اختصاصی بودن 
دیوار محرز و مس�لم بوده و از فروعات قاعده  تس�لیط بوده ا ین اس�ت که هر کدام در اموال اختصاصی خود حق هرگونه تصرف و منع 
دیگران از تصرف در مال خود را مطابق قوانین و مقررات دارد و نصب کنتور برق و لوله گاز در ملک و دیوار اختصاصی دیگری بدون اذن 
یا اجازه  بعدی ممنوع ا س�ت و تاکنون نیز از س�وی خواندگان دلیلی دال بر وجود اسباب اباحه تصرف اعم از قانونی یا قراردادی تقدیم 
نگردیده اس�ت و خواهان نیز حتی با تقدیم دادخواس�ت عدم رضایت خود را ا عالم نموده است لذا این محکمه دعوی خواهان را نسبت 
به خواندگان  ردیف اول تا چهارم قابل اجابت دانسته و مستندا به مواد 307   و 311  قانون مدنی و مواد 198  و 515  و 519  قانون آئین 
دادرسی  مدنی مصوب 1379  حکم بر فک کنتور برق و لوله گاز از  دیوار اختصاصی خواهان مطابق نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان 
رس�می دادگس�تری و پرداخت  هزینه دادرس�ی حق الوکاله وکیل  و هزینه کارشناس�ی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان تهران می باشد. دعوی نسبت به 
خواندگان اداره برق فشم و اداره گاز به لحاظ اینکه دعوای خواهان و خواندگان ردیف اول تا چهارم اختالف در مالکیت دیوار بوده  واداره  
ای گاز و برق نیز در این باب  متوجه تقصیری نشده و بر  اساس ظواهر و مشاهدات و هدایت متقاضی   نسبت به اجرای پروژه و طرح اقدام 
می نمایند. لذا در این باب دعوی متوجه آنان نبوده و مستندا به مواد 84  و 89  قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و ا عالم 
می دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان تهران می باشد. 
60376 دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش رودبار قصران 

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم : مصطفی صادقی مزیدی  نش�انی: تهران س�رکوی سازمانی صابر نیلوفر یکم پ7 و 7 مشخصات 
محکوم علیه/ محکوم علیهم:  فرشید جعفر دهباشی محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به  شماره و شماره دادنامه 
مربوط�ه  9609971085300902  محک�وم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت وجه چک و هزینه دادرس�ی و  

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 96/5/8 لغایت هنگام پرداخت  در حق محکوم له و نیم عشر دولتی. 
99056 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف  شعبه 853  مجتمع شماره هجده  شورای حل اختالف شهر تهران 
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آگهی و ابالغ مفاد نظریه کارشناسی حوزه 5 شورای حل اختالف قرچک
در پرون�ده کالس�ه 5/97ش/289 موضوع دعوی مطالبه اجرت المث�ل بطرفيت خوانده اميد عزتي 
نظریه کارشناس�ی وصول ش�ده که بلحاظ مجهول المکان بودن خوانده یک نوبت در یکی از جراید 
کثيراالنتشار منتشر می ش�ود تا خوانده ظرف یک هفته از تاریخ نشرآگهی جهت رویت ومالحظه 
نظریه کارشناسی در این حوزه از شورا حاضرشده و چنانچه مطلبی دارند نفيا یا اثباتا بصورت مکتوب 
اعالم نماید. درغير اینصورت مفاد نظریه مصون از اعتراض تلقی و شورا در ماهيت دعوی اتخاذ تصميم 

می نماید./
        1832             دبيرحوزه  5  شورای حل اختالف قرچک

آگهی مزایده نوبت اول
   درپرون�ده کالسه971011/ش�عبه اول احکام مدنی ش�ورای حل اختالف شهرس�تان گنبد کاووس محکوم عليه حس�ين س�اغری فرزند 
ابراهي�م محکوم اس�ت بپرداخ�ت مبل�غ 116/175/946ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت مبل�غ 1/819/863ریال بابت هزینه دادرس�ی 
ومبلغ65/878/018ری�ال بابت خس�ارت تاخيرتادیه ازتاریخ1394/12/18لغایت مهرماه س�ال 1397درحق محکوم ل�ه بهروز توانی فرزند 
محمد وهمچنين پرداخت مبلغ9/193/691ریال بابت نيم عش�ر اجرائی درحق دولت ودرمجموع 193/067/518ریال که درراس�تای اجرای 
حکم اموال محکوم عليه حس�ين س�اغری شامل1-یکدستگاه سرند کمپوس�ت آبی رنگ متحرک مستعمل2-یکدستگاه سمپاش پشتی 
مستعمل3-یکدستگاه الک برقی آرد نانوائی مستعمل درحق محکوم له بهروز توانی توقيف وحسب نظریه کارشناسی درتاریخ1397/07/21-

اموال شامل1-یکدس�تگاه س�رند کمپوس�ت آبی رنگ متحرک مس�تعمل بمبلغ27/000/000ریال2-یکدس�تگاه سمپاش پشتی مستعمل 
بمبلغ1/500/000ریال3-یکدس�تگاه الک برقی آرد نانوائی مس�تعمل بمبلغ3/500/000ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محکوم به 
ازطریق مزایده بفروش ميرس�د1-مزایده ازمبلغ اعالمی کارش�ناس ش�روع وبه باالترین قيمت پيشنهادی فروخته ميشود2-موعد مزایده 
روزشنبه مورخه1397/10/01ساعت9 الی10ميباشد3-مزایده برای جلسه اول تشکيل ميگردد4-مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی 
ش�ورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس ميباشد5-متقاضيان ميتوانند 5روزقبل ازتاریخ مزایده ازملک مورد مزایده بازدید نمایند6-
این آگهی فقط دریکنوبت منتشر ميگردد7-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای پيشنهادی خویش رافی المجلس بصندوق دادگستری 
تودیع والباقی آنرا درمهلت یکماه بحساب مذکور واریز وفيش آنرا اریه نماید درغيراینصورت10درصد مبلغ واریزی ازوی درحق دولت ضبط 

ميگردد8-بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبربرای متقاضيان الزامی ميباشد.
 9986-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف گنبد کاووس-آناقلی

آگهی مزایده فروش مال غيرمنقول
   درپرونده کالس�ه 970182/اجرائيه وبموجب دادنامه صادره ازش�عبه اول حقوقی مينودش�ت محکوم عليه جابر اوالدینی دوزینی محکوم 
بپرداخت وتادیه 14س�که تمام بهارآزادی به نرخ روزبابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 8887600ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم 
له ونيزمبلغ5درصد خواس�ته بابت نيم عش�ر درحق دولت اسالمی علی ایحال حسب تقاضای محکوم لها مبنی برفروش اموال تعرفه شده 
پس ازارزیابی وکارشناس�ی ونظریه مزبور مصون ازهرگونه اعتراضی باقيمانده اس�ت ومش�خصات مال دیگر درتوصيف اجمالی قيد ش�ده 
اس�ت لذا حس�ب درخواس�ت محکوم له اموال توقيف ش�ده ازطریق مزایده درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگس�تری مينودشت یوم 
1397/10/02-ازس�اعت10الی11صبح باحضور نماینده دادسرا وماموراجراء انجام ميگردد قيمت پایه ازمبلغ کارشناسی وبارعایت سایرقيود 
مندرج درماده 131قانون اجرای احکام مدنی شروع ومال بکسی تعلق خواهد گرفت که باالترین قيمت پيشنهادی را قبول کرده است خریدار 
یاخریداران ميتوانند 5روزقبل ازفروش وتشکيل مزایده ازاموال مورد مزایده باهماهنگی اجرای احکام مدنی بازدید نموده وسپس درصورت 
تمایل درجلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید10درصد بهاء را نقدا” ویابصورت چک پول فی المجلس بعنوان سپرده به واحد اجراء 
تسليم نماید والباقی بهاء را حداکثر ظرف1ماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید در غيراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه مزایده بنفع دولت 
ضب�ط ميگردد وتایيد صحت مزایده ازناحي�ه دادگاه صادر کننده دادنامه صورت ميگيرد وکليه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده 
اس�ت توصيف اجمالی اموال تعرفه ش�ده ازمحکوم عليه جابر اوالدی دوزینی شامل1دستگاه منزل مسکونی عرصه بمساحت 97مترمربع 
بصورت 2طبقه وزیربنای180مترمربع ونوساز بنشانی دوزین نرسيده به اورژانس115-اسکلت بتونی وسقف تيرچه وبلوک فاقد نماکاری ودرب 
وپنجره ازجنس آهن همکف تقریبا کامل وطبقه فوقانی)بال(هنوزکامل نش�ده اس�ت دارای امتيازات شهری بوده وفاقد سند مالکيت باشد 

وبمبلغ1/055/200/000ریال ارزیابی وبفروش خواهد رسيد محکوم لها ومحکوم عليه هر2بنشانی دهستان دوزین ميباشند.
4-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مينودشت-افشاری

اجرائيه
    محکوم له رمضانعلی عس�گری باوکالت حمزه گرزین محکوم عليه زهرا صباحی بس�مه تعالی محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه بشماره 9710091720200677بایگانی970293 وشماره دادنامه مربوطه 9709971720200529 محکوم عليه محکوم است بپرداخت 
مبلغ51/000/000ریال بابت اصل خواسته بانضمام مبلغ921/500ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله مکتوب درحق محکوم له اعالم ميگردد 
ضمنا پرداخت نيم عشردولتی بعهده محکوم عليه ميباشد محکوم عليه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرایيه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستيفا محکوم به ازآن 
ميسرباشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجرایيه نداند باید ظرف30روزکليه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقيمت همه اموال منقول 
وغيرمنقول بطور مش�روح برميزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات 
دقيق حسابهای مذکور وکليه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکليه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونيزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع 
تغيير دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضميمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واال بدرخواست محکوم 
له بازداش�ت ميش�ود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکوميت مالی1394(4-خودداری محکوم عليه ازاعالم کامل صورت اموال بمنظور فرار 
ازاج�رای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکوميت 
مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگيزه فرار ازادای دین به نحوی که باقيمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات ميشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکوميت مالی1394(6-چنانچه صورت 
اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم عليه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثيقه یامعرفی کفيل توسط محکوم عليه 

خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکوميت مالی1394(
66-رئيس شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان گرگان-مردانی حسين آبادی 

دادنامه
   کالسه پرونده9709981722100371شعبه 12شورای حل اختالف مجتمع شهيد قدوسی شهرستان گرگان بایگانی 970375/تصميم نهایی 
شماره 9709971722100772 خواهان فرشيد پورقاز ف عبدالمجيد بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ وليعصرعدالت98ساختمان 
کسری ط 3خواندگان1-شرکت ساوا آرمان کيش بنشانی رشت گلسار استاد معين روبروی مجتمع معين ساختمان سانا طبقه5واحد 2شرکت 
ساوا آرمان کيش2-عظيم قادری بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت...رای قاضی شورا درخصوص دعوی فرشيد پورقاز بطرفيت 
ش�رکت ساوا آرمان کيش وعظيم قادری بخواس�ته مطالبه طلب بصورت تضامنی بمبلغ69/360/000ریال باستناد یک برگ سند واریز وجه 
بحساب با احتساب کليه خسارات قانونی ازجمله هزینه دادرسی وخسارت تاخيرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به 
بمبلغ69/360/000ریال شورا باتوجه به محتویات پرونده اوال درخصوص خوانده ردیف اول باتوجه به دادخواست خواهان وتصویر پرینت بانکی 
مربوطه واستشهادیه پيوست دادخواست وعدم حضورنماینده خوانده وعدم ارائه دفاع ازسوی خوانده مذکور باوصف ابالغ قانونی مجموعا 
خواسته را وارد دانسته وبه استناد مواد 198و519و522قانون آیين دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده مذکور بپرداخت مبلغ69/360/000ریال 
بابت اصل خواس�ته ومبلغ1/159/000ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخيرتادیه ازتاریخ دادخواست97/5/20 تاتاریخ وصول محکوم به 
براساس شاخص بانک مرکزی تماما بنفع خواهان صادرميگردد این رای غيابی است ودرمورد خوانده ردیف 2خواسته متوجه نامبرده نبوده 
به اس�تناد بند 4ماده 84همان قانون ق�راررد دعوی صادرميگردد این رای حضوری اس�ت وظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی 
درمحاکم حقوقی گرگان ميباشد رای غيابی ظرف 20روزقابل واخواهی درهمين شعبه وظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم 

حقوقی گرگان ميباشد.
45-قاضی شعبه 12شورای حل اختالف شهرستان گرگان-قاسمی فر

دادنامه
  پرونده کالسه9709981721100470شعبه11شورای حل اختالف مجتمع شهيد قدوسی شهرستان گرگان تصميم نهایی شماره97099717211

00751بایگانی970472/خواهان سعيد باقری ف محمد جعفر بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان چاله باغ روبروی قدس6پالک80خوانده 
مهران حاجی قاسمی ف عباس بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه خسارت دادرسی 2-مطالبه خسارت تاخيرتادیه 3-مطالبه وجه 
بابت...)رای قاضی شورا(در خصوص دعوی سعيد باقری بطرفيت مهران حاجی قاسمی بخواسته مطالبه طلب بمبلغ هفت ميليون وهفتصد 
ویازده هزار ودویس�ت وده ریال وهزینه دادرسی وخسارت تاخيرتادیه باعنایت به محتویات پرونده واظهارات خواهان وباعنایت به گزارش 
بانک انصار بشماره291-5076-97بتاریخ97/8/15 شعبه نهارخوران گرگان وازآنجایی که خوانده درجلسه شورا حضورنيافته وهيچ دفاعی 
درقابل دعوی مطروحه بعمل نياورده لذا شورا دعوی خواهان راوارد وثابت دانسته ومستندا به ماده198قانون آیين دادرسی مدنی و709 قانون 
مدنی حکم به محکوميت خوانده بپرداخت مبلغ هفت ميليون وهفتصد ویازده هزار ودویس�ت ده ریال وس�ی ونه هزار وصد تومان هزینه 
دادرسی درحق خواهان صادر واعالم ميگردد درخصوص الباقی خواسته ازآنجایی که خواهان هيچ دليل ومدرکی جهت اثبات ادعایی خویش 
به دفترشورا ارائه ننموده است لذا شورا دعوی خواهان راوارد وثابت ندانسته ومستندا به ماده 197قانون آیين دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
خواهان صادرواعالم ميگردد درخصوص خسارت تاخيرتادیه بدليل عدم احرازقيود ماده 522 قراررد دعوی خواهان صادرواعالم ميگردد رای 
صادره غيابی ظرف مهلت20روزپس ازابالغ قابل واخواهی وبا انقضای مهلت قابل اعتراض درمحاکم عمومی گرگان ميباشد قرارصادره ظرف 

مهلت20روزپس ازابالغ قابل اعتراض درمحاکم عمومی گرگان ميباشد.
38-قاضی شعبه11شورای حل اختالف شهرستان گرگان-آدینه شاه

دادنامه
  پرونده کالسه9709981721100501شعبه11ش�ورای حل اختالف مجتمع ش�هيد قدوسی شهرستان گرگان تصميم نهایی شماره9709971
721100740بایگانی970504/خواهان عليرضا شکاری ف غالمرضا بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خيابان وليعصرمجتمع کوروش 
واحد 1خوانده امير جهانی نژاد ف محمد بنش�انی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه وجه بابت...2-مطالبه وجه بابت...3-مطالبه خسارت 
دادرس�ی)رای قاضی ش�ورا(درخصوص دعوی عليرضا ش�کاری بطرفيت اميرجهانی نژاد بخواس�ته مطالبه طلب بمبلغ یکميليون وپانصد 
هزارتومان بابت1فقره فاکتور1984وخس�ارت وجه التزام خسارت درتاخيرروزانه بيست هزارتومان ازتاریخ96/1/21 تایوم االجرا باعنایت به 
محتویات پرونده وفاکتورارائه ش�ده ازس�وی خواهان که خوانده ضم آنرا امضاء نموده واصل استصحاب دین واز آنجایی که خوانده درجلسه 
ش�ورا حضور نيافته وهيچ دليل ومدرکی جهت برائت ذمه خویش به دفتر ش�ورا ارائه ننموده اس�ت لذا ش�ورا دعوی خواهان را وارد وثابت 
دانسته ومستندا به بند 4ماده 362قانون مدنی و198قانون آیين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده بپرداخت مبلغ یکميليون وپانصد 
هزارتومان بابت اصل خواس�ته وصد وهش�تاد وهفت هزار وپانصد وپنجاه هزارتومان هزینه دادرس�ی درحق خواهان صادرواعالم ميگردد 
درخصوص خسارت تاخيرتادیه به استناد بند10فاکتور شماره 1984بتاریخ96/1/21لغایت اجرای حکم باعنایت به محتویات پرونده وفاکتور 
ارائه شده ازسوی خواهان حکم به محکوميت خوانده بپرداخت خسارت تاخيرتادیه به ازای هرروزبيست هزارتومان ازتاریخ 96/1/21لغایت 
اجرای حکم براس�اس بند10فاکتور ش�ماره 1984درحق خواهان صادرواعالم ميگردد رای صادره غيابی ظرف مهلت20روزپس ازابالغ قابل 

واخواهی وباانقضای مهلت قابل اعتراض درمحاکم عمومی گرگان ميباشد.
68-قاضی شعبه11شورای حل اختالف شهرستان گرگان-آدینه شاه

آگهی ابالغ وقت دادرسی به متهم مجهول المکان
شاکی رضامحمدی حاجی فيروزی فرزندموسی –متهم خالدآذریون فرزندعبداله – موضوع اتهام ایرادضرب و جرح عمدی و تمرد نسبت به 
مامورین درحين انجام وظيفه- وقت رسيدگی دوشنبه مورخ 97/10/11 ساعت 10:00- پرونده امر جهت رسيدگی به این شعبه ارجاع به شماره 
بایگانی 960963 ثبت گردیده وقت رسيدگی ان تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و شکایت شاکی دادگاه بتجویز ماده 
174 قانون ائين دادرسی دادگاههای عمویم و انقالب درامور کيفری مراتب رایک نوبت دریکی ازجراید کثيراالنتشار اگهی مينماید تا متهم 
دروقت مقرر فوق ضمن دریافت رونوشت کيفرخواست جهت رسيدگی دراین دادگاه حاضر ویاالیحه دفاعيه خور راارائه نماید درغيراینصورت 

دادگاه برابر مقررات اقدام الزم وقانونی اتخاذ خواهدشد.
3043-رئيس شعبه 101 دادگاه کيفری دوشهرپيرانشهر 101جزایی سابق –خدائی جوشين

آگهی ابالغ وقت دادرسی به متهم مجهول المکان
ش�اکی مونس محمدی وندیاریجان خالصه فرزندسالم اله –متهم مصطفی عزیزی فرزندمامند – موضوع اتهام ایجادمزاحمت تلفنی- وقت 
رسيدگی دوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 9:00- پرونده امر جهت رسيدگی به این شعبه ارجاع به شماره بایگانی 970448 ثبت گردیده وقت 
رسيدگی ان تعيين شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و شکایت شاکی دادگاه بتجویز ماده 174 قانون ائين دادرسی دادگاههای 
عموی�م و انقالب درامور کيفری مراتب رایک نوبت دریکی ازجراید کثيراالنتش�ار اگهی مينماید تا مته�م دروقت مقرر فوق ضمن دریافت 
رونوش�ت کيفرخواس�ت جهت رس�يدگی دراین دادگاه حاضر ویاالیحه دفاعيه خور راارائه نماید درغيراینصورت دادگاه برابر مقررات اقدام 

الزم وقانونی اتخاذ خواهدشد.
3042-رئيس شعبه 101 دادگاه کيفری دوشهرپيرانشهر 101جزایی سابق –خدائی جوشين

رونوشت آگهی حصر وراثت
مهدی مختاری اقدم دارای شناس�نامه ش�ماره 363 بشرح دادخواست به کالسه 57/970924 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنين توضيح داده که شادروان مجيدمختاری اقدم بشناسنامه 129 در تاریخ 97/5/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1-آفات داداش پورفرزندابراهيم ش ش193همسرمتوفی2.مهدی مختاری اقدم فرزندمجيدش ش363فرزندمتوفی3.

ه�ادی مختاری اقدم فرزندمجيدش ش2740303718فرزندمتوفی4.ميترامختاری اقدم فرزندمجيدش ش567فرزندمتوفی5.الهه مختاری 
اقدم فرزندابراهيم ش ش2754787021فرزندمتوفی6.ش�قایق مختاری اقدم فرزندمجيدش ش2740059337فرزندمتوفی.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3049- رئيس شعبه 57 شورای حل اختالف اروميه-عيدی

اگهی
نسبت به شکایت عظيم قاصدومظفرسياه مردخوزانی-صادق سلمانی تاتالری-عظيم قاصد-ابراهيم عبدی-ناصرآجرلو-محمدرضامحمدی-
علی مومنی نژاد-محمدرضامحمدی-حسين حسنلو-حامداویسی-علی دوخائی-مرتضی عبدلی-فرامرزکامرانی-درخشنده ومجيدنبی 
زاده برب�ران عليه حمزه عل�ی نژاد-منصورعزیززاده –حمزه علينژاد-حم�زه علی نژاد-مجيداوره ای –کریم عزیززاده –احمدرختانس�از-
منصورعزیززاده –بهنام همتی-رضارختانس�از-کریم عزیززاده –حس�ين عزیززاده-عمرمالزاده-منصورعزیززاده-مرتضی حسنی –کریم 
عزیززاده-ش�يرزادعزیززاده –عمرمالزاده-حمزه علی نژاد-عمرمالزاده-عيس�ی پيروتی-عمرمالزاده-کریم عزیززاده دایربرمشارکت در 
کالهب�رداری 255ميليون تومان-کالهبرداری ومش�ارکت درکالهبرداری200ميليون تومان –مش�ارکت درکالهبرداری255ميليون تومان 
–مش�ارکت درکالهبرداری مبلغ50ميليون تومان ومشارکت درکالهبرداری465ميليون تومان مش�ارکت درکالهبرداری43ميليون تومان 
مش�ارکت درکالهبرداری 43ميليون تومان مشارکت درکالهبرداری26ميليون تومان مشارکت در کالهبرداری 50ميليون تومان مشارکت 

درکالهبرداری58ميليون تومان حکم برائت صادرشدجهت دریافت متن رای به شعبه مراجعه نمایيد.
3034-شعبه102دادگاه کيفری دوشهر پيرانشهر102جزایی سابق

اگهی
نسبت به شکایت عظيم قاصدومظفرسياه مردخوزانی-صادق سلمانی تاتالری-عظيم قاصد-ابراهيم عبدی-ناصرآجرلو-محمدرضامحمدی-
علی مومنی نژاد-محمدرضامحمدی-حسين حسنلو-حامداویسی-علی دوخائی-مرتضی عبدلی-فرامرزکامرانی-درخشنده ومجيدنبی 
زاده برب�ران عليه حمزه عل�ی نژاد-منصورعزیززاده –حمزه علينژاد-حم�زه علی نژاد-مجيداوره ای –کریم عزیززاده –احمدرختانس�از-
منصورعزیززاده –بهنام همتی-رضارختانس�از-کریم عزیززاده –حس�ين عزیززاده-عمرمالزاده-منصورعزیززاده-مرتضی حسنی –کریم 
عزیززاده-ش�يرزادعزیززاده –عمرمالزاده-حمزه علی نژاد-عمرمالزاده-عيس�ی پيروتی-عمرمالزاده-کریم عزیززاده دایربرمشارکت در 
کالهب�رداری 255ميليون تومان-کالهبرداری ومش�ارکت درکالهبرداری200ميليون تومان –مش�ارکت درکالهبرداری255ميليون تومان 
–مش�ارکت درکالهبرداری مبلغ50ميليون تومان ومشارکت درکالهبرداری465ميليون تومان مش�ارکت درکالهبرداری43ميليون تومان 
مش�ارکت درکالهبرداری 43ميليون تومان مشارکت درکالهبرداری26ميليون تومان مشارکت در کالهبرداری 50ميليون تومان مشارکت 

درکالهبرداری58ميليون تومان حکم برائت صادرشدجهت دریافت متن رای به شعبه مراجعه نمایيد.
3032-شعبه102دادگاه کيفری دوشهر پيرانشهر102جزایی سابق

آگهی ابالغ وقت دادرسی به متهم مجهول المکان
شاکی احمدپيروتی فرزندخضر –متهم صوفی محمدی فرزندرشيد – موضوع اتهام مشارکت درایراد ضرب و جرح عمدی- وقت رسيدگی سه 
ش�نبه مورخ 97/10/18 ساعت 9:00- پرونده امر جهت رسيدگی به این شعبه ارجاع به شماره بایگانی 970441 ثبت گردیده وقت رسيدگی 
ان تعيين ش�ده است به علت مجهول المکان بودن متهم و شکایت ش�اکی دادگاه بتجویز ماده 174 قانون ائين دادرسی دادگاههای عمویم 
و انقالب درامور کيفری مراتب رایک نوبت دریکی ازجراید کثيراالنتش�ار اگهی مينماید تا متهم دروقت مقرر فوق ضمن دریافت رونوش�ت 
کيفرخواست جهت رسيدگی دراین دادگاه حاضر ویاالیحه دفاعيه خور راارائه نماید درغيراینصورت دادگاه برابر مقررات اقدام الزم وقانونی 

اتخاذ خواهدشد.
3041-رئيس شعبه 101 دادگاه کيفری دوشهرپيرانشهر 101جزایی سابق –خدائی جوشين

آگهی ابالغ وقت رسيدگی دادخواست ضمائم به شاهين گودرزی فرزندمحمد
به اتهام نگهداری سالح جنگی به همراه خشاب وگلوله ونگهداری تجهيزات ماهواره مطرح که به این شعبه ارجاع و بمشاره پرونده کالسه 
9709984428100062 شعبه 102 دادگاه کيفری دوشهرپيرانشهر102جزایی سابق ثبت گردیده که وقت رسيدگی آن 97/9/24 ساعت 9:00 
تعيين شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی ودستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد .
3035-منشی دادگاه کيفری شعبه102دادگاه کيفری دوشهرپيراشنهر102جزایی سابق-حاصل 

محمدی

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم ووقت رسيدگی 
خواهان: آقای علی کاظم زاده  دادخواستی: بطرفيت آقای هيبت اله ملکی  بخواسته: مطالبه طلب  تسليم دفتر شعبه 8 نموده که پس ازثبت 
به کالسه  807/8/97 شعبه 8 شورای حل اختالف اسالمشهربرای روز مورخ 97/9/13 ساعت 16:00 تعيين وقت گردیده لذا با توجه به اینکه 
خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعالم ش�ده لذا به درخواس�ت خواهان وتجویزماده73قانون آیين دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و 
انقالب یک نوبت در روزنامه کثيراالنتشارآگهی می شود که نامبرده فوق درروزمقررجهت رسيدگی دردادگاه حضوربهم رساند در صورت عدم 

حضوردادگاه غيابا” رسيدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نيازبه آگهی باشد  فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3060  رئيس شعبه 8 شورای حل اختالف اسالمشهر

برگ اجرائيه بکالسه پرونده  560/8/97
مش�خصات محکوم له: س�جاد نادری بنشانی اسالمش�هر ش�يرودی البرز4 پ10 واحد3  مش�خصات محکوم عليه: صابر سعادتی مجهول 
المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 565 مورخ 97/6/19 شورای حل اختالف اسالمشهرشعبه 8 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه 
تجدیدنظراستان قطعيت حاصل کرده است محکوم عليه محکوم است  به پرداخت مبلغ 73/400/000 ریال بابت اصل خواسته  و 957/500 
ریال هزینه دادرسی درحق محکوم له و پرداخت نيم عشردولتی درحق صندوق دولت. محکوم عليه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائيه:1- پس 
ازابالغ اجرائيه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستيفا 
محکوم به ازآن ميسرباشد ودرصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا 
تسليم کند اگر مالی ندارد صریحا«اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت 
محک�وم ب�ه بوده اید ليکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنيد یا صورت خ�الف واقع ازدارایی خود بدهيد بنحوی که اجرای تمام یا 
قس�متی ازمفاد اجرائيه متعسرباشد به مجازات حبس از61 روزتا6ماه محکوم خواهيد شد4-عالوه برمواردباال که قسمتی ازماده34 اجرای 
احکام مدنی ميباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیين دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنين مفاد قانون نحوه اجرای محکوميتهای 

مالی مصوب10 آبان1377که ظهر برگ اجرائيه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3058 مدیردفترشعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

گواهی حصروراثت
آقای ابوالفضل پوده ء بشماره شناسنامه 220 فرزند عبدالرسول  متولد 1344 صادره شميران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 973/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان عبدالرسول پوده فرزند نصراهلل  
به ش�ماره شناس�نامه 27 درتاریخ 97/8/5 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ...1-  ابوالفضل پوده فرزند 
عبدالرس�ول ش.ش220پس�رمتوفی2- مس�عود ابوالفضل پوده فرزند عبدالرسول ش.ش2054پس�رمتوفی3- مجيد ابوالفضل پوده فرزند 
عبدالرس�ول ش.ش5785پس�رمتوفی4- مژگان ابوالفضل پوده فرزند عبدالرس�ول ش.ش3975دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.
م الف 3059 رئيس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم فاطمه س�تارپور بش�ماره شناس�نامه 1585 فرزند محمد  متولد 1353 صادره تهران ازبه استناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 966/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان محمد ستارپور فرزند 
عبدالستار  به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 97/7/7 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ...1-  شکوفه جواد 
زاده فرزند عباداله ش.ش940همس�رمتوفی2- مهدی س�تارپور فرزند محمد ش.ش7937پس�رمتوفی3- غالم رضا ستارپور فرزند محمد 
ش.ش143پسرمتوفی4- اشرف ستارپور فرزند محمد ش.ش 149 دخترمتوفی5- فاطمه ستارپور فرزند محمد ش.ش1585دخترمتوفی اینک 
پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصيتنامه ای 

متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.
م الف 3057 رئيس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
خانم رقيه عظيمی بش�ماره شناس�نامه 64 فرزند عزیزعلی  متولد 1366 صادره ایالنلو ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 984/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان علی شهبازی فرزند سليمان  
به ش�ماره شناس�نامه 1100 در تاری�خ 97/5/28 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حين الف�وت وی عبارتن�د از ...1- نازگلی مرادی 
ئيالنل�و فرزند اله کرم ش.ش498مادرمتوفی2- رقيه عظيمی فرزند عزیزعلی ش.ش64همس�ر متوفی3- علی اصغر ش�هبازی فرزندعلی 
ش.ش7450103214پسرمتوفی4- زهرا شهبازی فرزندعلی ش.ش6660592873دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 3054 
رئيس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی نجاتی فرزند علی
خواهان آقای قربان خدابنده شکایتی به طرفيت متشاکی اقای مهدی نجاتی به اتهام ضرب و جرح عمدی مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9609982425101258 شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرس�تان ابهر ثبت گردیده و وقت رسيدگی ان مورخ 
1397/10/80 س�اعت 10 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی در دادگاه حاضر گردد .
 744 منشی دادگاه کيفری شعبه 101 دادگاه کيفری دو شهرستان ابهر – مجتبی یاری

ابالغنامه
ش�اکی آقای محمد رضا بهمنی ش�کایتی عليه آقای س�ليمان ناظمی فرزند اصغر دایر بر خيانت در امانت نس�بت به اتاق س�يار تریلی 
تقدیم دادگستری شهرستان ابهر نموده است که جهت رسيدگی به شعبه 102 دادگاه کيفری 2 ابهر واقع در ابهر بلوار معلم دادگستری 
شهرستان ابهر ارجاع و به کالسه 961552 ثبت گردیده که وقت رسيدگی ان 1397/10/15 ساعت 13 تعيين شده است به علت مجهول 
المکان بودن متهم و تجویز ماده 344 قانون آیين دادرسی کيفری و دستور دادگاه مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید کثيراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگی حاضر گردند .
745 منشی شعبه 102 دادگاه کيفری 2 شهرستان ابهر 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد مقصودی فرزند ولی
 خواهان آقای اکبر یارقلی فرزند عين اله  دادخواستی به طرفيت خواندگان عباس ، رمضان ، محرمعلی ، محمد و مریم جملگی مقصودی 
فرزندان ولی به خواس�ته الزام به تنظيم س�ند رس�می ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970715 شعبه دوم 
حقوقی دادگس�تری شهرس�تان ابهر ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/10/22 س�اعت 9/00 صبح تعيين که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده محمد مقصودی فرزند ولی و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثيراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد .
746 منشی شعبه دو حقوقی ابهر – محمدی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به خانم شهال سيدلر فرزند سيد مجتبی
 خواهان آقای محمد رضا اله یاری فرزند علی اشرف  دادخواستی به طرفيت خوانده خانم شهال سيدلر فرزند سيد مجتبی و شهرداری 
ابهر به خواس�ته ابطال س�ند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709982424300882 شعبه سه حقوقی 
دادگستری شهرستان ابهر ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 11/00 تعيين که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیين دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ش�هال سيدلر و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثيراالنتشار 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 رسيدگی در دادگاه حاضر گردد .
747 منشی دادگاه حقوقی شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ابهر – فرشته 
قدیمی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اکبر مالزاده حسن
خواهان احمد س�يمی فرزند رضا خوانده اکبر مالزاده فرزند حس�ن خواسته مطالبه وجه س�ه فقره به شماره چک 086983/51 مورخه 
94/10/30 مبل�غ پان�زده ميلي�ون ریال به عهده بانک مل�ت و چک 086982/14 به عه�ده بانک ملت مورخ�ه 94/9/30 به مبلغ پانزده 
ميلي�ون ری�ال و چک ش�ماره 086984/37 به عهده بانک ملت به مبلغ پان�زده ميليون ریال بانضمام هزینه دادرس�ی و تاخير تادیه ) 
مجموعا به مبلغ 45/000/000 ریال ( خواهان آقای احمد سليمی فرزند رضا دادخواستی به طرفيت خوانده آقای اکبر مالزاده به خواسته 
مطالبه وجه س�ه فقره چک به ش�ماره های فوق و تاخير تادیه و هزینه دادرس�ی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709984468600275 ش�عبه 36 ش�ورای حل اختالف شهرس�تان اروميه ثبت و وقت رس�يدگی مورخ 1397/10/12 س�اعت 16 روز 
چهارش�نبه تعيين که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیين دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثيراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

در دادگاه حاضر گردد .
460 رئيس شعبه 36 شورای حل اختالف شهرستان اروميه

آگهی
در پرونده کالسه 9609982423100872 آقای سعيد رسول پور فرزند خليل با کد ملی 3849690512 اهل شهرستان بانه متهم به حمل 
مشروبات الکلی موضوع گزارش مرجع انتظامی می باشد لکن نظر به مجهول المکان بودن وی و با درج این آگهی در روزنامه وفق مفاد 
ماده 174 قانون آیين دادرس�ی کيفری به نامبرده ابالغ می ش�ود تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار این آگهی جهت رس�يدگی در شعبه 
اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خدابنده حاضر شود نتيجه عدم حضور رسيدگی غيابی و صدور قرار مقتضی است .
461 بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خدابنده – هادی جعفری

دادنامه
شماره پرونده 9709982601200088 شماره دادنامه 9709972601200395 خواهان بانک مهر اقتصاد مدیریت امور شعب استان زنجان 
به مدیریت آقای عبدالرضا خاتمی با نمایندگی آقای مجيد ورقائی فرزند علی به نشانی استان زنجان ، ميدان پروین اعتصامی ، مدیریت 
امور ش�عب بانک مهر اقتصاد زنجان خواندگان 1- طيبه کرانی فرزند احمد 2- مهين کرانی همگی به نش�انی مجهول المکان خواس�ته 
مطالبه وجه چک گردش�کار خواهان دادخواس�تی به ش�رح فوق به طرفيت خوانده مطرح نموده که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به 
کالسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده حوزه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکيل است و با توجه به محتویات 
پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دعوی خواهان 
بانک مهر اقتصاد مدیریت امور شعب استان زنجان به مدیریت آقای عبدالرضا خاتمی و با نمایندگی حقوقی آقای مجيد ورقائی به طرفيت 
خواندگان 1- خانم طيبه کرانی 2- خانم مهين کرانی به خواس�ته صدور حکم مبنی بر محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
یکصد و س�ه ميليون ریال از بابت یک فقره چک به ش�ماره 112648 مورخ 95/6/16 عهده بانک صادرات ش�عبه سرپرستی زنجان ، به 
انضمام کليه خس�ارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خس�ارت تاخير تادیه با توجه به اظهارات نماینده حقوقی به شرح دادخواست 
تقدیمی و رونوش�ت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال عليه که حاکی از عدم پرداخت وجه چک به س�ر رس�يد 
می باش�د و عدم حضور خواندگان در جلس�ه رسيدگی عليرغم وصف ابالغ از طریق نشر آگهی ودر نتيجه عدم ارائه دليل و مدرک دال 
بر برائت ذمه خود و همچنين با عنایت به استعالم به عمل امده از بانک مربوطه که مبلغ مانده بدهی خواندگان را هشتاد و پنج ميليون 
و هش�تصد و دو هزار و س�يصد ریال اعالم نموده عليهذا قاضی ش�ورا طبق مفاد پاسخ استعالم و احراز اینکه منشا صدور چک مستند 
دعوی اخذ تس�هيالت می باش�د دعوی خواهان را حمل بر صحت تلقی و مستندا به مواد 198 ، 515 ، 519 قانون آیين دادرسی مدنی و 
مواد 313 ، 314 ، 249 قانون تجارت و مواد 3 و تبصره الحاقی قانون صدور چک و بند ) الف ( ماده 9 قانون شورای حل اختالف حکم به 
محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد و پنج ميليون و هشتصد و دو هزار و سيصد ریال از بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرسی طبق مبلغ محکوم به و هزینه دفتر خدمات قضائی به مبلغ چهارصد و چهار هزار ریال و خسارت تاخير تادیه ازتاریخ سر رسيد 
) 95/6/16 ( لغایت یوم الوصول طبق نرخ اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد خواسته خواهان حسب استعالم 
صورت گرفته و نظر به اینکه دليل و مدرکی دال بر استحقاق خواهان ارائه نگردیده مستندا به ماده 197 قانون آیين دادرسی مدنی حکم 
بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره در محکوميت غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين 
مرجع و با انقضاء ان ظرف مهلت بيست روز ضم قسمت اخير رای قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی شهرستان زنجان می باشد .
462 قاضی شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان زنجان – بهنام محمدی

دادنامه
پرونده کالسه 9609982423101103 شعبه یک دادگاه انقالب دادگستری شهرستان خدابنده تصميم نهایی شماره 9709972422400310 
متهم خانم هما وفائی فرزند حس�ين به نش�انی تهران 1 خ وليعصر باالتر از مختاری ک مير کاظميان 1339883114 اتهام کش�ف کاالی 
قاچاق و ممنوعه مش�روبات الکلی دادگاه ختم رس�يدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص 
اته�ام خانم هما وفائی دایر بر حمل مش�روبات الکلی با خودروی پژو به ش�ماره انتظامی 77 ل 121 – 93 ب�ه ميزان 118 بطری به ارزش 
عرفی 198/400/000 ریال موضوع کيفرخواست دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خدابنده با توجه به گزارش مرجع انتظامی و صورت 
جلسه ارزیابی مشروبات مکشوفه و کشف مشروبات الکلی از خودرویی که به نام متهم ثبت شده است و عدم حضور متهم و مصون ماندن 
کيفرخواست از ایراد و تعرض اتهام متهم محرز و مسلم بوده و مستندا به بند پ ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1392 حکم به 
محکوميت متهم به پرداخت جزای نقدی معادل 5 برابر ارزش عرفی مشروبات الکلی  مکشوفه به ميزان 992/000/000 ریال و تحمل 2 سال ماه 
حبس و امحای مشروبات مکشوفه صادر و اعالم می گردد ایام بازداشت سابق از مجازات کسر خواهد شد و خودروی حامل مشروبات نيز به 
نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( به لحاظ متواری بودن متهم ضبط خواهد شد رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این مرجع و پس از ان ظرف بيست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد .
463 دادرس دادگاه انقالب شهرستان خدابنده – علی جعفری

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
در پرونده 970135 شعبه 109 دادگاه کيفری دو اردبيل در خصوص شکایت آقای صمد ستاری عليه آقای ذبيح اله سلمانی صيد آباد فرزند 
قدرت اله دایر بر کالهبرداری از طریق اميدوار ساختن به امور واهی و غير واقع، وقت رسيدگی به تاریخ 1397/10/19 ساعت 10 صبح تعيين 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم یاد شده و در اجرای ماده 344 قانون آئين دادرسی کيفری بدین 
وسيله وقت رسيدگی ابالغ می گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر شوند، بدیهی است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسيدگی بعمل خواهد آمد.
109203 منشی دادگاه کيفری شعبه 109 دادگاه کيفری دو شهر اردبيل- یوسفی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
در پرونده 970162 شعبه 109 دادگاه کيفری دو اردبيل در خصوص شکایت آقای بيگی عليه آقای علی اصغری فرزند توکل دایر بر ایراد ضرب 
و جرح عمدی، وقت رسيدگی به تاریخ 1397/10/19 ساعت 11 صبح تعيين گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
به متهم یاد شده و در اجرای ماده 344 قانون آئين دادرسی کيفری بدین وسيله وقت رسيدگی ابالغ می گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام 

انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر شوند، بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگی بعمل خواهد آمد.
109204 منشی دادگاه کيفری شعبه 109 دادگاه کيفری دو شهر اردبيل- یوسفی

آگهی حصروراثت
آقای جمال الدین باهوش عنبران ش ش 1464617538 به ش�رح پرونده کالس�ه: 57 سيار این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان پرزاد خانم رضاپور عنبران به ش ش 53 در تاریخ: 1397/5/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته، ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: 1- تجارت باهوش عنبران به ش ش 8 پسر متوفيه 2- جمال الدین باهوش عنبران به ش ش 1464617538 پسر 
متوفيه 3- کمال باهوش عنبران به ش ش 707 پسر متوفيه  4- سعادت باهوش عنبران به ش ش 1464621543 پسر متوفيه 5- جمشيد 
باهوش به ش ش 1464621551 پسر متوفيه 6- ميرزاده باهوش عنبران به ش ش 1464617521 دختر متوفيه 7- زهرا باهوش عنبران به ش 
ش 1464625441 دختر متوفيه 8- اقدس باهوش عنبران به ش ش 1098 دختر متوفيه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید، هرکس اعتراض و یا وصيت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر و هر وصيتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط  و بالاثر خواهد بود.
109202 رسول نمازی- معاون سرپرست مجتمع شورای حل اختالف نمين

ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرس�ی به آقای ش�هریار محتشم پناه کشتی فرزند عيس�ی در تاریخ 97/8/1 خواهان آقای عباس قربانی بطرفيت شما 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه 970553 ثبت و وقت رسيدگی برای روز دوشنبه 
مورخه 97/10/10 ساعت 15:30 تعيين وقت شده است. اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیين دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثيراالنتش�ار آگهی و از ش�ما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 
چهارم شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید؛ 

بنمایيد در غير اینصورت دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
109908 دفتر شورای حل اختالف شعبه چهارم شهرستان اردبيل

آگهی احضار 
 در پرونده کالس�ه 9609988604701507   ا ین ش�عبه محمدرضا کریمی قلعه فرزند اس�داله به اتهام کالهبرداری به مبلغ هفتاد و  هشت 
ميليون ریال موضوع یک فقره چک و ترک انفاق و ایراد صدمه بدنی عمدی تحت تعقيب  قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن  
مته�م  و در اجرای مقررات ماده 174  قانون آئين دادرس�ی   کيف�ری دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری به نامبرده ابالغ می گردد 
ظرف مهلت 30 روز از انتشار ا ین آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی   در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور  مطابق 

مقررات  رسيدگی  غيابی به عمل خواهد آمد. 
950 شعبه 15 دادیاری عمومی دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار 
 در پرونده کالسه 9709988604300029 این شعبه محمد محمدی  فرزند هادی به اتهام  ایراد صدمه بدنی عمدی و تهدید و توهين نسبت 
به  خانم ها  مهسا خداویسی – پروین غالمی- مریم بيات تحت تعقيب  قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن  متهم  و در اجرای 
مقررات ماده 174  قانون آئين دادرس�ی   کيفری دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری به نامبرده ابالغ می گردد ظرف مهلت 30 روز 
از انتشار ا ین آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی   در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور  مطابق مقررات  رسيدگی  

غيابی به عمل خواهد آمد. 
949 شعبه 15 دادیاری عمومی دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در اجرای ماده 174  قانون آئين دادرسی کيفری  مصوب 1392/12/04  در پرونده کالسه 9709988323200521  دادیاری دادسرای  عمومی و 
انقالب  آقای سعيد فيضی کرمی فرزند ا ردشير به اتهام مباشرت در سرقت تعزیری یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 699ج77 ایران 19  
و وسایل داخل خودرو  موضوع شکایت مسلم رنجبر مسترخانی  فرزند  علی محمد  کرمانشاه تحت تعقيب  قرار دارند. با توجه به  معلوم نبودن 
محل اقامت  اش�ان و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترس�ی به آنها مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار  

در شعبه مار الذکر جهت پاسخگویی به اتهام  خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور  در مهلت مذکور تصميم الزم گرفته خواهد شد. 
948  دادیار شعبه 12 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان  کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالس�ه 970015  آقای وحيد درغيش فرزند عبدالرحمن  به اتهام فروش یک قبضه اس�لحه غير مجاز کالش�ينکف   و یک قبضه 
فروش اسلحه کلت کمری غير  مجاز تحت تعقيب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و اینکه ابالغ به طریق دیگر ميسر 
نمی باشد لذا به تجویز ماده 174  قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1392  مراتب در روزنامه آگهی  نامبرده مکلف است ظرف مدت سی 
روز در شعبه 723  دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب  مشهد حاضر و از اتهام انتسابی   دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسيدگی  و  اتخاذ تصميم  قانونی خواهد شد. 
955 بازپرس شعبه  دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه 

آگهی 
محکوم له:  علی حزباوی محکوم عليه: شرکت سازه های فلزی ميالد پيرو آگهی های منتشره در جراید   بدینوسيله به شرکت سازه های فلزی 
ميالد که مجهول المکان می باشند ابالغ می شود طبق اجرائيه  صادره از شعبه  اول حقوقی شادگان در پرونده کالسه   9609986159100229 
به موجب دادنامه شماره 9709976159100632 مورخ 97/8/27  صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شادگان محکوم عليه محکوم به 
پرداخت مبلغ هفتصد ميليون ریال بابت اصل خواسته  در مر حله بدوی در حق محکوم له  می باشد. پرداخت نيم  عشر اجرا و نيز هزینه های 
اجرایی بر عهده محکوم عليه می باشد. بدیهی است  با توجه به غيابی بودن  حکم اجرای  حکم   غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر  یا اخذ 
تامين متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائيه به محکوم عليه می باشد. لذا مفاد اجرائيه  صادره  یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 
9  قانون اجرای احکام مدنی  در یکی از جراید کثير االنتشار  درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار  آگهی  نسبت به اجرای مفاد  اجرائيه  

اقدام گردد. در غير اینصورت  واحد اجرای احکام  طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه اول  دادگاه  عمومی حقوقی  دادگستری  شهرستان شادگان 

مفقودی
شناس�نامه مشخصات برگ س�بز پژو س�واری مدل 1395 به رنگ نقره ای متاليک به شماره پالک 
 NAAM01CE0GK432559 124  و شماره شاسیK0937351 932ج31- ایران 75 و شماره موتور

مفقود  و از در جه ا عتبار ساقط است. 
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آگهی مزایده اول 
 محکوم له: خانم زاده آزریان محکوم عليه: آقای ناصر حامدی پور  به موجب پرونده 950138  اجرایی محکوم عليه محکوم است به پرداخت 
مهریه مندرج در سند نکاحيه و هزینه های دادرسی در حق محکوم له با عنایت به توقف ملک پالک ثبتی 323/131/5647  باقيمانده واقع در 
بخش  یک بهبهان به  نام ناصر  حامدی پور به آدرس: بهبهان ميدان ميرزای شوقی  خيابان  دانشگاه خيابان دوم )شهيد محمدیان( پالک 7  
به مساحت 144/50 متر مربع ا عيانی 75 متر مربع که توسط کارشناس بازدید و ارزش کل عرصه و ا عيان به انضمام انشعابات ملک مسکونی 
به مبلغ 1084150000  ریال ارزش گذاری شده است. )توضيح اینکه   ملک مذکور به مبلغ 131/000/000  ریال در رهن بانک سپه بهبهان می 
باش�د( لذا  با توجه به تقاضای محکوم لها  و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی   و بر اس�اس مواد 118 و 119 همان 
قانون مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه ش�خصی مایل به خریداری باش�د در مورخه 1397/09/24 ساعت 10 
صبح الی 11 ظهر  در مزایده واقع در اجرای احکام  حقوقی دادگستری  بهبهان  که با حضور نماینده دادستان به مرحله اجرا گذارده می شود 
شرکت نماید مزایده از قيمت ارزیابی شده شروع و هر کسی که باالترین قيمت را پيشنهاد نماید برنده شناخته می شود برنده مزایده باید 10 
درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در صورتيکه 
برنده مزایده در موعد مقرر بقيه ثمن را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد مزایده تجدید می گردد 
کليه هزینه های متعلقه اعم از نقل و انتقال ماليات مستغالت و هزینه درج آگهی و هزینه های دیگر  بر عهده برنده مزایده خواهد بود ضمنا 
کسانی که مایل به شرکت در مزایده باشند می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه  اجرای احکام  حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه 

و اطالعات مربوطه را کسب نمایند. 
427 - مدیر  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان – مهدی نوریان 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسيدگی 
کالسه پرونده: 1/6/97 ک خواهان: عباس خميسی به نشانی آبادان ایستگاه 9  پ396   اتاق 5 خوانده : مصيه سکينی خواسته: ممانعت از حق  
مرجع رسيدگی : شعبه  6 شورای حل اختالف ابادان وقت رسيدگی : 97/10/15  ساعت 17:30 خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به طرفيت 
خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کالسه 1/6/97ک به ثبت رسيده و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده 
73 قانون آیين دادرسی مدنی آگهی  ابالغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسيدگی برای یک نوبت در روزنامه کثير االنتشار آگهی می گردد 

خوانده می تواند قبل از تاریخ رسيدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگيرد. 
974/ح - رئيس شعبه ششم شورای حل اختالف آبادان 

آگهی حصر وراثت 
 آقای حميد  جبلی منيخی  فرزند  عبدالحسن  دارای شماره شناسنامه 7043  به شرح کالسه 697/2/97ح از این دادگاه در خواست حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان عبدالحسن جبلی منيخی  سلمان  شماره شناسنامه 13 در تاریخ 97/8/14 در اقامتگاه موقت 
خود بدرود زندگی گفته  و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  حميد جبلی منيخی  شماره شناسنامه 7043  پسر متوفی 2.  انعام  جبلی منيخی  
شماره شناسنامه 1820200124  دختر متوفی 3. مجيد جبلی منيخی  شماره شناسنامه 2298489122 پسر متوفی 4. سلمان جبلی منيخی  
شماره شناسنامه 2298702063  پسر متوفی 5.   حسنه لبيب  شماره شناسنامه 322 همسر متوفی و الغير اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصيت 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 ابادان 

برگ اجرائيه 
مشخصات محکوم له:  عباس صفائی با وکالت خانم محدثه غفاری ا قامتگاه: بوشهر    مشخصات  محکوم عليه:  علی آکار اقامتگاه: مجهول المکان   
محکوم به: شماره دادنامه 9709977745600390 حکم به محکوميت خوانده  به پرداخت مبلغ 26/064/560 ریال به عنوان  اصل خواسته و 
مبلغ 475/800  ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد  چک و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی  که توسط اجرای 
احکام  محاسبه می گردد در حق خواهان  صادر و ا عالم می نماید. محکوم عليه مکلف به رعایت ما ده 34 قانون اجرای احکام مدنی  می باشد. 
747  قاضی حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان بوشهر 

برگ اجرائيه 
مشخصات محکوم له:  عباس صفائی با وکالت خانم محدثه غفاری ا قامتگاه: بوشهر    مشخصات  محکوم عليه:  سيد محمد دشتی اقامتگاه: 
مجهول المکان   محکوم به: شماره دادنامه 9709977745600391 حکم به محکوميت خوانده  به پرداخت مبلغ 3/708/000 ریال به عنوان  
اصل خواس�ته و مبلغ 196/350 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخير تادیه از تاریخ سررسيد  چک و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه 
قانونی  که توس�ط اجرای احکام  محاس�به می گردد در حق خواهان  صادر و ا عالم می نماید. محکوم عليه مکلف به رعایت ما ده 34 قانون 

اجرای احکام مدنی  می باشد. 
746 قاضی حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان بوشهر  

آگهی 
خواهان  محمدحسين فيروز زادگان به طرفيت اکبر صابری دادخواستی با موضوع اثبات مالکيت تسليم دادگاه نموده که به شعبه اول دادگاه 
حقوقی بوشهر ارجاع و به کالسه 950103  ثبت و موضوع  جهت کارشناسی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که نظریه کارشناسی  واصل 
گردیده است. حسب درخواست  خواهان و دستور دادگاه با توجه به مجهول المکان بودن  خوانده   و تجویز ماده 73  قانون آئين دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثيراالنتشار  آگهی می گردد خوانده  ظرف 7  روز می تواند جهت مالحظه و اظهار نظر نفيا یا 

اثباتا به دادگاه مراجعه نماید در غير اینصورت  این دادگاه غيابا رسيدگی  و اتخاذ تصميم می نماید. 
744  شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر 

آگهی 
خواهان  سيد اسداله گل زادگان به طرفيت  هدایت اله جوکار  و بابک مظفری نژاد راوری دادخواستی با موضوع مطالبه وجه تسليم دادگاه 
نموده که به شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر ارجاع و به کالسه 970531 ثبت و  وقت رسيدگی  در تاریخ 97/11/15  ساعت 11  صبح تعيين 
گردیده است. حسب درخواست  خواهان و دستور دادگاه با توجه به مجهول المکان بودن  خواندگان    و تجویز ماده 73  قانون آئين دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثيراالنتشار  آگهی می گردد خواندگان می توانند جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست  و 

ضمائم  به این دادگاه  مراجعه نمایند در غير اینصورت این دادگاه غيابا رسيدگی  و اتخاذ تصميم می نماید. 
743 شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر 

آگهی مزایده نوبت اول 
ش�عبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان سنندج آگهی 
مزای�ده مال منقول نوبت اول به موجب پرونده کالس�ه 971390 اجرایی آقای 
س�ياوش دانش پایه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 135/060/000 ریال وجه 
محک�وم به در حق آقای محمد صيادی و همچنين پرداخت مبلغ 6/753/000 
ریال نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت. نظر به عدم پرداخت وجوه مذکور 
توس�ط محک�وم عليه خودرو توقيف ش�ده که طبق نظر کارش�ناس به مبلغ 
300/000/000 ریال قيمت گذاری گردیده در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 
از ساعت 9 الی 10 و در محل اجرای احکام شوراهای حل اختالف واقع در ميدان 
آزادی س�نندج با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقالب سنندج و 
دادورز محترم اجرای احکام شوراها اقای زاهد عبدالملکی به مزایده گذاشته 
ميش�ود طالبين ميتوانند پنج روز قبل از روز مزایده با کس�ب مجوز از اجرای 
احکام از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پيش�نهادات خود را کتبا در 
روز مزایده تس�ليم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قيمت 
را اع�الم و پرداخ�ت نماید و بالفاصله مبلغ 10 درصد از قيمت پيش�نهادی به 
حس�اب سپرده دادگس�تری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آتی ترتيب 
پرداخت مابقی ارزش پيشنهادی را به حساب دادگستری فراهم نماید بدیهی 
اس�ت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایده در 
موعد مقرر بقيه بهای اموال را بپردازد س�پرده او پس از کس�ر هزینه مزایده 
ب�ه نفع دولت ضبط خواهد شد.مش�خصات مال یا اموال به نش�انی س�نندج 
پارکينگ خودروهای توقيفی ميباشد.مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل 
است:مش�خصات فنی خودرو: 51 � 548 ج 62 ایران. نوع: س�واری پژوپارس 
رنگ: سفيد مدل: 1390 تعداد سليندر:4 تعداد محور: 2 تعداد چرخ: 4 شماره 
موتور: 12490110721 شماره شاسی: naan21ca4bk1225585 ارزش خودرو 
بر مبنای 6 دانگ بر اس�اس قيمت روز خودرو در بازار خرید و فروش اتومبيل 
های سواری مستعمل س�اخت داخل ارزش خودرو به مبلغ 300/000/000 ریال 
معادل س�ی ميليون تومان تعيين و برآورد گردیده است. ضمنا یک نسخه از 

آگهی مزایده در محل ملک الصاق گردد.
شماره : 2/526� خ-قاضی شعبه اول اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختالف سنندج � هادی 
اهلل مرادی

 آگهی مزایده اموال منقول) نوبت اول(
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجرایيه به ش�ماره بایگانی 970798 صادره از سوی دادگستری گرمسار مورخ 
1397/10/2 ساعت 11 صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقيف شده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده 
مزایده کسی است که باالترین قيمت را پيشنهاد و حين 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 غير این صورت کل ده درصد دریافت شده 
اوليه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. چنانچه برنده مزایده اشخاصی غير از طرفين پرونده باشند هزینه 
های انتقال اجرایی به عهده برنده می باش�د. مورد مزایده که توس�ط ارزیاب ارزیابی گردیده است عبارتند از: 1- قالب ذوب ریزی مستعمل 
به وزن تقریبی 5 کيلوگرم تعداد 6 عدد قيمت واحد 10/000/000 ریال قيمت کل 60/000/000 ریال 2- دامی جک ذوب ریزی مستعمل 2 عدد 
قيمت واحد 1/000/000 ریال قيمت کل 2/000/000 ریال 3- قفسه فلزی به ابعاد 2 در 50 ارتفاع 2 متر مستعمل 1 عدد قيمت واحد 1/500/000 
ریال قيمت کل 1/500/000 ریال 4- چکش مس�تعمل 4 عدد قيمت واحد 200/000 ریال قيمت کل 800/000 ریال 5- پتک س�نگين مستعمل 
یک عدد قيمت واحد 300/000 ریال قيمت کل 300/000 ریال 6- انبر فلزی مستعمل 3 عدد قيمت واحد 200/000 ریال قيمت کل 600/000 ریال 
7- قالب دوزه ذوب ریزی مس�تعمل 7 عدد قيمت واحد 100/000 ریال قيمت کل 700/000 ریال 8- قلم فلزی مس�تعمل 3 عدد قيمت واحد 
100/000 ریال قيمت کل 300/000 ریال 9- ورق برنج مستعمل 15 کيلو قيمت واحد 400/000 ریال قيمت کل 6/000/000 ریال 10- ضایعات آهن 
فلزی مستعمل 661 کيلو قيمت واحد 25/000 ریال قيمت کل 16/525/000 ریال 11- چرخ گاری مستعمل 50 کيلو قيمت واحد 25/000 ریال 
قيمت کل 1/250/000 ریال 12- آچار لوله گير مستعمل 1 عدد قيمت واحد 200/000 ریال قيمت کل 200/000 ریال 13- یک دستگاه الکتروموتور 
22 کيلووات ساخت چين به همراه پمپ سه اینچ به ارزش قيمت پایه سی ميليون ریال 30/000/000 ریال 14- یک عدد الکتروپمپ سه اینچ با 
الکتروموتور 2/2 کيلووات مستعمل به ارزش قيمت پایه پنج ميليون ریال 5/000/000 ریال 15- یک دستگاه الکتروپمپ 3 اینچ با الکتروموتور 

7/5 کيلووات به ارزش قيمت پایه ده ميليون ریال 10/000/000 ریال. مکان مزایده: گرمسار- شهرک صنعتی حاجی آباد- شرکت کاوش
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار- گيلوری 

 مفقودی
س�ند-کارت موتور س�يکلت س�اوین تيپ  CDJ125 به رنگ قرمز  مدل 1393 به ش�ماره موتور: 
 125B9306019***NDR :0124  وشماره پالک ایران 322- 19348 وشماره شاسیNDR017516

متعلق است به آقای ميالد محمدی مفقود وازدرجه اعتبارساقط می  باشد.
شهرستان شهریار

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

   براب�ر رای ش�ماره 139660301081002400مورخ�ه7/ 4/ 97  هيأت اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و س�اختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض آقای پرویز کوليوند فرزند علی  بشماره 
شناسنامه 3920074807  صادره از مالیر   در شش دانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت 148/22 متر مربع در قسمتی از پالک 
98 فرعی از 8 اصلی واقع در بومهن خيابان طالئيه کوچه الياس رحيمی پالک 25   خریداری از مالک رس�می آقای عبداهلل قریبی   محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول :97/9/8 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :97/9/23 
 اصغر منيعی  ریيس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

آگهی حصر وراثت
خانم مهتاب شهرت یوسفی قندعلی  نام پدر جعفر  بشناسنامه 203 صادره از اندیکا  در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم 
و توضيح داده که  همس�رش مرحوم مراد ش�هرت رحيمی  بشناس�نامه  6 صادره از اندیکا در تاریخ 97/6/13 در  اهوازاقامتگاه  غيردائمی 
اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-مهتاب یوس�فی قندعلی )همس�رمتوفی(2-خدامراد یوس�فی قندعلی )فرزندمتوفی(3- امين یوسفی 
قندعلی )فرزندمتوفی(4- نس�رین یوس�فی قندعلی )فرزندمتوفی(5-کتایون یوس�فی قندعلی )فرزندمتوفی(6- مریم یوسفی قندعلی 
)فرزندمتوفی(7- پروانه یوسفی قندعلی )فرزندمتوفی(8- فریبا یوسفی قندعلی )فرزندمتوفی(9- نسيم یوسفی قندعلی )فرزندمتوفی(10- 
پرستو یوسفی قندعلی )فرزندمتوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6620شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان اندیکا

آگهی حصر وراثت
خانم خدایار شهرت مهمدی کرتالیی  نام پدر اسحاق  بشناسنامه 800 صادره از فارسان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم 
و توضيح داده که  مادرش مرحوم خانم ش�هرت مهمدی کرتالیی  بشناس�نامه  200 صادره از فارس�ان در تاریخ 95/9/6 در  مسجدسليمان 
اقامتگاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-خدایار مهمدی کرتالیی ش�ماره شناس�نامه 800 صادره از فارسان )فرزندمتوفی(مرحوم 
بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصيت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصيت نامه بجز سری و رسمی 

که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6621شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان مسجدسليمان

مفقودی 
 G 18592 و شماره شاسی  V LFW03159 سند تراکتور قرمز رنگ مدل 1388 دارای شماره موتور

و شماره سریال G10128A1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
259- شاهرود 

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(
در خصوص پرونده اجرایی پرونده کالسه 970292 له خليل استانه به طرفيت شرکت حمل و نقل بين المللی خليج فارس بخواسته مطالبه 
مبلغ 587/936/880 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک ميليون ریال از بابت نيم عشر اجرایی در حق صندوق دولت بعلت عدم پرداخت 
دین اموال محکوم عليه توقيف پس از ارزیابی و طی مراحل قانونی در تاریخ 97/10/5روز چهار شنبه از ساعت 11 الی 12 ظهر از طریق مزایده 
در واحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع در تبریز خ ازادی نرسيده به چهارراه ابوریحان اداره تعاون و کار تبریز واحد اجرای احکام 
مدنی دادگستری بفروش خواهد رسيد، مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع و به کسی که باالترین مبلغ را پيشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد و ده درصد مبلغ پيشنهادی في المجلس اخذ و به مابقی حداکثر یک ماه فرصت داده می شود برنده مزایده به هر عنوان انصراف 
نماید ده درصد مبلغ پيش�نهادی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د طالبين می توانند، تا پنج روز قبل از مزایده از اموال بش�رح ذیل با 

هماهنگی این واحد بازدید نمایند. 1- یکدستگاه تریلی کشنده سفيد رنگ اف هاش مدل 1383 به قيمت سه ميليارد ریال 
ح/970292دادورز واحد اول اجرای احکام مدنی تبریز - تقی زاده

آگهی
بتاریخ :1397/07/17 کالس�ه پرونده:436/11/97 شماره دادنامه:97-613مرجع رسيدگی کننده شورای حل اختالف شهرستان بهارستان 
شعبه 11خواهان:نباتعلی ميرزایی با وکالت ناصر فالحی به نشانی:گلستان فلکه اول ساختمان سهيل ط 4 واحد 13خواهان:کيوان محمد اوغلی 
به نش�انی:مجهول المکان خواس�ته :مطالبه طلب گردشکار:پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختالف حوزه11 و ثبت آن و جری تشریفات 
قانونی در وقت مقرر و   ارسال پرونده قاضی شورا پرونده کالسه فوق در وقت فوق العاده تحت نظر امضا کننده ذیل قرار دارد قاضی شورا با 
بررسی محتویات پرونده و طبق ماده 9 قانون اصالح تشکيل شورای حل اختالف ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای 
مينماید:      ))رای شورا((درخصوص دادخواست تقدیمی اقای نباتعلی ميرزایی با وکالت ناصر فالحی به طرفيت اقای کيوان محمد اوغلی به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ 160/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی /تاخير تادیه تا زمان اجرای حکم مستند به فيش های واریزی و 
سی دی پيوست پرونده با امعان نظر در محتویات پرونده و توجه به مدارک و مستندات ابرازی خواهان و عدم حضور خوانده و عدم ارائه دليل 
معارض دعوی خواهان را ثابت تشخيص مستند به ماده 9 قانون شورای حل اختالف و مواد 1284و1286و1301 قانون مدنی و مواد 51و198و22 
قانون آئين دادرس�ی مدنی رای بر محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خس�ارت دادرس�ی 
2/062/500 ریال  با احتساب تاخير تادیه از تاریخ دادخواست 1397/05/02 تا زمان اجرای حکم صادر و اعالم ميدارد .این رای غيابی و ظرف 

20 روز قابل واخواهی در این مرجع و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی بهارستان می باشد.
     م الف/971       حسنی- قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

   اخطاریه
ن�ام اخطارش�ونده:عابدین یعقوب�ی  ب�ه نش�انی:مجهول المکان مح�ل حضور:حوزه 9 ش�ورای حل اختالف شهرس�تان بهارس�تان وقت 

حضور:1397/10/10   ساعت:15:30علت حضور:جهت رسيدگی.
      م الف/972   شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهی مزایده اموال غيرمنقول )نوبت اول( 
ب�ه موج�ب پرونده کالس�ه 970185 مطروحه در اجرای احکام کيف�ری آوج، موضوع نيابت مبنی بر مزایده و فروش پالک ثبتی که توس�ط 
کارش�ناس رس�می دادگستری به ش�رح ذیل ارزیابی و توصيف اجمالی گردیده اس�ت: 1- نام و نام خانوادگی صاحب ملک: کریم الهياری- 
2- وضعيت ثبتی ملک: ثبت شده است-. 3- وضعيت ملک از لحاظ مشاعی یا مفروز بودن: سه دانگ مشاع از ششدانگ مشاع می باشد. 
4- وضعيت ملک از لحاظ اجاره و مدت و ميزان اجاره: در اجاره نمی باش�د. 5- محل وقوع ملک: آوج- روس�تای حصار وليعصر- روس�تای 
دشتک. 6- مورد مزایده و توصيف اجمالی و کاربری آن: موضوع مزایده عبارتست یک باب ساختمان یک طبقه جمعا به متراژ حدود 130 متر 
مربع مشاع می باشد به پالک ثبتی 339 فرعی از 84 اصلی به شماره ثبت 3174 مساحت سه دانگ مشاع از ششدانگ زمين 1004/30 متر 
مربع که دارای آب و برق و گاز می باش�د. 7- قيمت پایه ارزیابی ش�ده ملک جهت مزایده: 100/000/000 تومان مقرر گردیده ملک موصوف را 
در روز یکشنبه مورخ 1397/10/09 از ساعت 11:00 الی 13:00 از طریق مزایده عمومی در واحد اجرای احکام کيفری دادسرای شهرستان آوج، 
واقع در شهرستان آوج- دادسرای شهرستان آوج- دفتر اجرای احکام کيفری به فروش برسد. مزایده از مبلغ )100/000/000 تومان( شروع و 
به کسانی که باالترین قيمت را پيشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير اینصورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده تجدید می گردد. طالبين در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید آنان از ملک 

مورد مزایده داده شود ضمنا چنانچه روز مزایده تعطيل رسمی گردد مزایده روز بعد از تعطيل در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. 20
م الف: 361/1احمد اکبری- مدیر دفتر اجرای احکام کيفری دادگستری شهرستان آوج

مفقودی
 S1412289173577 :اصل برگ سبز)شناسنامه ( خودروی سواری جی تی ایکس آی به شماره شاسی
و ش�ماره موتور:3423765  و ش�ماره انتظامی: 52 – 312 ب 78متعلق به خانم/آقای : اميد عباسی 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بيرجند

آگهی ابالغ
احتراما در اجرای ماده 174 قانون آیين دادرس�ی کيف�ری دادگاههای عمومی و انقالب در امور کيفری به آقای عزیز 
محبی  فعال مجهول المکان که به اتهام فروش مال غير- در پرونده کالسه 97099808412000247 شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب ایالم تحت تعقيب می باشد لذا ابالغ ميگردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت 

دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر و اال تصميم قانونی اتخاذ خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب ایالم - محسن ميرزایی

آگهی ابالغ وقت رسيدگی
بن�ا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیين دادرس�ی دادگاههای عموم�ی و انقالب در امور کيفری به آقای مراد غالمی 
بيجنون�د فرزند رحيم فعال مجهول المکان ابالغ ميگرردد جهت دفاع از اته�ام خود دائر بر توهين و افترا در پرونده 
کالسه 970506 شعبه 101 در جلسه مورخ 97/10/12  ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضوردادگاه 

رأساً مبادرت به صدور رأی غيابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی کيفری ایالم- احمد بيگی

آگهی 
در خص�وص دع�وی مجي�د تقاضا ب�ه طرفيت عليرضا  نعيمی پ�ور مبنی بر مطالبه و  ج�ه یک فقره چک به ش�ماره 222973  مورخ 
97/03/07 عهده بانک س�په به مبلغ 50000000 ریال با احتس�اب  کليه خس�ارات قانونی و تاخير تادیه  نظر به اینکه  مس�تند دعوی 
مس�تند به خوانده  بوده و مندرجات آن نيز حکایت از اش�تغال ذمه خوانده   به ميزان خواس�ته در قبال خواهان  را دارد با عنایت  به 
ابالغ  وقت رسيدگی  از طریق نشر آگهی به خوانده  و استحضار از موضوع دادرسی  در شورا حاضر نگردیده و هيچگونه   دفاعی به 
عمل نياورده بنابراین دعوی خواهان  محمول بر صحت تلقی و با اس�تصحاب دین مدیون و اش�تغال ذمه خوانده   دادگاه مس�تندا به 
مقررات مواد 314 و 310  قانون تجارت و مواد 198 و  51  و 522 و تبصره 2  ماده 515  قانون آئين دادرسی مدنی و ماده و احده قانون  
الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصالحی موادی از قانون  صدور چک   مصوب سال 75  و  قانون  استفساریه تبصره الحاقی  به ماه 
2 قانون اصالحی موادی از قانون  صدور چک   مصول سال 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام  حکم به محکوميت خوانده  به پرداخت 
مبل�غ 50000000 ریال بابت اصل خواس�ته و 707500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخير تادی�ه از تاریخ صدور چک   مورخ 
97/03/07  تا یوم الوصول در   حق خواهان صادر و ا عالم می دارد. رای صادره غيابی اس�ت و ظرف مدت بيس�ت روز قابل واخواهی 

در  این شورا و ظرف بيست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. 
99049  قاضی شعبه 1003  شورای حل اختالف مجتمع  بيست  و یک تهران 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحيد جعفری گرگدرقی – مصطفی 
رضایی – رحيم صفری فرزند غيبعلی 

 خواهان شهرام ارژنگی دادخواستی به طرفيت  خوانده   آقای وحيد جعفری گرگدرقی -   مصطفی رضایی – رحيم صفری به خواسته 
مطالبه خس�ارت مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه  9709981100300443 شعبه 1003 مجتمع شماره بيست و 
یک  ش�ورای حل اختالف  ش�هر تهران ثبت و وقت رس�يدگی مورخ 1397/10/12 ساعت 16:30 تعيين  که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثير االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
99041 مسئول دفتر شعبه  شورای حل اختالف شعبه 1003 مجتمع شماره بيست و یک  شورای حل 
اختالف شهر تهران 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای رضا مرادپور غزنی فرزند 
خواهان آقای داریوش رهنوردی دادخواس�تی به طرفيت  خوانده  آقای رضا مرادپور غزنی به خواس�ته  مطالبه و جه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709981100300280 شعبه 1003 مجتمع شماره بيست و یک شورای حل اختالف شهر تهران  
ثبت و وقت رس�يدگی   مورخ 1397/10/12 س�اعت 17:00 تعيين  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثير االنتش�ار آگهی می  گردد 
تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
99029 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف  شعبه 1003 مجتمع شماره بيست و یک  شورای حل اختالف شهر تهران 

آگهی ابالغ وقت رسيدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای  زهرا عوض زاده فرزند عباسعلی 
 خواهان  آقای عبدالرضا فتحت  دادخواس�تی به طرفيت  خوانده  آقای زهرا  عوض زاده  به خواس�ته  مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709981260700558 شعبه 2607  مجتمع  شماره بيست و هفت  شورای حل اختالف  شهر  
ثبت و وقت رس�يدگی  مورخ 1397/10/26 س�اعت 09:00 تعيين  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثير االنتش�ار آگهی می  گردد 
تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
99026 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف  شعبه 2607 مجتمع شماره بيست و هفت شورای حل اختالف شهر تهران 

اجرائيه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم :  خليل ش�ریف  فرزند حميد نشانی:  استان تهران  شهرستان تهران شهر تهران  خ پاسداران خ 
شهيد حجت سوری خ کمال ساعی بن بست ثروتی پ3  مشخصات محکوم عليه/ محکوم عليهم:  مسعود تکتاز  فرزند  علی نشانی:  
تهران  خ  خيام ک   مبرا ک کليس�ا بن بس�ت امين الواعظين دس�ت چپ پ1 محکوم به:  بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به 
ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709971260500385  محکوم عليه محکوم اس�ت به پرداخت 76/275/000  ریال هزینه دادرسی  

1/940/000 ریال خسارت دیرکرد از 96/10/23 تا زمان ا جرا نيم عشر  دولتی 
99019  مسئول دفتر شعبه   شورای حل اختالف  شعبه 2605  مجتمع  شماره بيست و  هفت  شورای حل اختالف شهر تهران 

 دادنامه 
تاریخ رسيدگی : 97/7/15  شماره پرونده: 970256  شماره دادنامه: 569   مرجع رسيدگی : حوزه 853  شورای حل اختالف منطقه 
18  خواهان: اس�معيل حيدرپور  خوانده : محس�ن زارعی  خواس�ته: مطالبه خس�ارت افت قيمت به تاریخ فوق  در وقت مقرر / فوق 
العاده جلس�ه  ش�عبه 853  ش�ورای حل اختالف منطقه 18 تهران به تصدی امضا کنندگان ذیل تش�کيل و پرونده کالسه  فوق تحت 
نظر اس�ت  ش�ورا با اس�تعانت از خداوند متعال و ا عالم ختم رس�يدگی  مبادرت به صدور  رای می نماید. رای قاضی شورا در خصوص 
دادخواست تقدیمی اسمعيل حيدرپور  به طرفيت محسن زراعی به خواسته مطالبه خسارت  وارده به خودرو ليفان  به شماره انتظامی 
558ب16 ایران 99  مبلغ 42/000/000 ریال با جلب نظر کارشناس�ی  و  خس�ارت دادرس�ی ش�ورا با با عنایت به محتویات پرونده و 
مالحظه  ش�ده ابرازی خواهان اعم از نظریه کارشناس�ی رس�می دادگستری مورخ 97/4/20  و ش�ماره 196/854/97 و کروکی افسر 
پليس مورخ 97/2/11 با توجه به  اینکه خواهان اظهار داش�ته خس�ارت و ارده  به خودرو را از بيمه دریافت نموده ام و تقاضای مطالبه 
افت قيمت را دارم و با توجه به  اینکه  خوانده  مجهول المکان بوده  و با عنایت به نش�ر آگهی  در روزنامه بهار در جلس�ه رس�يدگی 
حضور پيدا نکرده و دفاع مس�تدلی ننمموده اس�ت لذا با توجه به فقد دليل بر برائت خوانده   مطابق صورت جلس�ه مورخ 97/7/10  
دع�وی خواه�ان را ثابت تش�خيص و مس�تندا به مواد 1257  قانون مدنی و 1 و 2  قانون مس�ئوليت مدن�ی و 519 و 515 و 198  آیين 
دادرس�ی دادگاه های  عمومی و انقالب در امور  مدنی  مصوب 1379 و ماده 9  قانون ش�وراهای حل اختالف  مصوب 94/9/16  حکم 
محکوميت  خوانده   به پرداخت مبلغ 40/000/000  ریال  معادل چهار ميليون تومان بابت اصل خواس�ته  مطابق نظریه کارشناس�ی به 
انضمام  هزینه کارشناس به مبلغ 2/000/000 معادل  دویست هزار تومان و هزینه دادرسی  طبق تعرفه قانونی  در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد. رای صادره غيابی   است و  ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی  و پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی تهران می باشد. 
99015 قاضی شورای حل اختالف منطقه 18 تهران 



آگهی
 پنجشنبه

  8 آذر 1397
 شماره  4351

11

511/173آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقایان حسین فاضل ، حاذم ناصرحسین ، نورث محمد هادی همگی تبعه عراق فاقد مشخصات بیشتر فعاًل 
مجهول المکان ابالغ می شود در پرونده کالسه 120/951250 ، در خصوص واخواهی خانم سعادت طرفی فرزند سعید به طرفیت شما دائر به 
مشارکت در سرقت مقرون به آزار به موجب حکم شماره 9709977592000180 – 97/2/10 رأی بر برائت واخواه صادر و در خصوص واخواهی 
آقای عبداله اسدی فرزند مجید به طرفیت شما دائر به مشارکت در سرقت مقرون به آزار به موجب حکم شماره 9709977592001286 – 
97/9/3 رد واخواهی نسبت به دادنامه 960997759200855 – 96/4/6 که حکم محکومیت ) تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه چهار و 
تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و رد اموال مسروقه صادر گردیده بود ( صادر گردید ، مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 120 دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/174آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به علی یعقوبی فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت مریم مراد رود خانگی علیه شما 
دائر ایراد صدمه بدنی عمدی به موجب حکم ش�ماره 801135 – 97/8/23 در پرونده کالس�ه 970546 به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و 
پرداخت دیه محکوم شده اید. لذا مراتب در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/175آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به اکبر تشکری حسین زاده فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در خصوص شکایت فاطمه رضا زاده علیه 
شما دائر بر ضرب و جرح و توهین به موجب حکم شماره 9709977591801159 در پرونده کالسه 970685 به تحمل 74 ضربه شالق بابت 
توهین و پرداخت دیه محکوم ش�ده اید لذا مراتب در روزنامه درج می گردد . رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت مقرر 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 118 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/176آگهی احضار متهم
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به متهمه خانم فاطمه صداقت فرزند محمد صادق موضوع شکایت آقای حمید مالئی که متهمه به اتهام : خیانت 
در امانت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9409985127300714 شعبه 123 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت 
شهرستان شهد )123 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهمه و در خواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا متهمه ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.رایگان
مدیر شعبه 123 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/177آگهی احضار متهم
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای/خانم رحمت سرجانی موضوع شکایت شاکی گل احمد میر صالحی پوریکه توت به اتهام : ایراد صدمه 
بدن�ی عم�دی با چاقو – معاونت در ایراد جرح عمدی با چاقو –تهدید- توهین مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 
9609985152000930  شعبه 123 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان شهد )123 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/27 ساعت 08:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهمه ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 

به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.رایگان
مدیر شعبه 123 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/178آگهی
بدینوس�یله و پیروآگهی های قبلی به آقای نبی جعفری فرزند طاهر متولد 1362 تبعه افقانس�تان فعالً مجهول المکان ابالغ می ش�ود در 
مورد اتهام رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه به موجب دادنامه شماره 9709977591101191 در پرونده کالسه 111/970455 
به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اید. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت مقرر قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است.رایگان
مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/179آگهی اصالحی دادنامه
پی�رو آگه�ی قبلی بدین وس�یله به آقای محس�ن هژبری فرزند قاس�م فعالً مجهول الم�کان ابالغ می گ�ردد به موجب دادنامه ش�ماره 
9709977592300895 صادره از ش�عبه 123 دادگاه کیفری دو مش�هد متهم هس�تید به کالهبرداری موضوع شکایت آقای مالک نخعی 
فرزند محمد در پرونده کالسه 960511 که بموجب رای صادره فوق به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال مورد معامله به متراژ 600 متر 
و مبلغ یک میلیارد و دویس�ت و ش�صت میلیون ریال محکوم گردیده اید.رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت آگهی 
می گردد که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت بیست روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم  نماید.رایگان
مدیر دفتر شعبه 123 دادگاه کیفری دومجتمع قضایی عدالت مشهد 

511/180رأی دادگاه
شماره بایگانی شعبه :961345؛ در خصوص اتهام آقای حسین ساالر زهی فرزند نوروز فاقد سایر مشضخصات فعال متواری دایر به توهین 
از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای حسین جلیلیان کهن فرزند حسن گردش کار پرونده از این قرار است که پرونده از دادسرا با 
موضوع شکایت شاکی علیه متهم دایر به توهین و با صدور قرار جلب به دادرسی وکیفرخواست واصل شده که با بررسی پرونده مالحظه 
می شود در پرونده شکایت شاکی، پرینت پیامک ها ، نتیجه استعالم از مخابرات و متواری بودن متهم مورد استناد است و طرفیت احضار 
و در وقت رس�یدگی نیز ش�کایت شاکی تکرار ومتهم نیز مجددا حاضر نش�د دادگاه با عنایت به محتویایت پرونده ، قرار جلب به دادرسی 
و کیفرخواس�ت صادره از ناحیه دادس�رای محترم و در نهایت عدم حضور متهم در جلس�ه رسیدگی دادگاه توجه اتهام را محرز تشخیص 
و مس�تندا ب�ه ماده 608 قانون مجازات اس�المی کتاب پنجم متهم را به تحمل 74 ضربه ش�الق تعزیری محکوم می نمای�د.رأی صادره در 
خصوص متهم غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه 

تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.رایگان
رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی عدالت مشهد

511/181آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به متهمین مجهول المکان ندا اخالقی- فاطمه اخالقی – علی اخالقی – محمود اخالقی ابالغ می گردد به موجب کیفرخواست صادره 
از دادس�رای عمومی و انقالب مش�هد به اتهام توهین به اش�خاص عادی موضوع شکایت حسین مقدس�ی طاهرآباد و امیر مقدسی 
طاهرآباد برای آنان تقاضای کیفرگردیده که پرونده به این شعبه ارجاع و به کالسه 970500 ثبت و برای مورخه 1397/10/22 ساعت 
8/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 مراتب یک نوبت 
منتشر تا متهمین ضمن حضور در جلسه رسیدگی و اعالم نشانی خود، از اتهام انتسابی دفاع نمایند در غیر اینصورت ، دادگاه غیابا 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.رایگان 
مدیر دفتر شعبه 124 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت  مشهد

511/182آگهی اجرائیه
پیروی آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه اسماعیل نودهی فرزند ابراهیم که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد،چون وفق دادنامه شماره 9609975600301139 مورخ 96/12/22 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 960645در خصوص 
دعوی بانک ملت محکوم علیه محکوم است به پرداخت: 1- مبلغ 95240626 ریال بابت اصل خواسته2- مبلغ 4531015 ریال بابت 
هزینه های دادرس�ی و حق الدرج روزنامه 3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری.4- خسارت تاخیرتادیه 
از باقیمان�ده تس�هیالت اعطایی به مبلغ 74936987 ری�ال از تاریخ 1396/9/12 تا یوم الوصول به ماخذ 28 درصد با احتس�اب در 
دایره اجرای احکام در حق خواهان 5-پرداخت نیم عش�ر دولتی بر عهده محکومین می باش�د.منجر به  صدور برگ اجرایی گردیده 
است .لذا مراتب وفق مواد 8-118-119قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس 
از انتش�ار به موقع اجرا گذاش�ته خواهد ش�د ودر صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از این برای عملیات 

اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد  

511/183آگهی
پیرو آگهی های قبلی به محمدکاظم عس�گری فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد درخواس�ت میالد اصغرزاده به طرفیت 
ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503301011 در پرونده 970547 به پرداخت مبلغ 30000000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و مبلغ 66700 تومان بابت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 97/6/7 لغایت 
یوم الوصول محکوم ش�ده اید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

512/184برگ اجرائي
کالس�ه پرونده: 438-96 ش 1-مش�خصات محکوم علیه نام: عقیل نام خانوادگي: س�بزیان نام پدر: علی شغل: نشاني محل اقامت: 
مجهول المکان - مش�خصات محکوم له(نام:خالق وردی نام خانوادگي:عطایی نام پدر:ش�غل: نش�اني محل اقامت: قوچان-30 متری 
ش�هید رجائی چهارراه س�وم ابومسلم 8 پالک 3 – محکوم به: بموجب راي شماره 178 تاریخ 97/5/22 شعبه1  شوراي حل اختالف 
شهرس�تان قوچ�ان ) و رای شماره-تاریخ-ش�عبه-دادگاه عمومی( ک�ه قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اس�ت به: پرداخت مبلغ 
1945000 تومان بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک الی زمان وصول اجرای حکم و نیز هزینه های 
دادرس�ی مطابق تعرفه قانونی نیز پرداخت مبلغ نیم عش�ر دولتی در حق دولت  محکوم علیه مکلف اس�ت: پس از ابالغ این برگ 
اجرائ�ي ظ�رف ده روز مف�اد انرا بموقع اجرا بگذارد و ی�ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به و یا انجام تعه�د و مفاد راي بدهد. در غیر 
اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64، 66 قانون اجراي احکام مدني و مواد 522، 523، 526 قانون آیین دادرس�ي مدني اقدام 

قانوني از سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد. 
دفترشعبه 1 شوراي حل اختالف شهرستان قوچان

512/185رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حس�ین روحانی داراي شناس�نامه ش�ماره 0870330330به شرح دادخواست به کالس�ه97-519 شعبه 5 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا فروتن نقاب به شماره شناسنامه 651 در تاریخ 
1397/8/4 در اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- حس�ین روحانی کد ملی 
0870330330 ت ت 1347/6/2 ص�ادره از قوچ�ان – فرزن�د متوف�ی 2- ناهی�د روحانی ک�د مل�ی 0870363980 ت ت 1351/1/1 
ص�ادره از قوچ�ان – فرزند متوفی 3- معصومه روحانی ک�د ملی 0870412280 ت ت 1355/1/11 ص�ادره از قوچان – فرزند متوفی 
4- محمدرضا روحانی کد ملی 0870412299 ت ت 1356/5/2 صادره از قوچان – فرزند متوفی 5- مرضیه روحانی کد ملی 0872467376 
ت ت 1362/6/1 صادره از قوچان – فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه5 شوراي حل اختالف قوچان – علیرضا دستجردی

512/186رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم سیمین نادری حصاری داراي شناسنامه شماره 727 فرزند اسماعیل به شرح دادخواست به کالسه 672-97 شعبه چهار  
از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم پرویز خسرو پور فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 
42471در تاریخ  1397/8/12در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و وارث حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- روژان خسروپور 
ش ش 0860782158 ت ت 1383 ص�ادره از قوچ�ان- فرزن�د متوفی 2- س�یمین حص�اری ش ش 0778678040 ت ت 1353 صادره از 
قوچان –همس�ر متوفی  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شوراي حل اختالف قوچان – علیرضا دستجردی

511/187متن آگهی
پیرو آگهی های قبلی به حس�ین خس�روی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست محمد دهقان بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977504401073 پرونده کالسه 970626 محکوم شده اید به پرداخت مبلغ 2900000 ریال اصل 
خواسته و مبلغ 778000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 74/12/20 لغایت یوم الوصول بر مبنای 
جدول ش�اخص تورم در حق خواهان مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابشل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/188رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي سید علی صفی آبادی پیش نماز داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971641 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید حسن صفی آبادی پیش نماز به شناسنامه 288 در تاریخ 97/2/22 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- فاطمه س�لطان ایزدپناه طوس طهران ، همس�ر 
2- مریم السادات حسینی ، فرزند 3- سید علی حسینی ، فرزند 4- سید حسین حسینی فرزند 5- حمیده سادات حسینی، فرزند6- سید 
محمد یوسف حسینی ، فرزند 7- مرضیه السادات حسینی ، فرزند8- راضیه السادات حسینی ، فرزند 9- سید محسن حسینی ، فرزند 
10- مهری خانه چینی، مادر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد./م
قاضی شورا شعبه 154 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/189رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم ام البنین طاوس�ی  داراي شناس�نامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971684 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی نمازی به شناسنامه 0924064935 در تاریخ  97/6/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- ام البنین طاوسی مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.%م
قاضی شورا شعبه 154 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/190رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم نرگس مروی داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971689 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی مزدور به شناسنامه 4113 در تاریخ 97/5/27 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- کبری بادپائی، زوجه 2- سلطان مروی – مادر متوفی 3- حسین علی مزدور – پدر متوفی-اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.%
قاضی شورا شعبه 154شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/191رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم روش�نک مشیری مقدم طوسی داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواس�ت به کالسه 971505 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان منیر فکور واکسیان به شناسنامه 249 در تاریخ 97/1/22 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- روشنک مشیری مقدم طوسی ، فرزند 2- نیره مشیری مقدم طوسی 
، فرزند 3- ملیحه مشیری مقدم طوسی، فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/192رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي غالمحسین عاقبتی داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه971683 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حسن عاقبتی به شناسنامه 395 در تاریخ 97/7/14 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- غالمحسین عاقبتی، فرزند 2- محمد علی عاقبتی ، فرزند 3- محدرضا عاقبتی ، 
فرزند 4- شهال عاقبتی ، فرزند 5- شهین عاقبتی ، فرزند 6- شهره عاقبتی، فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه154 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/193متن آگهی
پیرو آگهی های قبلی به محمد یوسفی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست علی اصغر دره کی بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977504200999 در پرونده کالس�ه 970509 حکم پرداخت مبلغ 50000000 ریال بابت اصل 
خواسته ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 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 درمهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. 
دفتر شعبه 170 شورای حل اختالف مشهد

511/194متن آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده: آقای فریدون فخیم زاده به بطرفیت آقای علی س�لطانی به خواس�ته مطالبه وجه چک و کالسه 970607 
فعال مجهول المکان ابالغ می شود. طبق رای  صادره محکوم به پرداخت: حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 3000000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1329500ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 450000 ریال بابت درج آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. /
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد- سیده 
مژگان خاکپور

511/195متن آگهی
پیرو آگهی های قبلی به محمد علی قناد فرزند هادی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد درخواس�ت شرکت پخش گستر آبتین 
آرا به وکالت فریبا برنا بطرفیت شما به خواسته یک فقره چک به شماره 85419/812 مورخ 94/1/15 و 859418/812 مورخ 94/1/21عهده 
بانک مس�کن بموجب حکم ش�ماره 9709977503200968 پرونده کالسه 970529 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 41000000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2667500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل 177600 خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
94/1/15 و 94/1/21 یوم االدا بر مبنای نرخ تورم ش�اخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاس�به خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است. / ج
متصدی امور دفتری شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/196رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد مهدی حسنی اول داراي شناسنامه شماره 1256 به شرح دادخواست به کالسه 230/970657 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر حسنی اول به شناسنامه 1383در تاریخ 97/8/6 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- زهرا غالمیان – ف کریم – ش 1613 ت 1322 ص چناران – همسر 
متوفی 2- محمد مهدی حسنی اول – ف علی اصغر ش 1256 ت 1352 ص مشهد – فرزند متوفی 3- صدیقه حسنی اول- ف علی اصغر 
ش 81351 ت 1345 ص مشهد – فرزند متوفی 4- محمدرضا حسنی اول – ف علی اصغر ش 58466 ت 1355 ص مشهد – فرزند متوفی 
5- مریم حسنی اول- ف علی اصغر ش 287 ت 1347 ص مشهد – فرزند متوفی 6- منور حسنی اول – ف علی اصغر ش 539 ت 1350 ص 
مشهد – فرزند متوفی 7- الهه حسنی اول ف علی اصغر ش 86786 ت 1359 ص مشهد – فرزند متوفی 8- محمدجواد حسنی اول ف علی 
اصغر ش 399 ت 1358 ص مشهد – فرزند متوفی 9- احمد حسنی اول ف علی اصغر ش 66062 ت 1344 ص مشهد – فرزند متوفی اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.%م
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/197رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم عصمت فیاضی محمدآباد داراي شناسنامه شماره 93 به شرح دادخواست به کالسه 230/970678 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه ده چوپانی به شناسنامه 39303 در تاریخ 97/8/17  در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- عصمت فیاضی محمدآباد – ف براتعلی – ش 93 ت 1345 – ص 
مشهد – فرزند متوفی 2- هاجر فیاضی محمدآباد – ف براتعلی ش 92 ت 1342 – ص مشهد – فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.%م
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/198رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم سهیال رادان داراي شناسنامه شماره 86 به شرح دادخواست به کالسه 230/970662 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عظیمی به شناسنامه 16 در تاریخ 96/12/21 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- سهیال رادان فرزند مجید ش 86 ت 1333 ص از اردستان همسر متوفی 2- سارا عظیمی 
فرزند محمد ش 430 ت 1355 ص مشهد فرزند متوفی 3- صبا عظیمی فرزند محمد ش 444 ت 1363 ص مشهد فرزند متوفی 4- سلمی 
عظیمی فرزند محمد ش 818 ت 1358 ص از مش�هد فرزند متوفی 5- س�امان عظیمی فرزند محمد ش 202 ت 1357 ص مشهد – فرزند 
متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.%م
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/199رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حامد اتقیائی داراي شناسنامه شماره 48450 به شرح دادخواست به کالسه 230/970/658از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان احمد اتقیائی به شناس�نامه 73 در تاریخ1397/7/9  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- حامد اتقیائی فرزند احمد ش ش 4845 متولد 1361 صادره از قوچان فرزند 
متوفی 2- محدثه اتقیائی فرزند احمد ش ش 7172 متولد 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- حمید اتقیائی فرزند احمد ش ش 7171 
متولد 1352 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- محمدحسین اتقیائی فرزند احمد ش ش 17956 متولد 1367 صادره از مشهد فرزند متوفی 
5- صدیقه اتقیائی فرزند احمد ش ش 157 متولد 1357 صادره از مشهد فرزند متوفی 6- فاطمه اتقیائی فرزند احمد ش ش 0922977054 
متولد 1371 صادره از مشهد فرزند متوفی 7- ملیحه اتقیائی فرزند احمد ش ش 2379 متولد 1360 صادره از مشهد فرزند متوفی 8- سمیه 
اتقیائی فرزند احمد ش ش 4107 متولد 1364 صادره از مش�هد فرزند متوفی 9- طوبی پاچالدار فرزند محمدرضا ش ش 220 متولد 1336 
صادره از مشهد همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.%م
قاضی شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/200رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رضا ابراهیم پور داراي شناسنامه شماره 513 به شرح دادخواست به کالسه 230/970594 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسن ابراهیم پور به شناسنامه 266 در تاریخ  1397/6/27در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- رضا ابراهیم پور فرزند محمد حس�ین ش ش 513 متولد 1342 برادر 
متوفی 2- صدیقه ابراهیم پور فرزند محمدحسین ش ش 39 متولد 1335 خواهر متوفی 3- زری ابراهیم پور فرزند محمد حسین ش ش 
70 متولد 1337 خواهر متوفی 4- طیبه ابراهیم پور فرزند  محمد حسین ش ش 70 متولد 1340 خواهر متوفی 5- زهرا ابراهیم پور فرزند 
محمدحسین ش ش 472 متولد 1333 خواهر متوفیاینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/201رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه منتظری داراي شناسنامه شماره 1478 به شرح دادخواست به کالسه 230/970482 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب باقری به شناسنامه 91 در تاریخ 88/9/26  در اقامتگاه دائمي خود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- محمد باقری فرزند حبیب ش ش 669 ت 1339 صادره از فاروج - فرزند متوفی 2- فاطمه باقری 
فرزند حبیب ش ش 182 ت 1342 صادره از فاروج – فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.%م
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/202رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي احسان سلیمانی داراي شناسنامه شماره 149 به شرح دادخواست به کالسه 230/970501 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پرویز سلیمانی به شناسنامه 51 در تاریخ  1397/4/4 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- احسان سلیمانی فرزند پرویز ش  ش 149 متولد 1359 صادره از مشهد فرزند متوفی 2- فرانک 
سلیمانی فرزند پرویز ش ش 4959 متولد 1364 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- خلیل اله سلیمانی فرزند پرویز ش ش 883 متولد 1350 
صادره از مشهد فرزند متوفی 4- زهرا سلیمانی فرزند پرویز ش ش 425 متولد 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی 5- فاطمه سادات سروقدی 
فرزند عباس ش ش 2592 متولد 1332 صادره از مشهد اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد.%م
قاضی شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/203آگهی تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 73 و 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، به بانک سامان فعال مجهول المکان، 
ابالغ می شود که از دادنامه شماره 9709977575100947 در پرونده شماره 1/970278 تجدید نظر خواهی کرده است. لذا مراتب با درج  در 
روزنامه به شما ابالغ می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار این آگهی، با مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی، چنانچه پاسخی دارید کتبا اعالم نمائید.  پس از گذشت ده روز از انتشار آگهی اعم از این که پاسخی از 

ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد، پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.
مدیردفترشعبه اول  دادگاه حقوقی مشهد

511/205متن آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سعید مطعبه چی اتحاد فعال مجهول المکان ابالغ می شود. در مورد دادخواست نوید مطعبه چی اتحاد 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه  سفته  به موجب دادنامه شماره 9709977575101036 در پرونده کالسه 1/970600 به پرداخت مبلغ 800000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 28008000 ریال هزینه دادرسی و خسارات واخواست سفته ها براساس تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ صدور واخواست نامه 97/6/27 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 اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد

511/206ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها 1- احسان جوان فرزند غالمحسین 2- کیوان ظفر سعیدی فرزند احمد خواهان: 
تعاونی ثامن االئمه پرنده کالسه 960079 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609977458100227 حکم 
به محکومیت تضامنی محکوم علیها به پرداخت 1- مبلغ 200000000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2650000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الدرج روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 95/5/27 
تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 5- نیم عشر 

دولتی در حق صندوق دولت به عهده محکومین می باشد.
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- زینب برومند رزاقی

511/207ابالغ اجرائیه
پی�رو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه�ا 1- منا حجاران خراس�انی فرزند علیرضا 2- حس�ن ذوالفقاری 
فرزن�د محمد علی خواهان: موسس�ه کاس�پین پرنده کالس�ه 960415 بموجب درخواس�ت اج�رای حکم و ش�ماره دادنامه مربوطه 
9609977458100667 حک�م ب�ه محکومیت تضامنی محکومی�ن به پرداخت 1- مبلغ 47000000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 
1830000 ری�ال باب�ت هزینه دادرس�ی و حق الدرج روزنامه 3- ح�ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگس�تری 4- 
خس�ارت تاخیر تادیه از زمان سررس�ید چک مورخ 95/11/9 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در 
دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 5- نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت به عهده محکوم علیهم می باشد.
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- زینب برومند رزاقی

511/208ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علی�ه 1- ربابه جعفری نیا فرزند علیمحمد خواه�ان : بانک مهر اقتصاد. 
پرون�ده کالس�ه 970732 بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره دادنام�ه مربوط�ه 9709977458200212 محکومین 
متضامنا محکومند به مبلغ 172420262 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 6060507 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی 3- حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگس�تری به مبلغ 5338086 ریال 4- خس�ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 
م�ورخ 96/11/29 تا اجرای حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در دایره اج�رای حکم در حق خواهان صادر 

5- پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت به عهده محکومین می باشد.
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- زینب برومند 
رزاقی

511/209آگهی ابالغ اجرائیه 
-پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله  به مرتضی طاهری فرزند حر  که مجهول المکان می باش�د ابالغ می ش�ود طبق 
اجرائیه   صادره از9710427577600279   در پرونده شماره 26/951072  به موجب دادنامه شماره 9609977577600372 صادره 
از ش�عبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد   محکوم علیه محکوم اس�ت به : پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواس�ته و نیز 
پرداخت 1179000 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق محکوم له می باش�د پرداخت نیم عش�ر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عه�ده محکوم علیه می باش�د بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حک�م اجرای حکم غیابی منوط به معرف�ی ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناس�ب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باش�د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 
آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نس�بت 
ب�ه اج�رای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اج�رای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
 مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/210آگهی ابالغ اجرائیه به محکوم علیه مجهول المکان
آق�ای محم�ود  مهرپ�رور و خانم نیره رج�ب زاده فرزند علی  فع�ال مجهول المکان پی�رو آگهی های قبلی در خص�وص دعوی رضا 
ترکان بطرفیت ش�ما بدینوسیله بش�ما ابالغ می شود که پرونده کالسه 25/970464 بموجب درخواست اجرای حکم دادنامه شماره 
9709977577500791 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و چهار میلیون و هفتصد و سی و شش هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 
ش�اخص اعالمی بانک مرکزی اس�المی ابران از تاریخ چک 95/12/25 تا زمان وصول که پس از قطعیت دادنامه صادره توس�ط دایره 
اجرا محاس�به خواهد ش�د در حق محکوم له و نیم عشر در حق دولت گردیده اس�ت لذا مراتب فوق مطابق مواد 9-118-119 قانون 
اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس 

از ابن عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید
مدیر دفتر شعبه25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

512/211رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای مهدی محمدی دارای شناس�نامه ش�ماره 0873036875 به ش�رح دادخواس�ت  به کالس�ه 573-97 ش2 این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم مصطفی محمدی به ش�ماره شناسنامه 0872532811 در 
تاری�خ 1397/8/10 در اقامت�گاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- زهرا محمدی به کد ملی 
0870621688 و ت.ت 1345 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2-ابوالفضل محمدی به کد ملی 0870624652و ت.ت 
1355محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند3- میثم محمدی به کد ملی 0870473883 و ت.ت 1361محل صدور شناسنامه 
قوچان نس�بت با متوفی فرزند4- مهدی محمدی به کد ملی0873036875 و ت.ت 1365محل صدور شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی 
فرزند5- اکرم محمدی به کد ملی0870625421 و ت.ت 1357 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند6- حمیده محمدی به 
کد ملی0872621278 و ت.ت 1353محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند7- صدیقه بینوا دوغائی به کد ملی0872552225 
و ت.ت1327 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

511/204متن آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای 1- حمیدرضا پادرام پور 2- محمد سلیم فعال مجهول المکان ابالغ می شود. در مورد دادخواست نوید 
مطعبه چی اتحاد علیه شما بخواسته مطالبه وجه  چک به شماره 361747 مورخ 96/9/28 به موجب دادنامه شماره 9709977575101057 
در پرونده کالسه 1/970601 به پرداخت مبلغ 350000000ریال بابت اصل خواسته و بانضمام هزینه دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک 96/9/28 لغایت اجرای حکم 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 اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد

آگهی مزایده فروش مال غیرمنقول )نوبت اول(
دراجرای مفاد نیابت تفویضی شماره 1289/96 ارجاعی ازسوی اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر مطروحه در کالسه 
اجرائی 8/16/96 شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف دادگستری لنگرود له دادبرده مهرداد حاتم پور فرزند کریم باوکالت بعدی آقای ناصر 
اخوان اقدم، شخص دادباخته به هویت"کامبیز نیک بخت دوکاسری فرزند محمود"محکوم است به تادیه مبلغ مجموعاً 276/923/076 ریال 
درحق محکوم له همچنین مکلف است به تادیه نیم عشر اجرائی درحق صندوق دولت بمیزان مبلغ 13/749/337 ریال، نظربه تعرفه ملک 
مسکونی دارای سوابق مثبته ثبتی ازناحیه محکوم علیه بموجب تصویر مصّدق سند مالکیت ابرازی به شماره چاپی 977333 سری الف/85 
متعاقباً بازداش�ت س�ند برابر گزارش اصداری شماره 17699 مورخ 96/8/8 مرجع ثبت شهرستان لنگرود مضبوط در پرونده اجرایی درادامه 
واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود برمبنای نظریه ابرازی کارشناس رسمی دادگستری و به منظور استیفای محکوم به 
موضوع نیابت تفویضی بشرح ذیل مبادرت به انجام و برگزاری مزایده می نماید : مشخصات و قیمت ملک : ملک مورد مزایده شامل ششدانگ 
یک دستگاه آپارتمان درطبقه اول ضلِع شرقی به مساحت 63/55 مترمربع باقدمت حدود 12 ساله دارای پالک ثبتی شماره 821 فرعی از 64 
اصلی ذیل ثبت شماره 37156 صفحه 89 دفتر 279 واقع در بخش 15 گیالن – شهرلنگرود – لیالشهر – کوچه بن بست واحدی – کدپستی 
95366-44717 بوده که حسب استعالم بعمل آمده از مقام مرتهن وفق پاسخ ابرازی شماره 1221/255 مورخ 97/01/27 شعبه مرکزی بانک 
مس�کن شهرس�تان لنگرود به میزان جمعاً 217/517/808 ریال دررهن و مورد وثیقه بانکی است آپارتمان مزبور دارای اسکلت بتنی دریک 
ساختمان سه واحده احداثی و بصورت یک طبقه روی همکف واقع ، دارای دو خواب ، پذیرائی و آشپزی و سرویس های بهداشتی مجزاست کف 
واحد پوشیده از سرامیک دیوارها از جنس گچ درب ها چوبی و پنجره ها آلومینیومی است کابینت آشپزخانه چوبی و دیوار آن تا ارتفاع 1/8 متر 
کاشی کاری همچنین دارای پارکینگ و راه پله مستقل است سقف نهائی ساختمان شیروانی با خرپای چوبی و پوشش ایرانیت، نما از جنس سنگ 
سفید معمولی و برخوردار از امتیازات منصوبه آب ، برق و گاز شهری است. ارزش ملک باعنایت به جمیع عوامل و شرایط موثر و لحاظ کاربری 
مسکونی بنا برابراظهانظر کارشناسی واصله بمیزان 850/000/000 ریال تقویم و تعیین گردیده است.  واحد مسکونی موصوف ازطریق 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. 
ضمناً 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 درصورت عدم پرداخت ، 10 درصد  پس از کسر هزینه های اجرائی 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 
روز دوشنبه مورخ 1397/10/03 از ساعت 11 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود برگزار و این آگهی برای یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی به منظور اطالع عمومی درج خواهد شد.
ح  5297  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود – محمدرضا آریاز

مزایده مرحله اول
بموجب پرونده کالسه 970238 دوم اجرایی اجرای احکام مدنی دادگستری استانه اشرفیه محکوم علیه اقای شهرام مهدی پور به پرداخت مبلغ 
170/000/000 ریال در ضمه امید حسن پور و نیمعشر در حق دولت محکوم گردیده است چون محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدامی ننموده است اموال غیر منقول وی طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد سهم االرث محکوم علیه 
از امالک توقیف شده 1-1- قطعه اول : یک قطعه شالیزاری مشاع بین وراث مورث محکوم علیه اقای شهرام مهدی پور به میزان مساحت حدود 
2800 مترمربع دایر واقع در اراضی تجهیز و نوسازی شده روستا با جهات اربعه شماال به شالیزار حسن اقاجانی شرقا به زهکش جنوبا به شالیزار 
کامل رفیعی و غربا به نهر و جاده بین مزارع واقع در استانه اشرفیه- روستای ششکل که میزان سهم االرث محکوم علیه از شالیزاری مورد ترافع 
به مساحت حدود 544/44 مترمربع مشاع از 2800 مترمربع فوق االشاره می باشد ارزش و بها ان : از قرار هرمترمربع 150/000 ریال و در سطح 
حدود 544/44 مترمربع به مبلغ 81/666/000 ریال 1-1- قطعه دوم : وضعیت یک قطعه زمین محوطه خانه مشاع بین وراث مورث محکوم علیه 
اقای شهرام مهدی پور به میزان مساحت حدود 400 مترمربع با یکباب منزل مسکونی قدیمی با زیربنا حدود 70 مترمربع با قدمت تقریبی 20 سال 
با سربندی حلبی دیوار بلوکی دارای امتیازات گاز برق و تلفن با جهات اربعه شماال به ملک فرنوش رهنما شرقا به ملک رحیم ضابط جنوبا به ملک 
حسن امیری و غربا به جاده اسفالته روستا واقع در استانه اشرفیه روستای لشکام جنب جاده اسفالته روستا که سهم االرث محکوم علیه از عرصه 
ملک مورد ترافع به میزان مساحت حدود 77/77 مترمربع مشاع از عرصه 400 مترمربع فوق االشاره و از اعیان به میزان تقریبی 13/6 متر مربع 
مشاع از اعیان 70 متر مربع فوق الذکر با حق استفاده مشاع از امتیازات متعلقه گاز برق و تلفن می باشد ارزش و بهاء ان ارزش پایه سهم االرث 
مشاع محکوم علیه از عرصه و اعیان و امتیازات متعلقه مذکور جمعا به مبلغ 118/600/000 ریال براورد می گردد . این اجرا درنظر دارد در روز سه 
شنبه مورخه 1397/9/27ساعت 11  صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور از طریق مزایده 
از قیمت پایه شروع  واموال متعلق به کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.ده درصد از قیمت فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی که حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده برطبق 
قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد تحویل داده خواهد شد.در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را 
نپردازد سپرده وی پس از کسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.در صورتی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد 
مزایده فردای همان روز درهمان ساعت وهمان مکان برگزار می گردد.شکایت راجع به تخلف از مقررارت مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش 

به دادگاه صادرکننده ارجاع وقبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه)در صورت شکایت(اموال به خریدار انتقال نخواهد شد.
ح   5298     مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه-نور حسینی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب کالسه اجرایی شماره 970484 مطرح در اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود وفق دادنامه شماره 9609971420301377 مورخ 
16/12/1396 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی لنگرود له اقا/ خانم کتایون علی محمدی فرزند رمضانعلی و علیه اقا/خانم 
سکینه غالم پور پیر پشته فرزند علی و ناهید علی محمدی فرزند رمضانعلی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مال مشاع و فروش مال 
مشاعی و پرداخت نیم عشر اجرایی این اجرا بر اساس نظریه کارشناسی کارشناس محترم مبادرت به انجام مزایده می نماید یک قطعه زمین 
زراعی به مساحت تقریبی 11600 مترمربع و فاقد سند مالکیت واقع در لنگرود روستای تپه با حدود اربعه شماال به باغ هندوانه عسگری راد شرقا 
به دیوار بلوک سیمانی و محوطه مسکونی اشخاص جنوبا به راه عبوری ماشین رو بین مزارع قریه تپه غربا مرز شالیزار اول به زمین وراث احمد 
محمدی دوم مرز شالیزار به زمین وراث غالم محمدی محدود و متصل است نظر به اینکه زمین شالیزار موصوف فاقد سند مالکیت می باشد و 
از طرفی محل وقوع ان در بر کوچه اصلی و ماشین رو قرار دارد و اینکه به بافت مسکونی شهر چمخاله نزدیک است و کاربری زمین به صورت 
شالیزار می باشد با التفات به کمیت و کیفیت توصیفی و مقایسه با رقبات در ان محدوده و با لحاظ وضعیت و موقعیت مکانی و جغرافیایی ارزش 
معامالتی روز زمین موصوف به مساحت حدود 11600 مترمربع و بدون داشتن سند رسمی از قرار هر مترمربعی 250000 ریال و در مجموع به 
مبلغ 2900000000 ریال براورد و ارزیابی گردیده است ملک فوق الذکر از طریق مزایده و از قیمت پایه به شرح مذکور به معرض فروش گذاشته 
خواهد شد. و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده اعالم خواهد شد  ضمنا  10 درصد مبلغ خریداری فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ و ایشان مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت مابقی مبلغ اقدام نماید در صورت عدم پرداخت 10 درصد پس از کسر 
هزینه های اجرایی به  نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد طالبی می توانند به مدت 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده در دفتر 
اجرای احکام مدنی لنگرود حاضر شده و هماهنگی الزم را معمول نمایند مزایده در روزدوشنبه مورخ 1397/09/26 از ساعت 11 الی 12 در محل 
اجرای احکام مدنی لنگرود انجام میشود این آگهی مستند به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی برای یک نوبت و در یکی از جراید کثیر االنتشار 
جهت اطالع عموم درج می گردد ضمنا  به هر دلیل مورخ یاد شده تعطیل رسمی اعالم گردد اولین روز کاری پس از آن روز برگزاری مزایده 

در همان ساعت اعالم شده میباشد
ح    5299   دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود- نقدی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده اجرایی کالسه 950182 له اقای محمد رضا حیدرپور با وکالت خانم افسانه صفری بطرفیت اقای امید قلی نژاد بخواسته مطالبه 
نظر به تعرفه مال اموال مورد نظر حسب نظریه کارشناسی به قرار ذیل از طریق مزایده به فروش برسد نظریه کارشناسی یک قطعه زمین واقع 
در کالچای گزافرود چاه کل محله روبروی منزل مسکونی مهدی فاضلی به مساحت 295 مترمربع مطابق کروکی که فاقد سند مالکیت با حدود 
اربعه شماال بطول 13/80 به قطعه 8 تفکیکی شرقا اول بطول 16/22 متر به قطعه 12 دوم بطول 5/16 متر به قطعه 13 تفکیکی جنوبا بطول 13/80 
متر به قطعه 11 تفکیکی غربا اول بطول 15/15 متر به کوچه شش متری احداثی دوم بطول 6/23 متر به قطعه 4 تفکیکی می باشد این ملک 
فاقد هرگونه اعیانی احداثی می باشد و حدود ان با یک ردیف دیوار بلوکی در طبیعت مشخص شده است این ملک فاقد سند مالکیت بوده ولی 
از انجائیکه جزء اراضی زراعی بود دارای سند اصالحات ارضی می باشد با توجه به توضیحات ذکر شده و با توجه به پرس و جوی بعمل امده از 
معتمدین محلی و با لحاظ جمیع جهات ارزش پایه ملک مذکور به قیمت کل نود میلیون ریال معادل نه میلیون تومان  تعیین  می گردد مزایده 
در مورخه 97/9/29 روز پنج شنبه ساعت 11-9 صبح  در دفتر اجرای احکام مدنی  شعبه دوم حقوقی عمومی دادگاه رودسر  با حضور نماینده   
دادستانی   شهرستان رودسربفروش میرسد مزایده  از  قیمت پایه شروع  و کسانیکه باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند   برنده مزایده شناخته 
خواهند شد. ده درصد مبلغ فروخته شده   فی المجلس وصول و   مابقی   ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده وصول میگردد  در صورت عدم 
پرداخت مابقی وجه ده درصد مبلغ فروخته شده به نفع دولت ضبط میگردد کلیه هزینه های انتقال بر عهده خریدار می باشد   . خریداران می 
توانند ظرف مدت پنج روز قبل از شروع مزایده از اموال مورد مزایده   بازدید نمایند. این آگهی مستند به ماده 118 ق.ا.ا.م  در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار محلی  چاپ  و منتشر می گردد.  
ح  5300      دادورز اجرای احکام مدنی   شهرستان رودسر- ذکریاپور

آگهی
به تاریخ 97/7/28 در وقت فوق العاده در جلسه شورای حل اختالف شماره 1 لنگرود به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه فوق 
تحت نظر است شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرحج ذیل  مبادرت به انشا رای می نماید رای شورا در 
خصوص دادخواست خانم مهناز صالح پور فرزند بهمن به طرفیت اقای کیهان امینی جو فرزند محمد علی به خواسته مبلغ -/113/500/000 ریال 
بر اساس حواله های بانکی که به حساب وی جهت رفع مشکل وی واریز نموده و قرار بود در سال 92 به خواهان پرداخت نماید ولی از پرداخت 
امتناع ورزید نظر به اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی از طریق نشر اگهی در جلسه شورا حضور نیافت و دلیلی بر رد خواسته ارائه ننموده لذا 
شورا خواسته خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 1257 و 1258  قانون مدنی و مواد 198-515-519-522 از قانون ائین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ -/113/500/000 ریال اصل خواسته بانضمام مبلغ 1/418/750 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این شورا و سپس به مدت بیست روز 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم حقوقی شهرستان لنگرود می باشد 
ح   5301   قاضی شعبه یکم شورای حل اختالف لنگرود- مجتبی طاهری

مزایده مرحله دوم
به موجب پرونده کالسه 960561 اجرایی،اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه محکوم علیه آقای بهزاد بشارتی به پرداخت 
مبلغ علی الحس�اب 489 ،378، 693 ریال در حق فریدون ذوالفقاری و مبلغ علی الحس�اب 924 ،668 ،34 ریال بابت نیمعشر در حق دولت 
محکوم گردیده اس�ت.چون محکوم علیه در موعد مقرر نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اس�ت اموال )منقول/(وی طبق نظریه 

)کارشناس/ (رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد.

قیمت کلقیمت)ریال(تعدادمحصولردیف

7846440050489600عرق نعناع1

2406440015456000عرق رازیانه2

1424110400157209600گالب ممتاز3

8007820062560000عرق بهارنارنج4

544690037536000عرق آویشن5

4325520023846400عرق کاسنی6

5606440036064000عرق آلوئه ورا7

2067360015161600عرق هل8

4805520026496000عرق شاتره9

14415640022521600گالب دو آتیشه اعالء10

800 ،340 ،447قیمت کل

این اجرا در نظر دارد در روز پنج شنبه مورخ 1397/09/29 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به 
فروش اموال مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه شروع و اموال متعلق به کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.ده درصد از 
قیمت فی المجلس از برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی،که حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از 
خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده بر طبق قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد تحویل داده خواهد شد.در صورتی که 
برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد،سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.چنانچه 
روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد،مزایده فردای همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد.شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده 
ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و قبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه)در صورت ش�کایت(

اموال به خریدار تحویل نخواهد شد.
ح    5302    مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه-نورحسینی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
شماره بایگانی پرونده:970002 به موجب پرونده کالسه اجرایی 970002 و حسب اجرائیه شماره 9110421420400137 صادره از شعبه اول دادگاه 
حقوقی لنگرود محکوم علیهم آقای حسین و خانمها اشرف،بانو،رحیمه و گوهر جملگی معصومی فرزندان تقی)وراث مرحوم مصطفی معصومی(

به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد و شصت و سه هزار و سیصد و نود و پنج تومان بابت مهریه له خانم شهین طاهری از سهم االرثی 
مرحوم مصطفی معصومی و حسب اجرائیه شماره 9610421420300130 محکوم علیهم هر یک به پرداخت مبلغ 840000 تومان اجرت المثل در 
حق محکوم لها شهین طاهری و نیز سهم االرث محکوم لها شهین طاهری از ماترک مرحوم مصطفی معصومی و همچنین مبلغ 4570000 ریال 
بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده اند. محکوم لها در راستای وصول محکوم بهم یک قطعه زمین شالیزاری و یک قطعه زمین مزروعی و 
یک باب خانه و محوطه در روستای جدانوکر لنگرود از امالک مرحوم مصطفی معصومی را به این اجرا معرفی نموده است.که امالک تعرفه شده 
توقیف گردیده و در قبال محکوم بهم در سه پرونده،مورد مزایده می باشد که مشخصات امالک به شرح ذیل است:الف:یک باب منزل مسکونی 
و محوطه واقع در روستای جدانوکر به مساحت 1086 متر مربع با حدود اربعه شماال به زمین متصرفی حسین معصومی،غربا به زمین علی قاسمی 
و جنوبا به زمین شالیزاری و شرقا به جاده محل محدود و متصل می گردد.ارزش ملک مذکور پنجاه و نه میلیون و هفتصدو سی هزار تومان 
برآورد می گردد.ب:یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 1587 متر مربع واقع در روستای جدانوکر جاده لوله گاز با حدود اربعه شماال به زمین 
مزروعی علی قربانی،جنوبا به مزرعه علی صفری،غربا به مزرعه معصوم معصومی و شرقا به زمین مزروعی علی صفری محدود و متصل می باشد.

ارزش شالیزار مذکور مبلغ نوزده میلیون و چهل و چهار هزار تومان ارزیابی می گردد.ج:یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1808 متر مربع 
واقع در روستای جدانوکر با حدود اربعه شماال به زمین  مزروعی حسین معصومی و شعبانی،جنوبا به زمین مزروعی ربانی،شرقا به دیوار امین 
درویشی و غربا به مزارع اشخاص محدود و متصل می باشد.ارزش زمین ذکر شده بیست و یک میلیون و ششصدو نود و شش هزار تومان بر 
آورد می گردد.جمع کل ماترک متوفی مصطفی معصومی به مبلغ یکصد میلیون و چهل و هفت هزار تومان برآورد شده است که سهم االرث 
برادر مصطفی معصومی آقای حسن معصومی از امالک یاد شده مبلغ بیست و پنج میلیون و یکصدو هفده هزار و پانصد تومان و سهم هر یک 
از خواهران دوازده میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصدو پنجاه تومان می باشد همچنین سهم االرث محکوم لها شهین طاهری از 
امالک یاد شده به عنوان همسر بیست و پنج میلیون و یکصد و هفده هزار و پانصد تومان اعالم می گردد.همچنین سهم االرث خانم شهین 
طاهری از اجرت المثل دو قطعه زمین شالیزاری بند ب و ج و محوطه خانه مبلغ پنج میلیون و یکصدو شصت و یک هزار و پانصد تومان و سهم 
االرث مربوط به اجرت المثل هر یک از خواهران )اشرف ،گوهر،رحیمه و بانو جملگی معصومی مبلغ دو میلیون و پانصد و هشتاد هزار و هفتصد و 
پنجاه تومان برآورد می گردد و سهم االرث آقای حسین معصومی پنج میلیون و یکصد و شصت و یک هزار و پانصد تومان اعالم می گردد.امالک 
مذکور از طریق مزایده در روز سه  شنبه مورخ 1397/09/27 از ساعت 11 الی 12 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود به 
فروش می رسد.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و ملک متعلق به شخصی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید.ده درصد قیمت مزایده 
فی المجلس از برنده اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مدت یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر اینصورت در موعد مقرر 
فوق سپرده واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.متقاضیان شرکت در مزایده ظرف 5 روز قبل 
از تاریخ مزایده می توانند با هماهنگی اجرای احکام مدنی از محل ملک بازدید به عمل آورند این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار محلی جهت اطالع عموم درج می گردد.
ح     5303     دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود-عبدالرضا قاسمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
به موجب پرونده کالسه اجرایی960098 و حسب دادنامه شماره 9509971313901735 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان گیالن 
محکوم علیه آقای مهدی تقی زاده فرزند ذبیح اله به پرداخت تعداد شش قطعه سکه تمام بهارآزادی له خانم ناهید نژاد قربان و اقساط معوقه نفقه 
فرزند محکوم گردیده است.شخص ثالث اقای رحمان بیطرف در ازاء تادیه دین محکوم علیه یک قطعه زمین خود واقع در روستای موبندان را به 
این اجرا معرفی نموده است که ملک تعرفه شده توقیف  ومشخصات آن به شرح ذیل می باشد:ملک مورد تعرفه یک باغ مشجر به اشجار صنوبر 
،توت،گردو،ازگیل   می باشد که غالب اشجار دارای ارزش اقتصادی صنوبر می باشد که شامل 51 اصله است.ملک دارای دوراه از دو مسیر مختلف 
بوده که یکی از داخل روستای موبندان بوده و راه ماشین رو دارد و راه دیگر از اتوبان لنگرود به چمخاله پشت سردخانه علیزاده از خیابان 6 متری 
احداثی قابل دسترسی است.مساحت ملک357 مترو مربع حدود اربعه آن از شمال به باغ روحانی از جنوب به باغ تقی زاده از شرق به باغ حسین 
تقی زاده از غرب به باغ  حسین تقی زاده محدود و متصل می گردد.ارزش عرصه و اعیانات مشجر ملک حسب  نظر کارشناس منتخب دادگستری 
مجموعا  بیست و یک میلیون و نهصد و سی هزار تومان برآورد شده است که ارزش در ختان موجود در ملک به مبلغ هفت میلیون وششصد 
وپنجاه هزار تومان است.ملک مذکور از طریق مزایده در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/25 از ساعت 11 الی 12 صبح در محل شعبه اجرای احکام 
مدنی دادگستری لنگرود به فروش می رسد. مزایده از قسمت کارشناسی شروع و ملک متعلق به شخصی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد 
نماید.ده درصد قیمت مزایده فی المجلس از برنده اخذ و نامبرده مکلف است ظرف مدت یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در 
غیر اینصورت در موعد مقرر فوق سپرده واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد.متقاضیان شرکت 
در مزایده ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده می توانند با هماهنگی اجرای احکام مدنی از محل ملک بازدید به عمل آورند این آگهی برای یک نوبت 

در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی جهت اطالع عموم درج می گردد.
ح    5304    دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود – قاسمی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره بایگانی شعبه:960423 به موجب اجراییه شماره 9610421320300087 تاریخ 1396/5/31 موضوع پرونده شماره 9409981320200453 
شعبه اجرای احکام مدنی،پرونده اجرایی محکوم لهم رضا،سکینه،صدف،منصورو معصومه بهادیوند چگینی بطرفیت محکوم علیهم ماشاءاله 
بهادیوند چگینی و فاطمه بهادیوند چگینی ،محکوم علیهم محکوم هستند به فروش ماترک مرحوم)نصرت اله بهادیوند چگینی (و سپس تقسیم 
ثمن آن به نس�بت سهم االرث مقرر اس�ت از طریق مزایده در تاریخ 1397/10/02 ساعت 10 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان رودبار به فروش برسد که مزایده از قیمت 2/362/000/000 ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید تمامی بهای مال مورد مزایده دفعتاً واحده از خریدار اخذ و مال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با 
ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت از مقررات مزایده ظرف یکهفته از تاریخ فروش 
به دادگاه ارائه می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه)در صورت وصول شکایت(اموال به خریدار تسلیم نخواهد شد 
ضمناً طالبین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگی اجرا از مال بازدید نمایند. اموال مورد مزایده و بهای آن 
به شرح ذیل است:1-برابر دادنامه به شماره 9509971320200709 -1379/12/15 و برگ اجراییه به شماره 1396/5/31-9610421320200087 
صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رودبار ،در خصوص دعوی آقای منصور بهادیوند چگینی و غیره به طرفیت آقای ماشاءاله بهادیوند 
و فاطمه بهادیوند با موضوع خواسته تقسیم ترکه،دادگاه محترم خواسته خواهانها را طبق نظریه کارشناسی وارد تشخیص و حکم بر فروش 
ماترک مرحوم نصرت اله بهادیوند چگینی ش�امل شش�دانگ عرصه و اعیان مفروزی به مس�احت 478 متر مربع و تقسیم ثمن ان به نسبت 
س�هم االرث بین وراث داده است.2-برابر گواهی حصروراثت به ش�ماره 341-1370/5/23 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی رودبار،شادروان 
نصرت اله بهادیوند چگینی در تاریخ 1369/7/3 فوت و وراث حین فوت نامبرده ش�امل س�ه فرزند پسر و چهار فرند دختر به اسامی آقایان و 
خانمها: رضا، منصور،ماشاءاله ،سکینه،صدف،معصومه،فاطمه ،جملگی بهادیوند چگینی و همسر دائمی آن مرحوم )که طبق اظهارات طرفین،وی 
نیز فوت نموده است(می باشند.مشاهدات و بررسی ها -1-2-قطعه مورد نظر شامل یک قطعه زمین بایر و عرصه و اعیان تحت تصرف دو تن از 
خواندگان به اسامی ماشاءاله بهادیوند)دارای مستاجر(و منصور بهادیوند)خالی از سکنه(و طبق کروکی پیوست با حدود اربعه کلی به شرح زیر 
می باشند:شمال-مسکونی دوستعلی ولی بیگی شرق-بلوار شهدا جنوب-پیاده رو و درورای آن بلوار خوارزمی و در ماورا،خانه های سازمانی 
رانکین)سیمان خزر(غرب-مسکونی رضا کنگری مجموع مساحت عرصه شامل زمین بایر و عرصه خانه ها برابر دادنامه صادره حدود 478 متر 
مربع و اعیانی واقع بر آن 100 متر مربع می باشد که با احداث دیوار به دو بخش تقسیم گردیده است یک کانکس حدود 21 متر نیز بر روی زمین 
بایر در مجاورت مسکونی تحت تصرف ماشاءاله بهادیوند ،استقرار دارد.2-2- بخش اعیانی تحت تصرف ماشاءاله بهادیوند حدود 60 متر مربع و 
تحت تصرف منصور بهادیوند حدود 40 متر مربع با قدمت حدود 26 سال می باشند که طبق اظهارات خواهان با دریافت وام بالعوض و مصالح از 
سوی  ستاد بازسازی زلزله توسط نامبردگان ساخته شده که بنا به تشخیص دادگاه محترم حکم بر فروش آنها داده شده است.3-2- مسکونی 
ویالیی احداثی ماشاءاله بهادیوند از مصالح آجر و سیمان و سقف طاقی بوده،که بر روی ان خرپشته احداث گردیده است و دارای یک اتاق و یک 
هال و آشپزخانه بوده و در و پنجره های رو به حیاط آلومینیومی و درهای داخلی چوبی می باشند در داخل محوطه آن نیز دو اصله زیتون و یک 
اصله نارنج استقرار دارد مسکونی مزبور در زمان اجرای قرار در اجاره مستاجر قرار داشت.مسکونی تحت تصرف منصور بهادیوند خالی از سکنه و 
درب آن قفل بوده و بنا به اظهار خواهان دارای یک هال و یک آشپزخانه بوده و مصالح و مشخصات آن مشابه مسکونی متصرفی ماشاءاله بهادیوند 
می باشد.هر دو مسکونی دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشند که توسط خواندگان متصرف از ادارات مربوطه اخذ گردیده است.3-1-ارزیابی 
-1-3-قیمت پایه عرصه کل اراضی به مساحت حدود 478 متر مربع با لحاظ موقعیت استقرار،کمیت و کیفیت ،دسترسی به بلوار از دو جهت 
شرق و جنوب و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در تعیین قیمت،از قرار هر متر مربع چهار میلیون ریال)4/000/000ریال(و در مجموع به مبلغ 
یک میلیاردو نهصدو دوازده میلیون ریال )1/912/000/000 (ریال برآورد و تقویم می گردد.-2-3-قیمت پایه اعیانی به مساحت حدود 100 متر مربع 
با در نظر گرفتن موقعیت،کمیت و کیفیت ،مصالح بکاررفته شده،امتیازات موجود و نحوه دسترسی به جاده های ارتباطی مجموعاً بمبلغ چهارصد و 
پنجاه میلیون ریال)450/000/000 ریال(برآورد و تقویم می گردد.3-3- در مجموع قیمت پایه عرصه و اعیان ملک مورد ترافع به مبلغ دو میلیاردو 

سیصد و شصت و دو میلیون ریال)2/362/000/000 ریال(برآورد و تقویم می گردد.
ح    5305   دادورز اجرای احکام مدنی رودبار-جوانمرد

آگهی حصر وراثت
اقا تقی درویش�وند به ش�ماره شناسنامه 14 فرزند قهرمان از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادوران 
مریم درویش�وند فرزند تقی در تاریخ 1397/07/08 در شهرس�تان رودبار فوت نموده است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند: تقی 
درویشوند شماره شناسنامه 14 فرزند قهرمان فرزند متوفی و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد اینک پس از مالحظه دادخواست 
و انجام تشریفات قانونی و ثبت ان بشماره 970548 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 سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید در غیر این صورت 

گواهی حصر وراثت برابر درخواستص ادر خواهد شد 
ح  5306 قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری رودبار-براری

9- حصروراثت
آقای حبیب ال طالبی زاده س�ردری فرزند محمد دارای کدملی 2992404241 بشرح دادخواست شماره 970514 مورخ 1397/8/6 توضیح 
داده شادروان عصمت غالمحسین پور فرزند اکبر و ربابه کدملی 2991911948 در تاریخ 1397/7/26 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- آقای حبیب اله طالبی زاده سردری فرزند محمد دارای کدملی 2992404241 پسر متوفی. براساس اظهار خواهان 
ماترک متوفیه نامحدود )بیش از سی میلیون ریال( تعیین گردیده است.  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.
514 شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان کرمان

10- حصروراثت
خانم فاطمه مبش�ر فرزند قاسم دارای شناس�نامه 681 کرمان بشرح دادخواست ش�ماره 970536 مورخ 1397/8/2 توضیح داده شادروان 
غالمرضا قاس�می فرزند احمد بشناس�نامه 953 آبادان در تاریخ 1397/6/29 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- آقای ایمان قاسمی فرزند غالمرضا ش.ش 663 کرمان متولد 1359 پسر متوفی. 2- خانم سیما قاسمی فرزند غالمرضا ش.ش 3207 کرمان 
متولد 1360 دختر متوفی. 3- خانم سپیده قاسمی فرزند غالمرضا ش.ش 3648 کرمان متولد 1362 دختر متوفی. 4- خانم فاطمه مبشر فرزند 
قاسم ش.ش 681 کرمان متولد 1327 همسر دائمی متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی 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.
536 شورای حل اختالف شماره 23 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
آقای ایمان نجارزاده فرزند حبیب اله دارای شناسنامه 2980361755 بشرح دادخواست شماره 851/28/97 مورخ 1397/9/5 توضیح داده 
شادروان حبیب اله نجارزاده فرزند محمدعلی و مریم بشناسنامه یک در تاریخ 1397/8/5 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- فاطمه اسالمی کوهپایه فرزند اکبر و  عصمت ش.ش 22 متولد 1350 صادره از کرمان همسر )زوجه( متوفی. 2- علیرضا نجارزاده 
فرزند حبیب اله و فاطمه ش.ش 2980220833 متولد 1369 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- ایمان نجارزاده فرزند حبیب اله و فاطمه ش.ش 
2980361755 متول�د 1370 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 4- فرزاد نجارزاده فرزند حبیب اله و فاطمه ش.ش 2981719246 متولد 1384 
صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- مهال نجارزاده فرزند حبیب اله و فاطمه ش.ش 10036 متولد 1367 صادره از کرمان 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.
851 شورای حل اختالف شماره 28 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
خانم شهربانو فخاری فرزند علی دارای شناسنامه 80 بشرح دادخواست شماره 970513 مورخ 1397/8/29 توضیح داده شادروان آقای سپهر 
عقابیان فرزند مهدی بشناسنامه 8250 در تاریخ 1397/7/1 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- خانم شهربانو 
فخاری ش.ش 80 متولد 1323 مادر متوفی. 2- فاطمه عقابیان ش.ش 2982518351 متولد 1391 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.
513 شورای حل اختالف شماره 20 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت
آقای : کریم  شهرت : بیت سیاح  نام پدر: فیروز  بشناسنامه : 2248  صادره از اهواز  درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم 
و توضی�ح داده که ش�ادروان  مرحوم حمید  ش�هرت :  بیت س�یاح  کد مل�ی: 1742498892صادره   اهواز در تاری�خ   17 /  1 / 96  در اهواز  
اقامتگاه  دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی با مشخصات فوق ) پدر متوفی ( 2 – عصمت سپهوند بشناسنامه 892 صادره خرم آباد 
دره بس�ر ) مادر متوفی ( فقط والغیر وجه درخواس�ت 970537 تقدیمی به شعبه 35 شورای حل اختالف مجتمع شماره 12 اهواز میباشد . 
اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از 
تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است .
14 / 9 - شعبه 35  شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 اهواز

آگهی وقت رسیدگی
درخصوص شکایت اقای حمید عبائی فرزند کاظم علیه رضا خوانساری به موضوع در پرونده کالسه 107 / 970919 به اتهام فروش مال غیر 
تقاضای کیفر نموده که رس�یدگی به موضوع به این ش�عبه ارجاع و وقت رس�یدگی برای مورخه 19 / 10 / 1397 ساعت 00 :10 تعیین گردیده 
است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای ماده 344 قانون آئیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . بدیهی است در صورت عدم 

حضور – مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد . 
1961-شعبه 107 دادگاه کیفری دومجتمع قضایی شماره دو شهرستان اهواز ) 107 جزایی سابق 
(- حسین قیصری

نظریه کارشناسی
  آقای مهدی قاسمی فرزند عبداله در خصوص دعوی علیه بن داودی  به طرفیت شما با توجه به عدم آدرس از شما بدینوسیله به شما ابالغ 
میگردد ظرف مدت 3 روز از انتشار آگهی جهت رویت نظریه کارشناسی و ایراد هرکونه مطلبی نفیا و اثباتا به دفتر شعبه اول اجرای احکام 

حقوقی مجتمع قضایی شهید تندگویان مراجعه نمایید . 
19 / 9 - شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان اهواز

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت دادرسی
 به رحمان سهرابی ساکن :  فعال مجهول المکان می باشد ، اخطار می شود مدیریت  
ش�عبه مرکزی بانک ملت استان مازندران دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
اس�تناد کپی مصدق  دادخواست خواهان کپی مصدق تعهدنامه و سند رسمی  با 
وکالت محسن طوسی خراسانی شورای حل اختالف تنکابن که به کالسه 9297.ش 
7  شعبه هفتم تنکابن ثبت و وقت رسیدگی به روز دوشنبه 97.10.24  ساعت 8:45 
دقیقه صبح تعیین گردید.  اینک به درخواست وکیل محترم پرونده آقای محسن 
طوسی  خراسانی و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
یک  نوبت آگهی در یکی از جراید کثیراالنتشار  به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر این شورا 
مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه 
غیابی رسیدگی خواهد نمود چنانچه منبع ابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط 

یک نوبت در روزنامه مدت آن ده روز خواهد بود. 907-7 24
 مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف تنکابن

برگ اجراییه
 مش�خصات محک�وم ل�ه: پیم�ان مرید پ�ور  با وکالت محس�ن طوس�ی 
خراس�انی آدرس: تهران بلوار گلبرگ غربی  نرس�یده ب�ه تقاطع کرمان  
بن بس�ت احمدی   پالک یک واحد 6   مش�خصات محکوم علیه:  افشین 
اکبر پلنگی نش�انی :  مجهول المکان   به موجب رای ش�ماره 340 تاریخ  
97.6.4ش�عبه چهارم ش�ورای حل اختالف شهرس�تان تنکابن و رای..... 
ش�ماره.... تاری�خ.... ش�عبه دادگاه عموم�ی ..... که   قطعیت یافته اس�ت 
محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 18 میلیون ریال معادل یک 
میلیون و 800 هزار تومان بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت دویست 
و بیس�ت و پنج  هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخی�ر تادی�ه از مورخ�ه 97.2.11 لغای�ت ت�ا زمان اجرای حک�م در حق 
محکوم له.  به اس�تناد ماده 19 آیین نام�ه اجرایی ماده 180 قانون برنامه 
سوم توس�عه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس 
از اب�الغ این برگه اجرایی ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و 
ب�ا ترتیبی که برای پرداخت محک�وم به و با انجام تعهد و مفاد رای بدهد 
. در غی�ر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم دادگاه 

با دادگس�تری محل تحویل خواهد ش�د.24
8-907  امضا و مهر مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف تنکابن
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   بدینوسیله خواهان نرگس رحیم غالمی دادخواستی بطرفیت خوانده میثم بحرانی مجهول المکان میباشد به خواسته طالق به درخواست 
زوجه شعبه صادرکننده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قال بشماره پرونده کالسه 9709981760200808بایگانی970840/مطرح گردیده 
ووقت رس�یدگی آن روزشنبه1397/10/15ساعت10/30 صبح تعیین شده اس�ت بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر ودرخواست 
خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده میثم بحرانی پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی واستماع شهادت شهود خواهان دراین دادگاه حاضرگردد.   
9904-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قال -پقه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به نوراله فرساد ف آقا برار
   خواهان آقای قولجاقز پرهیز دادخواستی بطرفیت خوانده نوراله فرساد فرزند آقا برار به خواسته اثبات وقوع عقد واثبات مالکیت 1قطعه زمین 
موضوع مبایعه نامه مورخ59/06/29والزام به پرداخت هزینه دادرسی وخسارات قانونی مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9

709981783200475بایگانی971795/شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان گمیشان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/03ساعت10تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان مراتب 
یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میگردد تاخواندگان ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
64-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی شهرستان گمیشان-ایکدری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای دانیال ایزدی دارای ش�ماره شناس�نامه 2020749467بشرح دادخواست بکالسه 970712/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالشریف ایزدی به شناسنامه 17372درتاریخ 97/8/16 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-دانیال ایزدی ف عبدالشریف ش م2020749467ت ت1377صادره ازگنبد پسرمتوفی2-سمیه 
ایزدی ف عبدالشریف ش م 2020994127ت ت1382صادره ازگنبد دخترمتوفی3-فریبا شهرام پور ف آنامحمد ش ش534ت ت1355صادره 
ازگنبد همسرمتوفی4-اقل بی بی ایزدی ف ارازدردی ش ش1 ت ت1324صادره ازگرگان مادرمتوفی که بجز موارد فوق متوفی وارث دیگری 
ندارد اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد 

اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
71-رئیس شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای عبدالحکیم توغدری دارای شماره شناسنامه 2227بشرح دادخواست بکالسه 6/970706 ش ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان ارکم توغدری به شناسنامه 4913درتاریخ 1397/7/14دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-کریم محمد توغدری ف ارکم ش م2031543989ت ت1350صادره ازگنبد پسرمتوفی2-عبدالحکیم 
توغ�دری ف ارک�م ش م2031682369ت ت1360ص�ادره ازگنبد پس�رمتوفی3-عبدالرحمان توغ�دری ف ارک�م ش م 2032184427ت 
ت1367صادره ازگنبد پسرمتوفی4-خدیجه توغدری ف ارکم ش م2031560778ت ت1352صادره ازگنبد دختر متوفی5-لطیفه توغدری 
ف ارک�م ش م 2030206962ت ت1354صادره ازگنبد دخترمتوفی6-منیره توغ�دری ف ارکم ش م2031298771ت ت1357صادره ازگنبد 
دخترمتوفی8-س�وناء بی بی توغدری ف گلدی ش م 2031386832ت ت1318صادره ازگنبد همسرمتوفی- متوفی بجزء موارد فوق وارث 
دیگری ندارد 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.
72-رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس بارانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای جمش�ید حقه س�بز دارای شماره شناسنامه11بشرح دادخواست بکالس�ه 970717/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان جمیله س�راوانی به شناس�نامه 2129درتاری�خ 96/12/14 در  اقامت�گاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-جمش�ید حقه سبز ف محمد حس�ین ش ش11ت ت 1343صادره ازگنبد 
همسرمتوفی2-مرتضی حقه سبز ف جمشید ش م2020362511ت ت1371 صادره ازگنبد پسرمتوفی3-مسعود حقه سبز ف جمشید 
ش م4880018740ت ت1368صادره ازمینودشت پسر متوفی4-صدیقه حقه سبز ف جمشید ش م4889856056ت ت1366صادره 
ازگنبد دخترمتوفی5-مهس�ا حقه س�بز ف جمش�ید ش م2020629968ت ت1375صادره ازگنبد دخترمتوفی6-حس�ین سراوانی 
ف عل�ی اکب�ر ش ش105ت ت 1305صادره اززابل پدرمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزب�وررا در1نوبت آگهی 
مینمای�د تا هرکس�ی اعتراضی دارد وی�ا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به ش�ورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادرخواهد شد.
73-رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف گنبد کاووس- بارانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای اسکندر پقه بشماره ملی4970034168به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره972368/ش 
1تقدیم این شورا نموده چنین اشعارداشته که شادروان ستار پقه بشماره ملی 4979348017 درتاریخ 1397/08/12 دراقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1- ارازگل پقه ف اراز ش م4979330517متولد1313/09/18مادرمتوفی2-گوزل پقه ف 
حالی ش م4970391505ت ت 1337/07/01همسرمتوفی3-داود پقه ف ستار ش م4979817361ت ت1360/02/22پسر متوفی4-اسکندر 
پقه ف ستار ش م4970034168ت ت1369/01/01پسرمتوفی5-محمد پقه ف ستار ش م4970156141ت ت 12/07/ 1370پسرمتوفی6-رابعه 
پقه ف ستار ش م4979688225ت ت1356/07/01 دخترمتوفی7-تازه گل پقه ف ستار ش م4979691463ت ت1358/01/01دخترمتوفی8-

ماهم پقه ف ستار ش م4979844359ت ت05/25/ 1362دختر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مذکوررا یکمرتبه آگهی 
مینماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادرخواهد شد.
74-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آق قال-ماهری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای عبداللطیف س�خائی بش�ماره ملی 4979707785به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 
972377/ش 1تقدیم این ش�ورا نموده چنین اشعارداش�ته که ش�ادروان حس�ین س�خائی بش�ماره ملی 4979640125درتاری�خ 04/01/ 
1332دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفت�ه وورثه حین الف�وت وی عبارتند از1-انه ب�ک یلقی ف حکی�م ش م4979349439ت 
ت1330/07/01همس�رمتوفی2-ایوب سخائی ف انه حسین ش م 4979096026ت ت1352/10/06پسرمتوفی3-قیوم سخائی ف انه حسین 
ش م4979096034ت ت1353/12/02 پسرمتوفی4-عبداللطیف سخائی ف انه حسین ش م4979707785ت ت 1360/04/22پسرمتوفی5-
امین س�خائی ف انه حس�ین ش م 4779716288ت ت1361/05/01پس�رمتوفی6-متین سخائی ف انه حس�ین ش م 4970104727ت ت 
1371/07/27پس�رمتوفی7-طیبه سخائی ف انه حس�ین ش م 4979141315ت ت1356/02/15دخترمتوفی8-مارال سخائی ف انه حسین 
ش م4979870066ت ت1364/10/29دخترمتوفی9-عاطفه سخائی ف انه حسین ش م4979908446ت ت1366/11/08دخترمتوفی اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
75-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف آق قال-ماهری

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرائی بکالسه96/440/اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان بندرترکمن دراجرای دادنامه شماره1079-95صادره 
ازش�عبه اول ش�ورای حل اختالف محک�وم علیه فرهادکر فرزن�د جباربردی بنش�انی بندرترکمن خیابان کمینه محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ67/185/929ریال بابت اصل ودیرکرد وهزینه دادرس�ی درحق محکوم له قربانگل قلیچ�ی با وکالت ابراهیم کرو مبلغ2/500/000ریال 
بابت نیم عشردولتی درحق دولت مدیون میباشد که اموال بشرح ذیل توقیف وطبق نظریه کارشناسی ازطریق مزایده بفروش میرسد)توصیف 
اجمالی اموال درراس�تای ماده138 قانون ا.ا.م براس�اس نظریه کارشناس محترم(1-یک دس�تگاه دوربین فیلم برداری فول اچ دی سونی به 
ارزش45/000/000ریال تعیین گردیده شرایط وزمان ومکان مزایده1-مزایده درروزدوشنبه مورخ97/9/19ساعت 10الی 11دراجرای احکام مدنی 
دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی میباشد که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس قیمت 
کارشناس�ی شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزایده 5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازاموال موصوف بازدید 
وباروئیت اموال درمزایده شرکت نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده شورای حل اختالف 
واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب س�پرده ش�ورای حل اختالف وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند 
درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس از کسرهزینه های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد6-تائید صحت 
مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجراء مس�ئولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط 
مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار درج 

میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرترکمن-یوسفی

آگهی مزایده مال منقول
   بموجب اجرائیه کالسه970562/شورا مطروحه دراجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری آزادشهر محکوم له عثمان فالحیان 
مبنی بر فروش مال منقول محکوم علیه که حسب درخواست محکوم له توسط کارشناس دادگستری بشرح ذیل ارزیابی وتوصیف اجمالی 
گردید یک 9ص25ش موتور793961ش شاس�ی89195776واقع درآزادش�هر نوده خاندوز پارکینگ وسیله نقلیه درحال حاضر دراختیار 
پارکینگ بوده وبه قیمت کارشناس�ی 21/000/000وس�یله نقلیه س�واری پژو پارس مدل89س�فید بش�ماره پالک 69-ای�ران139ص25ش 
موتور793961ش شاس�ی89195776واقع درآزادشهر نوده خاندوز پارکینگ وسیله نقلیه درحال حاضر دراختیارپارکینگ بوده وبه قیمت 
کارشناس�ی210/000/000ریال مقررگردید وس�یله نقلیه موصوف درروزچهارشنبه مورخه97/09/21س�اعت11صبح ازطریق مزایده درمحل 
دادگس�تری آزادشهربفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
ش�د ده درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت 
تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی 

مزایده درتابلو اعالنات الصاق میگردد.
-معاون قضائی دادگستری وقاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف آزادشهر-حسینی فر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده970658شعبه16شورای حل اختالف گرگان بدینوسیله به ناهید دودانگی نژاد فرزند اسمعیل وشیما عضدانلو مطلق فرزند 
عبداله مجهول المکان اخطارمیگردد خواهان بانک سینا با مدیریت جعفرمیرزاپوردادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به 
شورای حل اختالف 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 میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه16شورای حل اختالف گرگان حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم 
واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرسی که به تاریخ97/10/12ساعت9/30صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی 

مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
 شعبه16شورای حل اختالف شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالس�ه پرونده: 374/15/97  وقت رس�یدگی: دوش�نبه 97/10/24 ساعت 9 صبح  خواهان: شهین 
محمدي ش�ریف خوانده: ابراهیم عطایي خواسته: مطالبه نفقه فرزند خواهان خانم شهین محمدي 
ش�ریف فرزند یعقوب دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 15 
ش�ورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/10/24 روز دوشنبه 
س�اعت 9 تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و شرکت در جلسه دادرسی 
در یکی از جراید کثیراالنتش�ار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
     1834       دبیر حوزه 15 شورای حل اختالف قرچک

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
مورخ97/8/30 -1. محکوم له مرتضی امیری فرزندعلی باوکالت محمدرضانژادنجفقلی به نشانی میاندوآب خ طالقانی شمالی روبروی مجتمع 
پزشکی آذربایجان ط دوم دفتروکالت 2.محکوم علیه محمدکاظمی وش ف محبوب بنشاین میاندوآب روستای ممدل خ امام روبروی نجاری 
منزل محمدکاظمی وش 3.ش�ماره پرونده 970044 اجرای ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میاندوآب -4.موردمزایده ششدانگ 
یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 1237/42مترمربع واقع درممدل خ امام روبروی نجاری به پالک ثبتی 54/239 قطعه 448 تفکیکی 
بخش 5مراغه که برابر نظریه کارش�ناس دادگس�تری به مبلغ 428/355/000 تومان ارزیابی شده که ازطریق مزایده به فروش خواهدرسید 
5.شرایط مزایده 1.برنده مزایده بایستی ده درصدقیمت پیشنهادی رادرجلسه مزایده و فی المجلس پرداخت مابقی رانیزظرف یکماه ازتاریخ 
مزای�ده پرداخ�ت نماید چنانچه الباقی رادرمهلت مزبور تودی�ع ننماید ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهدشد2.ش�رکت کنندگان 
میتوانندپنج روز قبل از برگزاری مزایده ثباهماهنگی دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میاندوآب ازمال موردمزایده بازدید بعمل 
آورند 3.موعد مزایده مورخ 97/9/19 ساعت 11 صبح میباشد که باحضور نماینده دادستان ومتقاضیان خرید دردفتر شعبه اول اجرای احکام 

مدنی دادگستری میاندوآب برگزارخواهدشد4. کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال برعهده برنده مزایده است.
 3053-مدیراجرای شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری میاندوآب-عسگری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
درپرونده اجرائی بشماره 951499 اسماعیل فضلی چالن فرزندمقصود به ضبط وثیقه به مبلغ پانصدمیلیون ریال درحق صندوق دولت محکوم 
گردیده ازاینرو ششدانگ ملک متعلق به ایشان با مشخصات بشرح شماره چاپی 505568 بشماره ثبت 19896 دفتر183صفحه15 بشماره 
پالک 1458فرعی از1377فرعی 103اصلی واقع بخش 5ارومیه بمس�احت شش�دانگ 300مترمربع درارومیه شهرک ولیعصر چهارراه سوم 
20متری دوم شماره 21که دران یک ساختمان دو طبقه زیرزمین بمساحت 56مترمربع طبقه همکف بازیربنای 145مترمبرع بامصالح اجر و 
تیراهن احداث شده توقیف شده است درمورخ 97/9/17 شنبه ساعت 10 صبح درمحل دفتر کل اجرای احکام کیفری ارومیه واقع درارومیه 
بلوار والفجر 1روبروی صداس�یماطبقه زیرزیمن ازطریق مزایده حضوری به فروش خواهدرس�ید مزایده ازقیمت کارشناس�ی بعنوان ارزش 
پایه ارزش روزشش�دانگ پالک ثبتی عرصه طبق س�ند ازمبلغ 5/082/000/000 ریال شروع و شرکت کننده ای که درمزایده باالترین قیمت 
راپیشنهادنماید برنده مزایده محسوب خواهدشد ده درصد بها فی المجلس ازخریدار بعنوان سپرده اخذ ومابقی وجه ظرف دوروزبعدازانجام 
مزایده اخذ خواهدشد درصورتی که مابقی مبلغ را ظرف مدت مقرر پرداخت ننماید پس ازکسر هزینه مربوطه به نفع دولت ضبط خواهدشد 

طالبین میتوانند پنج روزقبل ازمزایده باهماهنگی این اجراازملک مورد نظربازدید ودرجلسه مزایده شرکت نمایند.
3052-معاون دادستان عمومی و انقالب استان آ.غربی درامور اجرای احکام کیفری ارومیه

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
درپرونده اجرائی بشماره 940393 اشرف کیاوند به ضبط وثیقه به مبلغ پنج میلیاردریال درحق صندوق دولت محکوم گردیده ازینرو یک و 
نیم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین دیمی متعلق به ایشان با مشخصات بشرح پالک ثبتی به شمراه 57/103 فرعی از10اصلی واقع 
دربخش 5ارومیه بمساحت ششدانگ 16379/5مترمربع مساحت یک و نیم دانگ حدود 4094/87 مترمربع به ادرس ارومیه انتهای خ میثم 
کوی ارس روبروی کاش�ی 20 توقیف ش�ده است درمورخ 97/9/17 شنبه ساعت 10 صبح درمحل دفتر کل اجرای احکام کیفری ارومیه واقع 
درارومیه بلوار والفجر 1روبروی صداس�یماطبقه زیرزمین ازطریق مزایده حضوری به فروش خواهدرسید مزایده ازقیمت کارشناسی بعنوان 
ارزش پایه ارزش روزس�ه دانگ مش�اع ازششدانگ پالک ثبتی عرصه طبق س�ند ازمبلغ 5/000/000/000 ریال شروع و شرکت کننده ای که 
درمزایده باالترین قیمت راپیشنهادنماید برنده مزایده محسوب خواهدشد ده درصد بها فی المجلس ازخریدار بعنوان سپرده اخذ ومابقی وجه 
ظرف دوروزبعدازانجام مزایده اخذ خواهدشد درصورتی که مابقی مبلغ را ظرف مدت مقرر پرداخت ننماید پس ازکسر هزینه مربوطه به نفع 

دولت ضبط خواهدشد طالبین میتوانند پنج روزقبل ازمزایده باهماهنگی این اجراازملک مورد نظربازدید ودرجلسه مزایده شرکت نمایند.
3055-معاون دادستان عمومی و انقالب استان آ.غربی درامور اجرای احکام کیفری ارومیه

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
درپرونده اجرائی بشماره 970620 حسین بذرافشان شندی فرزندمحمدبه ضبط وثیقه به مبلغ دویست میلیون ریال درحق صندوق دو لت 
محکوم گرددیه است ازینرو سه دانگ ازششدانگ ملک متعلق به ایشان بشماره پالک 636باقیمانده 7اصلی واقع دربخش 6ارومیه بمساحت 
203/60 مترمربع و اعیانی به میزان 130مترمربع واقع در ارومیه فلکه فرودگاه روستای عسگرآبادتپه خ بهداری پالک 281 بصورت یکباب 
منزل مسکونی مشتمل بر 2اتاق خواب-هال-آشپزخانه اپن-حمام-سرویس بهداشتی وانباری باسازه ساختمان اجری و تیراهن ومفروش 
بادارای انتش�عاب آب برق گاز ش�هری توقیف شده اس�ت درمورخ 97/9/17 شنبه س�اعت 10 صبح درمحل دفتر کل اجرای احکام کیفری 
ارومیه واقع درارومیه بلوار والفجر 1روبروی صداسیماطبقه زیرزمین ازطریق مزایده حضوری به فروش خواهدرسید مزایده ازقیمت کارشناسی 
بعنوان ارزش پایه ارزش روزس�ه دانگ مش�اع ازششدانگ پالک ثبتی عرصه طبق سند ازمبلغ 650/000/000ریال شروع و شرکت کننده ای 
که درمزایده باالترین قیمت راپیشنهادنماید برنده مزایده محسوب خواهدشد ده درصد بها فی المجلس ازخریدار بعنوان سپرده اخذ ومابقی 
وجه ظرف دوروزبعدازانجام مزایده اخذ خواهدشد درصورتی که مابقی مبلغ را ظرف مدت مقرر پرداخت ننماید پس ازکسر هزینه مربوطه به 
نفع دولت ضبط خواهدشد طالبین میتوانند پنج روزقبل ازمزایده باهماهنگی این اجراازملک مورد نظربازدید ودرجلسه مزایده شرکت نمایند.
3054-معاون دادستان عمومی و انقالب استان آ.غربی درامور اجرای احکام کیفری ارومیه

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
درپرونده اجرائی بش�ماره 970139 حس�ب نیابت اجرای شعبه اول اجرای احکام کیفری اش�نویه به شماره کالسه 950330 دستگاه پکیج 
یخ س�ازی که مس�تعمل و کپی برداری ازنمونه مدل 1390 میباشد بیشتردراس�کله های ماهیگیری و کارخانه های بتن مورد استفاده قرار 
میگیرید وجابجایی س�هل و اسان داشته ثبامشخصات و قطعات کمپرسور آمریکایی60اسب –کندانسورآبی دو دستگاه 40و12اسب بخار-
کمپرسور10اسب بخار فرانسه- الکتروپمپ موتورژن-جک باالبر5تن آلمانی-تابلوبرق باتجهیزان کامل و اتصاالت و لوازم جانبی با60عددقالب 
استیل و توان حداکثرتولید 10تن یخ درروز توقیف شده است درمورخ 97/9/17 شنبه ساعت 10 صبح درمحل دفتر کل اجرای احکام کیفری 
ارومیه واقع درارومیه بلوار والفجر 1روبروی صداسیماطبقه زیرزمین ازطریق مزایده حضوری به فروش خواهدرسید مزایده ازقیمت کارشناسی 
بعنوان ارزش پایه ازمبلغ 550/000/000/000 ریال شروع و شرکت کننده ای که درمزایده باالترین قیمت راپیشنهادنماید برنده مزایده محسوب 
خواهدش�د ده درصد بها فی المجلس ازخریدار بعنوان سپرده اخذ ومابقی وجه ظرف دوروزبعدازانجام مزایده اخذ خواهدشد درصورتی که 
مابقی مبلغ را ظرف مدت مقرر پرداخت ننماید پس ازکسر هزینه مربوطه به نفع دولت ضبط خواهدشد طالبین میتوانند پنج روزقبل ازمزایده 

باهماهنگی این اجراازپکیج مذکوربازدید ودرجلسه مزایده شرکت نمایند.
3051-معاون دادستان عمومی و انقالب استان آ.غربی درامور اجرای احکام کیفری ارومیه

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
درپرونده اجرائی بش�ماره 1213 زندان پیمان جوادپورحیدرلوبه ضبط وثیق�ه به مبلغ یک میلیارد و صدمیلیون ریال درحق صندوق دولت 
محکوم گردیده ازاینرو شش�دانگ یک ملک متعلق به ایشان با مشخصات بشرح شماره پالک ثبتی شماره 32فرعی از2896 اصلی مفروز 
و مجزی ش�ده از1فرعی ازاصلی مذکور بخش 4ارومیه به نش�انی ارومیه خ مدنی1 ک مقدم دارای س�ندچاپی به مساحت 164/75 مترمربع 
بعدازاصالح دارای زیربنایی بامتراژ 140مترمربع بصورت بنایی و پوش�ش چوبی وش�یروانی باانشعابات آب و برق و گاز در دو طبقه مسکونی 
با نمای س�یمانی توقیف شده اس�ت درمورخ 97/9/17 شنبه س�اعت 10 صبح درمحل دفتر کل اجرای احکام کیفری ارومیه واقع درارومیه 
بلوار والفجر 1روبروی صداسیماطبقه زیرزمین ازطریق مزایده حضوری به فروش خواهدرسید مزایده ازقیمت کارشناسی بعنوان ارزش پایه 
ارزش روزشش�دانگ پالک ثبتی عرصه طبق س�ند ازمبلغ 1/380/000/000/000 ریال شروع و شرکت کننده ای که درمزایده باالترین قیمت 
راپیشنهادنماید برنده مزایده محسوب خواهدشد ده درصد بها فی المجلس ازخریدار بعنوان سپرده اخذ ومابقی وجه ظرف دوروزبعدازانجام 
مزایده اخذ خواهدشد درصورتی که مابقی مبلغ را ظرف مدت مقرر پرداخت ننماید پس ازکسر هزینه مربوطه به نفع دولت ضبط خواهدشد 

طالبین میتوانند پنج روزقبل ازمزایده باهماهنگی این اجراازملک مورد نظربازدید ودرجلسه مزایده شرکت نمایند.
3050-معاون دادستان عمومی و انقالب استان آ.غربی درامور اجرای احکام کیفری ارومیه

آگهی حصر وراثت
آقای عبداهلل عمراهی  -  دارای شناسنامه شماره 15862  بشرح دادخواست به کالسه 4/970010/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سیف اهلل عمراهی - بشناسنامه 7 در تاریخ 1397/05/07 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به:  1-  عبداهلل عمراهی ، فرزند س�یف اهلل ، به ش.ش 15862 پس�ر متوفی 2- یداهلل عمراهی ، فرزند 
سیف اهلل، به ش.ش 1910 پسر متوفی 3- فریده عمراهی ، فرزند سیف اهلل، به ش.ش 245 دختر متوفی 4- سکینه عمراهی ، فرزند سیف اهلل، 
به ش.ش 748 همسرمتوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
3068-رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

برگ اجرائیه
کالس�ه 4/138/97  مشخصات محکوم له: حاصل معروف علی ، به نشانی خ رسالت پالک 145-مشخصات محکوم  علیه: 1- یاسر کریمی 2- 
بهزاد غفاری 3- آمنه غفاری مجهول  المکان-محکوم به: به موجب دادنامه ش�ماره 476 مورخ 1397/05/29 ش�ورا شعبه 4 قطعیت حاصل 
کرده است حکم به محکومیت خوانده ردیف اول رفع موانع قانونی و خواندگان ردیف چهارم و پنجم به نام های بهزاد غفاری و آمنه غفاری 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند بنام خواهان و 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 قس�مت اجرا تس�لیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف س�ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش�ود 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 
مدن�ی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مص�وب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده وبه آن عمل نماید. 
3069-قاضی شعبه 4 شورای حل  اختالف نقده – افشین بنیادپور

آگهی حصر وراثت
خانم کلثوم یوسفی بیکم قلعه -  دارای شناسنامه شماره 11676  بشرح دادخواست به کالسه 4/970292/97 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  خانم رشیدی حسنلوئی - بشناسنامه 2900104297 در تاریخ 1386/02/06 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به:  1-  صفر یوس�فی، فرزند حس�ن ، به ش.ش  2014 پسر متوفی 2- ذبیح اله 
یوس�فی بگوم قلعه، فرزند حس�ن، به ش.ش 2909441970 پسر متوفی 3- اسد یوس�فی بیگم، فرزند حسن، به ش.ش 3658 پسر متوفی 
4- معصومه یوسفی، فرزند حسن، به ش.ش 1330 دختر متوفی 5- کلثوم یوسفی بیکم قلعه، فرزند حسن، به ش.ش 11676 دختر متوفی 
6- قیزقیط یوسفی بگوم قلعه، فرزند حسن، به ش.ش 552 دختر متوفی 7- خدیجه یوسفی بیگم قلعه، فرزند حسن، به ش.ش 2909067661 
دختر متوفی 8- طرالن یوسفی بگوم قلعه ، فرزند حسن، به ش.ش 531 دختر متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

آگهی حصروراثت 
آقای نورمحمد جهانیان دارای شناسنامه شماره  187 به شرح دادخواست به کالسه 9701200658 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان تاج جهانیان به شناسنامه شماره 254 در تاریخ 87/08/09 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت پسر متوفی 2- علی جهانیان به ش ش 203 پسر 
متوفی 3- مراد جهانیان به ش ش 291 پسر متوفی 4- علی محمد جهانیان به ش ش 1 پسر متوفی 5- آفاق جهانیان به ش ش 202 دختر 
متوفی 6- خدابس جهانیان به ش ش 122 دختر متوفی 7- آهو جهانیان به ش ش 121 دختر متوفی 8- کبری جهانیان به ش ش 119 دختر 
متوف�ی 9- ف�ردوس جهانیان ب�ه ش ش 160 دختر متوفی 10- نازاره جهانیان به ش ش 120 دختر متوفی  و ال غیر اینک با انجام تش�ریفات 
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 .
3711 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای نورمحمد جهانیان دارای شناسنامه شماره  187 به شرح دادخواست به کالسه 9701200657 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان خدامراد جهانیان به شناسنامه شماره 50 در تاریخ 80/08/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت پسر متوفی 2- علی جهانیان به ش ش 203 پسر 
متوفی 3- مراد جهانیان به ش ش 291 پسر متوفی 4- علی محمد جهانیان به ش ش 1 پسر متوفی 5- آفاق جهانیان به ش ش 202 دختر 
متوفی 6- خدابس جهانیان به ش ش 122 دختر متوفی 7- آهو جهانیان به ش ش 121 دختر متوفی 8- کبری جهانیان به ش ش 119 دختر 
متوفی 9- فردوس جهانیان به ش ش 160 دختر متوفی 10- نازاره جهانیان به ش ش 120 دختر متوفی 11- تاج جهانیان به ش ش 254 همسر 
متوفی  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 

متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
3712 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای محمد قربان رستمی دارای شناسنامه شماره 92 به شرح دادخواست به کالسه 9701200656 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضیح داده که شادروان معصومه کرمی به شناسنامه شماره 364 در تاریخ 96/11/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- متقاضی گواهی حصروراثت پسر متوفی 2- محمد مراد رستمی به ش ش 182 
پسر متوفی 3- محمد ابراهیم رستمی به ش ش 757 پسر متوفی 4- محمد رستمی به ش ش 3961708932 پسر متوفی  5- فریده رستمی 
به ش ش 183 دختر متوفی  6- ملک تاج رستمی به ش ش 359 دختر متوفی و الغیر 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 .
3713 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به ناهید ، پروانه ، فرزانه ، منوچهر ، محمد 
جملگی اله یاری فرزندان سیف اله و باالخان بهرامی  ، علی ، عباس ، ایرج ، اکبر ، اصغر ، موسی ، 

عیسی ، کامران ، سوسن ، پوران جملگی اله یاری فرزندان عزت اله و دل آرا نوروزی و قاس نوروزی 
فرزند محمد ، نرگس بابایی فرزند محمد علی ، صغری نوروزی فرزند ابراهیم ، سعید و حمید رضا و 

وجیه و منیره بابایی فرزندان بهرامعلی معصومه عسگری فرزند محرم
 خواهان فاطمه اله یاری فرزند عباس  دادخواستی به طرفیت خواندگان مذکور به خواسته خلع ید از پالک ثبتی 1571 فرعی از 122 اصلی 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 971043 شعبه دو حقوقی دادگستری شهرستان ابهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/18 س�اعت 9/00 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان مذکور و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خواندگان 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 .
748 منشی شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان ابهر – محمدی

آگهی 
محکوم له آقای منصور حاجی خانی محکوم علیه  آقای مجتبی خراس�انی پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوسیله به آقای مجتبی 
خراس�انی  که مجهول المکان می باش�د ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم در پرونده کالسه 931161 به موجب دادنامه شماره 
9609972424201202 مورخ 1396/10/23 صادره از شعبه دوم محکوم علیه  محکوم به پرداخت مبلغ 600000000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 16000000 ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرایی 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 اجراییه صادره یک نوبت در اجرای 
ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار 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 .
749 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دو حقوقی دادگستری شهرستان ابهر – مرتضی برجی

آگهی
خواهان خانم لیال قنبرلو دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسینعلی بابایی خلجی به خواسته طالق تقدیم که به شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی ابهر ارجاع و به ش�ماره 9709982424100304 ثبت و جهت تعیین نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت به کارشناس�ی ارجاع و نظریه 
کارشناس واصل گردیده است نظر به مجهول المکان بودن خوانده و حسب دستور دادگاه و درخواست خواهان و باستناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شعبه 

مراجعه و نسبت به دریافت نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا اقدام نماید .
750 منشی دادگاه حقوقی شعبه یک حقوقی دادگستری شهرستان ابهر – لیال عابدینی

ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرس�ی به آقای ش�هریار محتشم پناه کشتی فرزند عیس�ی در تاریخ 97/8/1 خواهان آقای عباس قربانی بطرفیت شما 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه 970554 ثبت و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخه 97/10/10 ساعت 16 تعیین وقت شده است. اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه چهارم 
ش�ورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید؛ 

بنمایید در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
109909 دفتر شورای حل اختالف شعبه چهارم شهرستان اردبیل

دادنامه
ش�اکی حمداله عین اله پریخانی: 09390706340 مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقالب مش�کین شهر- عالیش زاده 
)رای دادگاه( در خصوص اتهام ش�خص حقوقی دهیاری روس�تای پریخان بنمایندگی نورالدین پناه زاده فرزند جعفر اهل و س�اکن مشگین 
شهر مبنی بر عدم ایمنی سازی عدم استفاده از عالئم هشداری منجر به ایاد صدمه بدنی شبه عمدی به میزان پنجاه درصد تقصیر با عنایت 
به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب طی شماره 9710434525600767 شکایت شاکی خصوصی ) حمداله عین اله پریخانی 
فرزند حس�ین ( و تحقیقات معموله انجام یافته از س�وی مرجع انتظامی از مطلعین موضوع بشرح اوراق مضبوط در پرونده گواهی پزشکی 
قانونی و نظریه هیات سه نفره کارشناسان بشرح اوراق 25-24 پرونده و اقرار صریح نماینده متهم شخص حقوقی در مرحله دادسرا بشرح 
اوراق 36- 37 پرونده و نظر به دفاعیات غیر موثر و بالوجه نماینده شخص حقوقی در مرحله دادرسی دادگاه بزهکاری متهم را محرز و مسلم 
تش�خیص داده با انطباق عملش با مواد 281 و 20 قانون مجازات اس�المی با توجه به مطالبه دیه از ش�اکی خصوصی - حقوقی را بابات ایجاد 
شکستگی استخوان بینی به پرداخت پنجاه درصد از یک دهم از دیه کامل مستندا به مواد 593- 488- 450- 448- 761 قانون مجازات 
اسالمی رای هیات عمومی دیوانعالی کشور ملی شماره 96/8/2/761 پرداخت آن تا ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه در حق شاکی 
محکوم می نماید. از لحاظ جنبه عمومی جرم یک مرتبه محکومیت متهم شخص حقوقی در یکی از روزنامه محلی انتشار یابد. رای صادره 

ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.
109201 عادل فرج زاده- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو مشگین شهر

دادنامه
پرونده کالسه 9709980402600208 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل )104 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709970403000939 
شاکی: آقای یوسف فوالدی باروق فرزند رحمت اله به نشانی استان اردبیل- شهرستان اردبیل- بخش مرکزی شهرستان اردبیل- دهستان 
بالغلو روس�تای باروق متهم: آقای امیر برزگری فرزند موس�ی به نشانی اردبیل- اردبیل اتهام: تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی 
از طریق اس�تفاده غیر مجاز از سیس�تم رایانه ای شاکی: آقای یوسف فوالدی باروق فرزند رحمت اله به نشانی شهرستان اردبیل- دهستان 
بالغلو روس�تای باروق متهم: آقای امیر برزگری فرزند موس�ی به نشانی اردبیل اتهام: تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق 
استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای )رای دادگاه( در خصوص اتهام آقای امیر برزگری فرزند مومن دایر بر تحصیل از طریق نامشروع موضوع 
شکایت آقای یوسف فوالدی به میزان پنجاه و یک میلیون ریال بدین شرح که شاکی بیان داشته متهم خواهرزاد ه وی بوده و زمانی که شاکی 
در بیمارستان بستری بوده و متهم همراه وی بود کارت بانکی خود را در اختیار وی قرار داده بود و متهم نسبت به اخذ رمز دوم برای کارت 
بانکی وی اقدام نموده و پس از 20 روز مبلغ مارالذکر را به حساب خودش منتقل و تصاحب کرده با عنایت به محتویات پرونده شکایت شاکی 
مالحضه پرینت بانکی حساب شاکی که حکایت از انتقال مبلغ مارالذکر به حساب متهم را دارد- عدم حضور و دفاع متهم از خود در هیچ یک 
از جلسات دادسرا و دادگاه بزهکاری ایشان محرز و مسلم بوده و دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و 
کالهبرداری متهم مارالذکر را به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
109200 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو اردبیل- علیرضا قادری

اجراییه
مش�خصات محکوم له : آقای علی کجدی  نژاد لنگرودی فرزند حس�ین به نش�انی اس�تان البرز ، 
شهرستان کرج ، شهر کرج ، کیانمهر میدان امام بلوار آزادی گلستان 3 پ 23 واحد 14  مشخصات 
محکوم علیه : آقای شعبانعلی اعرابی فرزند ابوطالب به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب 
درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709972610200696 محکوم 
علیه محکوم اس�ت به پرداخ�ت مبل�غ 1/194/450/000 ریال بابت اصل خواس�ته و نیز به پرداخت 
خس�ارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم 
طبق شاخص بانک مرکزی که محاسبه ی ان به عهده ی اجرای احکام می باشد ضمنا پرداخت نیم 
عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع  اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( . 2- ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد .3- مالی معرفی کند  که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد .
 96 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کرج – سیده معصوم حسینی

آگهی
   بدینوس�یله اعالم میگردد بموجب درخواس�ت 1-عفت وعصمت هردو چهارچنگی گناره فرزند علی بطرفیت علیرضا رادمهر قرارتحریر 
ترک�ه مرح�وم علی چهارچنگی طی دادنامه 970767بایگانی970587/درش�عبه 8ش�ورای ح�ل اختالف گرگان صادر ووق�ت اجرای قرار 
ساعت8/30صبح مورخه1397/10/10تعیین گردیده است لذا ازورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران ومدیونین به متوفی وکسان دیگری که 
حق برترکه متوفی دارند دعوت میشود درموعد مذکور درمحل این شورا واقع درشهرستان گرگان خ بهشتی شورای حل اختالف)دادسرای 

سابق(طبقه 4شعبه 8حاضر شوند وعدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
67-رئیس شعبه8شورای حل اختالف شهرستان گرگان-عمادی

دادنامه
پرونده کالس�ه 9609982678700423 شعبه 36 ش�ورای حل اختالف کرج ) 50 سابق ( – مجتمع 
شماره 2 ) شهید ملک زاده ( تصمیم نهایی شماره 9709972678700246 خواهان آقای هاشم تیرداد 
فرزند قاس�م با وکالت خانم زهرا پوردالور فرزند مرتضی به نش�انی تهران ، تهرانس�ر ، تقاطع بلوار 
اصلی و بلوار یاس ، پایین تر از چهارراه صدف ، نبش خ 45 ) شهید خوانساری ( پ 4 ط زیرین مرکز 
هسته ای کیان خوانده آقای رضا قاسمی به نشانی کرج طالقانی جنوبی نبش کوچه جمالی زاده جنب 
134 دکوراس�یون تچرا خواسته ها 1- پرداخت حق الوکاله 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه 
خس�ارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه سفته رای ش�ورا در خصوص دادخواست خواهان آقای هاشم 
تیرداد با وکالت خانم زهرا پوردالور به طرفیت خوانده رضا قاس�می با خواسته مطالبه وجه سفته به 
مبلغ 200/000/000ریال بانضمام مطالبه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای حکم 
و مطالبه هزینه دادرس�ی و مطالبه حق الوکاله وکیل با توجه با اس�تماع اظهارات وکیل خواهان در 
جلسه رسیدگی و جامع اوراق و محتویات ضم پرونده مطابق تصویر مصدق سفته به شماره 008845 
و 008846 جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال که از ناحیه خوانده رضا قاسمی صادر و امضاء شده است 
و طی دادخواس�ت مورخ 96/9/26 وکیل خواهان هاشم تیرداد وجه سفته موصوف را از خوانده رضا 
قاس�می مطالبه می نماید و از طرفی خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلس�ه رسیدگی حاضر نشده 
است الیحه دفاعیه تقدیمی ننموده است و نیز وکیل معرفی نکرده است ) به جهت مجهول المکان 
بودن خوانده نشر آگهی انجام گرفت ( رابطه حقوقی طرفین و مدیونیت خوانده به خواهان محرز می 
باشد بنابراین با توجه به مراتب فوق ادعای خواهان ثابت و موجه و مستدل می باشد مستندا به مواد 
307 و 309 قانون تجارت و مواد 522 و 519 و 198 قانون آیین دادرس�ی مدنی خوانده رضا قاس�می 
را به پرداخت 200/000/000 ریال دویس�ت میلیون ریال از بابت وجه س�فته به عنوان اصل خواسته و 
پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/26 لغایت اجرای حکم و پرداخت 
هزینه دادرسی به مبلغ 2/945/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان 
هاش�م تیرداد محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیس�ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی کرج می باشد .
23 قاضی شعبه 36 شورای حل اختالف کرج – جهرمی

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای کسعلی عزیزی دارای شناسنامه شماره 2403 به شرح دادخواست به کالسه 1/691/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان شاه دولت عزیزی  به شناسنامه  87 در تاریخ 1397/08/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- آذر عزیزی فرزند کسعلی ش ش 429 نسبت با متوفی دختر متوفی 2- علی عزیزی فرزند کسعلی 
ش ش 118 نسبت با متوفی پسر متوفی 3- رضا عزیزی فرزند کسعلی ش ش 3300193052 نسبت با متوفی پسر متوفی 4- معصومه عزیزی 
فرزند کس�علی ش ش 3300074568 نس�بت با متوفی دختر متوفی 5- آزاده عزیزی فرزند کسعلی ش ش 3300138159 نسبت با متوفی 
دختر متوفی 6- کسعلی عزیزی فرزند میرزاخان ش ش 2403 نسبت با متوفی همسر متوفی 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 .
535 رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان کنگاور

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9509987710100761  ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی  شهرس�تان بوشهر تصمیم نهایی  ش�ماره 9709977710100934   
خواهان: آقای  حمید زائری فرزند  غالم  به نشانی  بوشهر جاده نیروگاه اتمی تنگک اول  کوچه 5 منزل زائری تلفن همراه 09173718689   
کد پس�تی 7518846496   خوانده : خانم طیبه سناس�یری  فرزند مس�یب  به نشانی استان بوشهر  شهرستان دشتستان  بخش سعدآباد 
شهرس�تان دشتس�تان  وحدتیه  روس�تای هلپه ای تلفن همراه 09179727837  خواس�ته: الزم به فک پالک خودرو رای دادگاه راجع به 
دادخواست آقای حمید زائری فرزند   غالم مقیم بوشهر به طرفیت  خانم طیبه سناسیری فرزند  مصیب مقیم سعدآباد مبنی بر الزام به فک 
پالک خودرو پیکان وانت به شماره انتظامی 48- 385ج84  به انضمام کلیه خسارات دادرسی  و  تعرفه خدمات قضایی بدین شرح که خواهان 
با تقدیم دادخواست بیان داشته که خودروی موضوع  دعوی را به خوانده  منتقل نموده است و لیکن  خوانده  نسبت به فک پالک  آن اقدام 
نمی کند لذا الزام خوانده  را به شرح دادخواست  خواستار گردید  خوانده  علی  رغم ابالغ به نحو قانونی در جلسه رسیدگی  حضور نیافته و ال 
یحه ای ا رائه نکرده است لذا دادگاه با توجه به تاریخچه  پالک صادر شده از پلیس راهور  تعلق پالک به  خواهان را محرز می داند همچنین با 
توجه به مبایعه نامه پیوست پرونده مابین اصحاب دعوی انتقال خودرو به خوانده  محرز است لذا دادگاه مستندا به مواد 338  و 362  و 1284  
و 1286  قانون مدنی و مواد 198 و 331 و 334  و 336 و  515  قانون آئین دادرسی مدنی با ا حراز صحت مدعای خواهان حکم به محکومیت  
خوانده  مبنی بر فک پالک خودروی صدر الذکر به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تعرفه خدمات قضایی و حق الوکاله صادر و اعالم می دارد. 
رای صادر شده غیابی  ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از پایان مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر  خواهی در محاکم تجدید نظر استان بوشهر است. 
742 دادرس  علی البدل  شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی بوشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
 خواهان آقای فرامرز پاسیار با وکالت  آقای مهدی برهان دادخواستی  به خواسته ابطال مبایعه نامه، مطالبه خسارت، تسلیم مبیع  ابطال سند 
رسمی به طرفیت ا فشین میگلی به این دادگاه تقدیم نموده که به کالسه 970586  شعبه سوم حقوقی بوشهر  ثبت و برای مورخ 97/12/5 
ساعت 12 مقید به وقت رسیدگی است با  توجه به این که  خوانده  دعوی مجهول المکان می باشند جهت درخواست خواهان و تجویز  ماده 
73  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی آگهی مذکور را در یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج خوانده  
می تواند آدرس خود را به این دادگاه   اعالم تا اوراق اخطاریه  و نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم جهت  آنان ارسال شود در غیر اینصورت  

دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی  و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. 
741  مدیر دفتر شعبه سوم  دادگاه  عمومی حقوقی بوشهر 

آگهی مزایده و  فروش مال منقول )نوبت  اول(
طبق پرونده اجرائی  به کالسه  971263  له شرکت راه گستر  پدیده جنوب علیه شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( مبنی بر مطالبه  وجه 
و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت با توجه به اینکه اجرائیه  به محکوم علیه ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا 
به درخواست محکوم له به منظور استیفاء حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناسی  به استناد مواد 113 الی 136  قانون اجرای احکام مدنی  
اجرای احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید.  مشخصات و 
مبلغ مورد مزایده 50000 کیلوگرم ضایعات  آهن مختلف اعم از لوله مخزن و  ورق و غیره هر  کیلو 20/000 ریال به  طبق نظریه کارشناس�ی 
به ارزش مبلغ 1/000/000/000 ریال می باشد. مزایده روز یکشنبه مورخه 1397/10/02 راس ساعت 9  الی 10 صبح از مبلغ تعیین شده توسط 
کارشناس شروع و شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته  خواهد شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد 
از و  جه پیشنهادی را نقدا و فی المجلس  به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید واال 
وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام  حقوقی 

دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
740  مدیر دفتر اجرای احکام  متمرکز دادگاه  شهرستان بوشهر – مسعود احسانی 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409986310501423  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان تصمیم نهایی  شماره  9609976310500759  خواهان 
ها: 1.  آقای مرتضی نیازی  مطلق  فرزند  حسین  2.  آقای محمدجعفر ذالبک فرزند حسن  3. آقای محمدرضا ذالبک  فرزند ابراهیم 4. آقای 
مسعود  وفاپور فرزند مراد با  وکالت آقای  محسن شانظری  فرزند نصرت اله به نشانی خرم آباد خ  انقالب روبروی کوچه 5 آراسته مجتمع 
پارس�یان طبقه دوم و آقای عباس رحمتی فرزند کرمعلی  به نش�انی خرم آباد  میدان ش�هدا جنب کتابفروش�ی  مجلسی خواندگان:  آقای  
محمدرضا دست پس به نشانی مجهول المکان  2. آقای فواد ابودوله 3. خانم فرزانه زاده حسین همگی  به نشانی خوزستان  آبادان ایستگاه 12 
دانشگاه  ازاد اسالمی  خواسته: تخلیه رای دادگاه در مورد دادخواست خواهان ها  1. مرتضی نیازی مطلق فرزند  حسین  2. محمدرضا ذالبک  
فرزند ابراهیم 3. علی اکبر ذالبک فرزند اسماعیل 4. محمد جعفر ذالبک فرزند  حسن  5.  مسعود وفاپور  فرزند مراد با  وکالت مشترک  1. 
عباس رحمتی  2.  محسن شانظری  به طرفیت 1.  محمدرضا دست بس  2. فواد ا بودوله 3.  فرزانه زاده حسین به خواسته  صدور حکم تخلیه 
یک باب مغازه قسمتی از پالک های ثبتی  شماره 2853 الی 2856  و 2908  الی 2911  و 2857  تاء فرعی  وقع در بخش یک  ابادان به علت 
انتقال منافع به غیر به انضمام پرداخت  هزینه رسیدگی  و حق الوکاله وکیل  و هزینه کارشناسی  با این توضیح که خواهان ها از جمله ورثه 
مرحوم گوهر و حسین ذالبک  مالکین رسمی پالک های مورد اشاره می باشند که حسب تقسیم  به عمل آمده پالک های مذکور در سهم 
اختصاص خواهان ها قرار گرفته و خوانده  مس�تاجر یک باب  مغازه از پالک های فوق به مس�احت تقریبی  بیست متر مربع  می باشد و  که 
احدی از  مورثین مرحوم حسین ذالبک در سال 1357  ملک موضوع خواسته را به خوانده  ردیف اول اجاره داده و ایشان بر خالف قانون اقدام 
به واگذاری  مورد اجاره به غیر نموده است تقاضای رسیدگی   و صدور حکم مقتضی را نموده است خوانده   ردیف اول به موجب نشر آگهی 
دعوت گردید و خواندگان  ردیف دوم و سوم به موجب ابالغ  به  جلب رسیدگی  دعوت شدند که تنها خوانده  ردیف دوم در جلسه رسیدگی  
حاضر  گردید و اذعان نمود که ملک استیجاری  را در تصرف دارد و هیچگونه قراردادی ندارد موضوع از مصادیق بند یک ماده 14 و تبصره 
1 ماده 19 قانون روابط و مستاجر تشخیص و جهت  محاسبه نصف حق  کسب و پیشه موضوع به کارشناس ارجاع  که نظر کارشناس واصل و 
مصون از ا عتراض ماند دادگاه با مالحظه مستندات ابرازی و سایر  محتویات پرونده  خواسته خواهان را ثابت به عنوان قائم مقام مالکان سمت 
آن را محرز دانسته با استناد به مواد مذکور حکم به تخلیه مورد ا جاره پس از پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال  به عنوان  حق کسب  
و پیشه به خوانده  ردیف دوم به عنوان متصرف فعلی صادر و اع الم می دارد. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم غیابی و نسبت 
به خوانده  ردیف دوم حضوری  است و ظرف بیست روز پس از ابالغ رای غیابی قابل واخواهی در این مرجع  و در رای حضوری  قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی ابادن 

آگهی حصر وراثت 
 آقای  حمد صالحی  فرزند عبدالرضا دارای شماره شناسنامه 2386  به شرح کالسه 700/2/97ح  از  این دادگاه درخواست  حصر وراثت ن 
موده  و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسن صالحی  فرزند حمد به شماره شناسنامه 1890053996  در تاریخ 97/8/7 در اقامتگاه 
موقت  خود بدرود زندگی  گفته و ورثه مر حوم  منحصر است به: 1.  حمد صالحی شماره شناسنامه 2386  پدر متوفی 2.  حسنه داوی زاده 
ش�ماره شناس�نامه 1054  مادر متوفی 3. زینب داری دار  شماره شناس�نامه 1740280857 همسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم  شورای حل اختالف ابادان 

آگهی تغییرات شرکت راهسازی ساختمانی و امور آب راه داران 
تون خراسان سهامی خاص به شماره ثبت 531086 و شناسه 

ملی 10360019802 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/05 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : به موضوع ش�رکت عب�ارت :کلیه امور 
پیمانکاری در خصوص رش�ته نفت و گاز ) ش�امل حفاری کانال کشی 
لوله گذاری ( اضافه گردد و ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصالح می 

گردد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302710(

آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای 
عمومی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 132563 و شناسه 

ملی 10101758405 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/08/01تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای علی وزیری به شماره ملی 2594192260 به نمایندگی 
از شرکت همکاران سیستم)سهامی عام(،ثبت شده به شماره 76396 
و شناس�ه مل�ی 10101212701 به س�مت رئیس هیات مدی�ره _ آقای 
مرتضی متولی به ش�ماره ملی 2142106757 به نمایندگی از ش�رکت 
اطالع�ات مدیریت همکاران سیستم)س�هامی خاص(، ثبت ش�ده به 
شماره 159108 و شناسه ملی 10102017994به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره _ آقای محمدمهدی کرمی به ش�ماره مل�ی 4285614855 به 
نمایندگی از ش�رکت پیمان دماوند همکاران سیستم )سهامی خاص(
ثبت ش�ده به شماره 159578 وشناس�ه ملی 10102022709 به سمت 
عضو هیات مدیره 4- آقای محمدحس�ن فرج الهی ممقانی به شماره 
ملی 0073986161 خارج از اعضاء و س�هامداران به سمت مدیرعامل 
ش�رکت برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند - کلیه 
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور و اس�ناد مالی شرکت از قبیل: چک، 
س�فته، برات، قراردادها، عقود اسالمی با امضای مشترک مدیر عامل 
و ی�ک نف�ر از اعضای هیات مدی�ره همراه با مهر ش�رکت و در غیاب 
مدیرعام�ل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متففا همراه با مهر 
ش�رکت معتبر خواهد بود. س�ایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای 

موارد فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )302712(

آگهی احضار متهم
احتراماً در پرونده کالسه 9709980844700290  در خصوص شکایت آقای حمیدرضا عبداللهی فرزند محمدرضا دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی در راستای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری از طریق نشر آگهی به آقایان 1-امیرحسین نورتیز 2- رضا تورتیز فررزندان 
محمود که فعالً مجهول المکان است ابالغ میگردد که ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی خود با همراه 
داش�تن ضامن معتبر در این مرجع حاضر و در غیر اینصورت پس از مهلت مقرر برابر مقررات موجب تصمیم قانونی خواهد ش�دوضمنا می 

توانید یک وکیل به همراه داشته باشید.
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب ایالم – سید اسماعیل حسینی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بنا به تجویزماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای شمس اله رستمی فرزند نادر فعالً مجهول المکان ابالغ میگردد جهت دفاع از اتهام 
خود دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت صالح الدین امیدی در پرونده کالسه 970634 شعبه 103 دادگاه کیفری ایالم در جلسه مورخ 

97/10/29 ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایالم- نازی

اگهی ابالغ 
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به آقای سهراب مرادخانی فرزند شیرخان 
فعالً مجهول المکان ابالغ میگردد جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود مبنی بر چرای غیرمجاز در پرونده کالسه 9709980879100283 در 

شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ملکشاهی حاضرگردد.
دارس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ملکشاهی – طالب ده گنبدی 

آگهی دادنامه
متهم: آقای میالد غالمی فرزند نورعلی مجهول المکان اتهام: مخدوش نمودن موتورسیکلت.))رأی دادگاه(( به موجب کیفرخواست شماره 
9510430851200279 مورخ 95/5/26 صادره از دادسرای عمومی و انقالب آقای میالد غالمی فرزند نورعلی به اتهام مخدوش نمودن پالک 
موتورسیکلت موضوع گزارش مرجع انتظامی تحت تعقیب قرار گرفته است اینک دادگاه با عنایت به صورتجلسه مرجع انتظامی متواری بودن 
متهم بزه کاری نامبرده را در حد کیفرخواست صادره محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 720 قانون مجازات اسالمی به تحمل شش 
ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 

انقضای مهلت مذکور ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان ایالم می باشد.
دادرس مأمور به خدمت دادگستری آبدانان- مهدی باقری

اصالحیه 
اصالحیه اگهی آقای مجید بهرامی سرشت فرزند مصطفی بشماره شناسنامه 815 صادره از تهران در 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 844/48 متر مربع در تاریخ 14 شهریور 97 و 
27 شهریور 97 بدلیل اشتباه تایپی مساحت 48/844 چاپ گردیده که مساحت واقعی به 844/48 

اصالح می گردد.
پ

دادنامه 
پرونده کالسه 9609982668100911 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان نظرآباد  
تصمیم نهایی  ش�ماره 9709972668100949  خواهان: آقای غالمحسین صالحی  فرزند  
منصور  به نشانی استان تهران -  شهرستان تهران – شهر تهران – خ شهید مدنی کوچه 
شهید دهقانی کوچه شهید قبادوز پ24 واحد 2 خوانده : خانم سپیده ایل بیگی اصلی  فرزند  
حسین با وکالت آقای سید مجید رضوی فرزند سید حسین به نشانی تهران بلوار دالوران  
خیابان آزادگان  کوچه یکم غربی پالک 5 زنگ دوم  خواسته: صدور حکم ورشکستگی  به 
تاریخ 1397/08/10 در وقت فوق العاده   جلسه شعبه ا ول حقوقی دادگستری شهرستان 
نظرآباد  به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه  بایگانی 960654  تحت نظر 
اس�ت. دادگاه ختم رسیدگی  را ا عالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص دعوای آقای غالمحسین صالحی  به طرفیت خانم سپیده ایل بیگی  اصلی 
با وکالت آقای س�ید مجید رضوی  به خواسته  تقاضای رسیدگی    و صدور حکم مبنی بر 
ورشکستگی  خوانده   به تاریخ توقف 1396/10/10  با این توضیح که حسب اظهارات خواهان 
اینجانب در تاریخ 96/07/30  اقدام به انعقاد  قرارداد حق العمل کاری  واردات مواد اولیه از 
کش�ور کره جنوبی با  خانم س�پیده ایل بیگی اصلی به عنوان خوانده  نموده ام در قرارداد 
مذکور خوانده  موظف گردیده اند پس از دریافت مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان 
، 120  تن آلومینیوم 7  میکرون از کشور  کره جنوبی ظرف مدت 2 ماه در محل تعیین شده 
در قراردا تحویل نمایند. پس از  انقضای   مهلت قرارداد و مراجعات مکرر اینجاب به ایشان هر 
بار با بهانه تراشی و طفره رفتن از تعهدات خود شانه خالی نموند و گفتند به دالیل گمرکی و 
تغییرات نرخ ارزی امکان واردات مواد اولیه قرارداد وجود ندارد، پس از  این اظهارات خواستار 
این ش�دم که مبلغ قرارداد را عودت دهند که در ابتدا مورد پذیرش واقع ش�د اما متعاقبا 
پرداختی صورت نگرفت که نهایت مجبور ش�دم به داور مرضی الطرفین به موجب مده 7 
قرارداد حق العمل کاری  مراجعه نمایم،  داور محترم پس از وصول در خواست داوی اینجانب 
از طرفین دعوت کرد که در جلسه ای در  مورخ 96/10/10  حاضر شده و در آن جلسه صحبت 
های طرفین مورد اس�تماع و سپس اقدام به صد ور رای  نمودند،در رای صادره داور تخلف 
و عدم پایبندی خانم ایل بیگی اصلی به قرارداد فی مابین را محرز دانسته و  رای به ا عالم 
انفس�اخ قرارداد مورخ 1396/07/30  و محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ 12/000/000/000  
ریال  به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 96/10/10 لغایت اجرای آن در حق  خواهان  
صادر نمودند. داور محترم رای خود را در تاریخ 1396/10/13 به اینجانب و در تاریخ 96/10/15 
ب�ه خانم ایل بیگی اصل�ی حضورا ابالغ نمودند، پس از ص�دور رای داوری اینجانب مجددا 
چندین بار به خوانده  مراجعه نمودم که هر بار ایشان با  دالیل  غیر موجه  به تعهدات  خود 
عمل نکردند ، نهایتا بعد از اتمام مدت  زمان قانونی اجرای رای داوری درخواست اجرای رای 
داوری را تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان  نظراباد نمودم که 
منجر به صدور دادنامه  شماره 9609972668101330 گردید، لذا به استناد بند 3 ماده 2 و 
ماده 357  قانون تجارت که خوانده  را  که به حق ا لعمل کاری ا ش�تغال دارند، تاجر تلقی 
نموده اس�ت و خوانده  علیرغم مراجعات مکرر اینجانب و صدور رای داور و گذشت زمانی 
طوالنی از پرداخت دین خود عاجز می باشد، با تحقق ارکان ورشکستگی، از آن مقام قضائی 
تقاضای صدور حکم  وفق ستون خواسته مورد استدعاست، در مقابل وکیل  خوانده  در مقام 
دفاع از دعوای مطروحه اظهار داشته اند، موکل اینجانب تاجری خوش نام و با سابقه تجاری 
بسیار خوب می باشد و در زمینه و اردات  مواد آلومینیومی و ورق های آلومینیومی جهت 
روکش داخل بسته بندی های مواد غذایی و خوراکی و همچنین تبدیل به احسن نمودن 
اینگونه ورق ها فعالیت دارد، متاس�فانه در معامله اخیر با خواهان دعوا به دلیل مشکالت 
اقتصادی و تحریم ها موفق به وارد کردن  کاالی موضوع قرارداد با خواهان  نش�ده است و  
با بد  حسابی طرف های خارجی مواجه گردیده است و متاسفانه توان پرداخت بدهی  خود 
به خواهان دعوا به صورت یکجا ندارد  و از آن مقام عالی تقاضای تقسیط بدهی موکل مورد 
استدعاست، در همین راستا  دادگاه مبادرت به صدور  قرار ارجاع امر به کارشناسی نموده 
که نظریه کارشناسی شماره 97/960954  مورخ 97/05/10 که عمدتا بر مبنای دالیل ارائه 
شده از سوی خواهان به جهت عدم همکاری از سوی خوانده  و عدم ارائه مدارکو مستندات 
الزم در متن قرار کارشناس�ی صادر گردیده اس�ت، توقف مش�ارالیه را از پرداخت  دیون  
مربوطه تایید نموده اند، علی هذا دادگاه  با عنایت به مس�تندات پرونده از جمله قرارداد 
حق العمل کاری  واردات مواد اولیه از کش�ور کره جنوبی فی مابین آمر آقای غالمحس�ین 
صالحی و حق العمل کار خانم سپیده ایل بیگی  اصلی به شماره الف 110 مورخ 96/07/30، 
رای داوری  صادره به تاریخ 96/10/10 و همچنین نظریه کارشناسی واصله به شرح مذکور، 
در گام  نخست   خوانده   را به عنوان شخص تاجر شناسائی می نماید، زیرا  که حسب ماده 
2 از قرارداد فی مابین موضوع  قرارداد عبارت است از خرید و واردات، ترخیص و حمل مواد 
اولیه )120 تُن الومینیوم 7 میکرون  جهت تولید لفاف های بسته بندی( از کشور کره جنوبی 
تا مرحله تولید  در شرکت پایا پالستیک پلیمر در شهرستان تاکستان قزوین و تعهدات 
خواهان  به شرح سرمایه گذاری و تعهدات خوانده  به شرح مدیریت کلیه عملیات خرید و 
واردات، ترخیص و حمل مواد اولیه مقرر گردیده است که امر مذکور با عنایت به  اظهارات  
وکیل خوانده  حکایت از آن داشته که خانم سپیده  ایل بیگی اصل به شغل حق العمل  کاری 
مب�ادرت ورزیده اند و حق العمل کاری  با تعریف مرقوم در ماده 357 از قانون تجارت و به 
لحاظ آنکه حسب بند سوم از  ماده 2 قانون تجارت جزء اعمال تجاری است و خوانده  نیز  
توجها به ماده اول از قانون مذکور به این امر ا شتغال داشته، مشارالیه را موصوف به وصف 
تاجر می نماید، آنچه در گام الحق جهت احراز مد نظر قرار می گیرد، توانائی تاجر نسبت 
به پرداخت وجوهی که به عهده اوست می باشد حال طبق ماده 5 قرارداد، مدت قرارداد از 
تاریخ انعقاد آن )96/07/30(  2 ماه می باشد و بند 3 از ماده 8 قرارداد مقرر نموده است در 
ص�ورت عدم تحویل کاال از س�وی طرف دوم ظرف مدت 2 م�اه )در  تاریخ 96/09/30( این 
قرارداد  فسخ شده محسوب می شود و طرف دوم مکلف می باشد ظرف 24 ساعت مبلغ 
موضوع قرارداد را تمام و کمال به حساب طرف اول مسترد نماید، در  این باره داور مرضی 
الطرفین  نیز  رای به ا عالم انفساخ  قرارداد مذکور و محکومیت  حق العمل کار به پرداخت  
مبلغ 12/000/000/000  ریال به انضمام  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/10/10 لغایت اجرای 
حکم  در حق خواهان  صادر نموده اند، نتیجه آنکه تاریخ تعهد تاجر به پرداخت وجه نسبت 
به خواهان  96/10/01 بوده که همچنان خوانده  از پرداخت آن امتناع نموده اند، در این راستا 
آنچه اهمیت می یابد تعیین تاریخ توقف تاجر از پرداخت   وجه مذکور است، اگرچه دادگاه 
در برداشت از ماده 413  از  قانون تجارت  بر  این نظر استوار است که صرف توقف تاجر  از 
تادیه دیون خود ، ورشکستگی  مشارالیه را به دنبال نخواهد داشت و در این باره می بایست 
صرف نظر  از این امر، توانایی مالی تاجر حسب دارائی ها و تعهدات ایشان مالک  عمل قرار 
گیرد، لیکن در مانحن فیه  نه تنها خوانده  از انجام وظایف مقرر در ماده 413 و 414  قانون 
تجارت امتناع نموده اند، بلکه در نتیجه قرار کارشناسی  صادره از این مرجع نیز علیرغم  
آنکه وکیل ایش�ان با آگاهی نس�بت به چنین مقررات قانونی  در  جریان دادرسی  حضور 
داشتند، از ارائه اسناد مطالبه  شده از جانب دادگاه  جهت احراز امر مذکور سرباز زده و بدین 
لحاظ دادگاه  حسب اختیار حاصله از ماده 209  از قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی امتناع خوانده  از ارائه اسناد مورد مطالبه را از قرائن مثبته دال بر عدم 
توانایی مشارالیه نسبت به پرداخت مبلغ 12/000/000/000  ریال در تاریخ 96/10/01 قلمداد می 
نماید، النهایه دادگاه  با عنایت به مراتب مذکور و مستندات مرقوم، مستند به مواد 1، 2، 357، 
 ،540 ،539 ،538 ،537 ،536 ،440 ،435 ،433 ،427 ،417 ،416 ،415 ،414 ،412 ،413
542، 543، 544  از قانون تجارت و ن واد 198 و 209  از قانون آئین دادرس�ی   دادگاه های  
عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن ا عالم حکم به وشکستگی خوانده  از نوع ورشکستگی 
به تقصیر  با تعیین تاریخ توقف 96/10/01 قرار توقیف تاجر را صادر و آقای رحیم صادقی را به 
عنوان  مدیر تصفیه و آقای رضا امیرپور را ضمن دستور مهر و موم  فوری اموال خوانده   وفق  
مقررات قانونی به عنوان عضو ناظر تعیین می نماید و مقرر می  دارد دفتر دادگاه  تصویری 
از حکم صادر شده را به دادستانی محترم دادسرای   عمومی و انقالب  شهرستان نظرآباد  
جهت اقدام بایسته، ارسال نمایند و نیز مراتب صدور حکم ورشکستگی  را از طریق انتشار  
آگهی در جراید کثیر االنتشار اعالن عمومی نمایند. حکم صادره به طور موقت قابل اجرا بوده 
و از تاریخ انتش�ار آگهی در جراید، ظرف یک ماه از طرف اش�خاص ساکن ایران و ظرف دو 
ماه از طرف اشخاص ساکن خارج از  کشور قابل اعتراض در همین دادگاه است. رای صادره  
حضوری و ظرف بیست روز از  تاریخ ابالغ  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان البرز می باشد. 
دادرس شعبه ا ول محاکم عمومی حقوقی شهرستان نظرآباد -  حامد مهراد 
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   قضایی  

اخبار 

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگس�تری استان خوزستان 
گف�ت: پرون�ده حادث�ه تروریس�تی 31 
شهریور اهواز در دستگاه قضایی استان به 
دقت در حال رسیدگی است و خوشبختانه 
همه عوامل موثر در حمله تروریستی اهواز 

شناسایی و دستگیر شدند.

 فرهاد افش��ارنیا در آیین تکریم و معارفه دادستان 
نظامی اس��تان خوزس��تان اظه��ار ک��رد: پرونده 
حادثه تروریس��تی 31 ش��هریور اهواز در دستگاه 
قضایی اس��تان به دقت در حال رس��یدگی است و 
خوشبختانه همه عوامل موثر در حمله تروریستی 
اهواز شناس��ایی و دس��تگیر ش��دند. وی افزود: با 
کمک نیروهای اطالعاتی و انتظامی همه عوامل 
موثر در این جنایت کور تروریس��تی شناس��ایی و 
دستگیر شدند و تعدادی نیز که در انجام وظیفه خود 
قصور و کوتاهی داشتند بازداشت شدند. رییس کل 
دادگستری استان خوزستان ابراز امیدواری کرد که 
این پرونده به سرانجام نهایی برسد و برخورد الزم و 
قانونی نیز با مقصران حادثه صورت گیرد.به گزارش 
خبرگزاری ها،افشار نیا از سازمان قضایی نیروهای 
مسلح خواست حسب وظایف قانونی با افرادی که در 

این زمینه کوتاهی داشته اند برخورد کند.

 تدوین و اجرای برنامه پنج ساله پنجم 
پیشگیری از وقوع جرم 

حجت االسالم ش��کراهلل بهرامی، رییس سازمان 

قضایی نیروهای مسلح نیز در این آیین، مهمترین 
مسئله  مردم را امنیت برشمرد و تصریح کرد: باید قدر 
امنیتی که نیروهای مسلح ما امروز در سطح جهانی 

و داخلی ایجاد کرده اند بدانیم.
وی با بیان اینکه دشمن، نگاه تحقیرآمیزی که امروز 
نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان 
دارد، زمانی به ایرانیان داشت، اضافه کرد: می بینیم 
که ترامپ ابتدا پشتیبانی کامل خود را از عربستان 
اعالم و بعد مسئله خاشقجی را در بوق و کرنا می کند 

و به دنبال ذلیل کردن بن س��لمان است تا گوش به 
فرمانش باشد.

رییس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح با اشاره 
به حضور گس��ترده نیروهای خارجی در کشور در 
سال های پیش از انقالب عنوان کرد: در آن دوران، 
کارشناس��ان خارجی دو حقوق دریافت می کردند، 
یک��ی حقوق ع��ادی و دیگری ح��ق توحش؛ کار 
کارشناسان و تکنسین های ما در آن دوران این بود 
که اگر قطعه ای از هواپیما نیاز به تعویض داشت، این 

قطعه را تحویل خارجی ها بدهند اما کار تعویض را 
خود بیگانگان انجام می دادند.

وی افزود: دش��من ما می گوید شما حق بَلد بودن، 
تحقیق، موشک س��اختن و ... را ندارید و در مقابل 
داعش، جبهه النصره و ... را می س��ازند و برایشان 
هزینه می کنند و در افغانس��تان هم ابتدا طالبان را 

به کار گرفتند.
بهرامی خاطرنشان  کرد: ترامپ اخیراً گفت که اگر 
ما از عربس��تان حمایت نکنیم، امنیت اسرائیل به 
خطر می افتد؛ این ها نکات مهمی است که باید به 

آنها توجه کنیم.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با تأکید بر 
اینکه نیروهای مسلح ما امروز در اوج هستند، افزود: 
دشمن همانطور که انرژی هسته ای را از ما گرفت، 
می خواهد قدرت نیروهای مسلح، ابتکار و خالقیت 
را نیز از آنها بگیرد؛ ام��ا این چراغ یک چراغ خدایی 
است و رس��الت رزمندگان ما در دفاع مقدس هنوز 

هم باقی است.
وی با اشاره به اینکه باید از وقوع جرم پیشگیری کرد 
و آخرین دارو، برخورد اس��ت، تصریح کرد: سازمان 
قضایی نیروهای مسلح در راستای پیشگیری از وقوع 
جرم، چهار برنامه پنج ساله را دنبال کرده و برنامه پنج 

ساله پنجم نیز تدوین شده و در حال اجرا است.
رییس س��ازمان قضایی نیروهای مسلح در ادامه، 
خیراهلل کشت زر را به عنوان دادستان نظامی جدید 
استان خوزستان معرفی و از خدمات ابراهیم ممبینی 

تقدیر کرد.

همه عوامل موثر در حمله تروریستی اهواز
 دستگیر شدند

رییس کل دادگستری استان خوزستان:

تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه 
روابط عمومی در زندان ها

 مدیرکل زندان های استان قزوین بر لزوم 
ارتقای جایگاه روابط عمومی در زندان ها 
تاکید کرد.محمدعلی محمدی در جلسه 
کمیته اطالع رس��انی زندا ن های استان 
قزوین اظهار کرد: روابط عمومی کارآمد 
و متخصص در زندان باید بتواند به درس��تی از امکانات و ش��رایط 
محیطی درون س��ازمانی و برون س��ازمانی بهره ب��رداری کرده و با 
تش��خیص درس��ت موقعیت ها، اهداف و عملکردهای سازمان را 
به درستی انعکاس دهد. از این رو خالقیت و طرح ایده های جدید و 
س��ازنده و اس��تفاده از تکنولوژی های ارتباطی و اطالع رسانی، از 
مش��خصه های بارز یک روابط عمومی  پوی��ا خواهد بود. مدیرکل 
زندان های اس��تان قزوین بر لزوم ارتقای جایگاه روابط عمومی در 

زندان ها تاکید کرد.
 

آزادی ۶1 زندانی محکوم مالی و 
جرایم غیرعمد زندان های اردبیل 

 مدیرکل زندان های استان اردبیل گفت: 
61 زندان��ی محکوم مال��ی و جرایم غیر 
عم��د زندان ه��ای این اس��تان از محل 
کمک های مردمی برنامه ماه عسل، آزاد 
ش��دند. مراد فتحی اظهار کرد: 61 تن از 
زندانیان زندان های اردبیل که به دلیل عجز از پرداخت دیون غیرعمد 
مدت ها در زندان به س��ر می بردند، ب��ا کمک های مردمی از طریق 
برنامه ماه عسل از زندان آزاد ش��دند. وی افزود: در مجموع با مبلغ 
اهدایی از منبع ماه عسل، در نهایت سقف سهمیه ۴۷ نفر برای استان 
اردبیل جهت آزادسازی زندانیان معسر در نظر گرفته شده بود اما با 
تالش و کوشش همکاران ما در مددکاری زندان ها و شوراهای حل 
اختالف ش��عب زندان های اس��تان اردبیل و با گذش��ت شکات و 
همچنین آورده زندانیان این س��قف با همان مبلغ اهدایی از سوی 

سازمان با افزایش 1۴ نفری از ۴۷ نفر به 61 تن رسید.

ضرورت توجه به ابعاد نظری و 
تجربی دانش امنیت در زندان ها 

 مدی��رکل زندان  های اس��تان گیالن بر 
اهمیت ابعاد نظری و تجربی دانش امنیت 

در زندان ها تاکید کرد.
س��یدحمید حس��ینی در هم اندیش��ی 
فرماندهان ی��گان زندان های اس��تان 
گیالن، امنیت در زندان را یک امر بسیار حیاتی دانست و تصمیمات 

دقیق و به دور از شتابزدگی را در مواقع حساس مهم برشمرد.
وی پایش و بررس��ی رخداد های امنیتی در ه��ر مجموعه را دارای 
اهمیت ویژه ای برش��مرد و بیان کرد: ابع��اد نظری و تجربی دانش 
امنیت در زندان ها از مقوله های بسیار مهم بوده همچنین یکی دیگر 
از مهمترین مقوله ها مطالعه قوانین مورد نیاز به عنوان اهم وظایف 

بیست و سه گانه یگان حفاظت زندان ها است.

دیدار با امام جمعه و فرماندار 
شهرستان قاین

 مدیر کل زندان های اس��تان خراس��ان جنوبی با امام جمع��ه و فرماندار 
شهرستان قاین دیدار کرد.

علی هاشمی در دیدار با امام جمعه و فرماندار شهرستان قاین ضمن تاکید 
بر اهمیت خدمات رسانی به زندانیان و خانواده آنها گفت: حمایت از خانواده 
زندانیان وظیفه همه دس��تگاه ها و نهادها است و اگر حمایت نشوند دچار 

آسیب های اجتماعی خواهند شد.
مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان جنوبی تصریح کرد: زندانیان پس 
از آزادی از  طری��ق دفتر ام��ور خدمات اجتماعی و مراقب��ت بعد از خروج 
زندان های استان به بانک های عامل معرفی می شوند تا از وام خوداشتغالی 

بهره مند شوند .

کشف انبارهای احتکار کاال 
 رییس کل دادگستری اس��تان خراسان رضوی از کشف انبارهای احتکار 
کاال و برخورد با اخاللگران بازار ارز و س��که خبر داد. حجت االسالم علی 
مظفری در جلسه شورای قضایی استان خراسان رضوی از کشف تعدادی 
از انبارهای احتکار کاال و مبارزه با اخاللگران بازار ارز و س��که خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی  دادگستری استان خراسان رضوی، وی با اشاره به 
اقدامات اخیر در حوزه نظارت بر بازار کاال، خدمات و ارز خاطرنشان کرد: 
با اس��تفاده از ظرفیت های موجود قانونی و تالش دستگاه های نظارتی، 
تعدادی از انبارهای احتکار کاال که به منظور تجمیع کاال به صورت عمده 
و به قصد گرانفروشی، ایجاد شده بود، کشف شد و در اختیار مراجع قانونی 

و شهروندان قرار گرفت.

تشکیل 155 پرونده کیفری برای 
متخلفین در زمینه چاه های غیرمجاز

دادستان عمومی و انقالب مرکز اس��تان خراسان رضوی گفت: در 6 ماه 
نخست امسال ۵۲۰ چاه غیرمجاز پر و مس��لوب المنفعه شده و در همین 

راستا 1۵۵ پرونده کیفری برای متخلفین تشکیل شده است.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری استان خراسان رضوی، غالمعلی 
صادقی گفت: چاه های غیرمجاز تهدید جدی در حوزه منابع آبی اس��تان 
محس��وب می ش��ود که در 6 ماه نخست امس��ال ۵۲۰ چاه غیرمجاز پر و 
مسلوب المنفعه شده و در همین راستا 1۵۵ پرونده کیفری برای متخلفین 
تش��کیل شده اس��ت. وی ادامه داد: 1۹ هکتار از حریم و بستر رودخانه ها 
و مسیل ها در همین مدت در سطح اس��تان خراسان رضوی رفع تصرف 
شده است و ۸ پرونده قضایی برای متخلفین در دادسرا تشکیل شده است.

در م�ورد قرارهای ابطال دادخواس�ت به اس�تناد مواد ۹۶، 
۲5۶ و ۲5۹ قانون آیین دادرس�ی مدنی که توس�ط دادگاه 
بدوی صادر می شود و مورد اعتراض خواهان قرار می گیرد 
و حس�ب مورد خواهان در دادخواس�ت تجدیدنظرخواهی 
اعالم می دارد اصل سند را تقدیم می کند یا هزینه دادرسی 
را حاضر اس�ت بپردازد یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل 
را مهی�ا می کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند بدین جهت 
قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به 

دادگاه بدوی اعاده کند؟
رس��یدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این اس��ت ک��ه رأی تجدیدنظر 
خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده است یا خیر. در فرض 
اس��ت�عالم که خواهان ب�دوی علی رغم ابالغ اخطاریه دادگاه نسبت به 
رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا کردن مقدمات اجرای 
قرار … اقدام نکرده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی 
را صادر کرده اس��ت بنابراین رأی در زمان صدور به نحو صحی�ح صادر 
شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون، باید با رد تجدیدنظرخواهی، 
دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کند و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله 

تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نخواهد بود.

اگر دارن�ده چک در مواع�د مذکور در م�اده 315 یا پس از 
مهل�ت مذکور مراجع�ه کند، آی�ا جهت صدور ق�رار تأمین 

خواسته باید خسارت احتمالی تودیع کند یا خیر؟
مس��تنبط از بند ج م��اده 1۰۸ و صدر م��اده 11۰  قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 13۷۹ این است 
که برای صدور قرار تأمین خواس��ته وجه چک واخواست ش��ده )گواهی 
عدم پرداخت اخذ شده( نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و مهلت 
1۵ روزه )ی��ا ۴۵ روزه( مذکور در ماده 31۵ قانون تجارت مصوب س��ال 
1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواس��ته علیه صادرکننده است 
اما چنانچه چک در خ��ارج از مواعد مذکور در ماده 31۵ قانون اخیرالذکر 
واخواست ش��ود، چنانچه دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور 
قرار تأمین خواسته علیه وی شود در این صورت تودیع خسارت احتمالی 

از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.

با توجه ب�ه اینکه اح�کام و آثار مس�ئولیت تضامنی دارای 
وح�دت و یگانگی با اح�کام و آثار مس�ئولیت غیرتضامنی 
نیس�ت و اینها دو نوع مس�ئولیت متمایزند، اگر خواهان در 
دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به 
نح�و تضامنی مطرح کند و س�پس خواهان در جلس�ه دوم 
دادرس�ی از دادگاه درخواس�ت کن�د خوان�دگان را به نحو 
غیرتضامن�ی محکوم کند )یا بر عک�س( در این صورت آیا 
درخواس�ت خواهان مص�داق تغییر نحوه دعوا و خواس�ته 
ب�وده و چ�ون تا نخس�تین جلس�ه دادرس�ی درخواس�ت 
 تغییر نح�وه دعوا و خواس�ته مطرح نش�ده، قاب�ل ترتیب

 اثر است؟
موارد مس��ئولیت تضامنی در قانون، تعیین شده و تشخیص آن با دادگاه 
صادرکننده رأی اس��ت. با توجه به اینکه سبب و آثار مسئولیت تضامنی 
با غیرتضامنی متفاوت اس��ت، بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط 
خواهان، به معنای تغییر نحوه دعوا اس��ت و برابر م��اده ۹۸ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال 13۷۹، 

تنها تا نخستین جلسه دادرسی امکانپذیر است.

ام�روزه ش�اید کمتر کس�ی باش�د که موضوع ش�رط 
بندی های اینترنتی را نشنیده باشد. خصوصا جوانان و 
کاربرانی که اکثر اوقات خود را در محیط س�ایبر سپری 
ک�رده و البت�ه بس�یاری از آنها نی�ز در این گونه ش�رط 
بندی ها ش�رکت می کنند. اما به راستی جایگاه قانونی 
این گونه شرط بندی ها چیست؟ به دیگر سخن، عملکرد 
س�ایت های ش�رط بندی منطبق با کدام یک از عنوان 
مجرمانه است و آیا می توان شرط بندی های اینترنتی 

را جرم دانست؟

عبدالرضا طرزی، کارش��ناس ارش��د حقوق و قاض��ی ویژه جرایم 
سایبری طی یادداشتی در پایگاه جامعه مجازی حقوقدانان موضوع 
جرم انگاری شرط  بندی های اینترنتی را مورد بررسی قرار داده است.

 آیا شرط بندی های اینترنتی جرم است؟ 
گروهی بر ای��ن باورند، در ش��رط بندی های اینترنت��ی، علی رغم 
مشکالت جدی حاصل از آن و اینکه وجوه کالنی را بدون هرگونه 
تالش و زحمت عاید گردانندگان این گونه سایت ها می کند و زمینه 
مراجعه مال باختگان زیادی را به عنوان ش��اکی به دستگاه قضایی 
فراهم می س��ازد، با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم که البته در 
ادامه ای��ن مطلب، توضی��ح خواهیم داد که نظر ای��ن گروه چندان 

صحیح نیست.
برخی بر این باورند که ش��رط بندی های اینترنتی، نوعی قمار است 
و لذا عنصر قانونی آن را م��اده ۷۰۵ بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال 13۷۵ می دانند که مقرر می دارد: »قماربازی 
با هر وسیله ای ممنوع است و مرتکبین آن به یک تا 6 ماه حبس یا تا 

۷۴ ضربه شالق محکوم می شوند.«
نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از »قمار« ارایه نکرده است، باید گفت 
قمار نوعی توافق بین دو یا چند نفر است که با انجام بازی مخصوص 
و بر مبنای اتفاق، ش��انس و تصادف و البت��ه برخی مهارت ها، برنده 

بازی، مال معینی را از دیگران دریافت می دارد. 
با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایت های شرط بندی 
انجام می دهند، نمی توان ش��باهتی بین عنصر مادی )قمار بازی( با 
عملکرد این گونه س��ایت ها یافت؛ چرا که کاربران مراجعه کننده به 
این گونه سایت ها عمال »بازی خاصی« انجام نمی دهند بلکه پس 
از پرداخت مبلغی )نتیجه یک بازی خاص( را حدس زده و در صورتی 
که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید، مال معینی 
را دریاف��ت می کنند لذا به نظر نگارنده ش��رط بندی های اینترنتی، 

قماربازی محسوب نمی شود.
برخی دیگ��ر نیز بر این باورند که ش��رط بندی های اینترنتی نوعی 
کالهبرداری اینترنتی است و لذا عنصر قانونی آن را ماده 13 قانون 
جرای��م رایانه ای دانس��ته اند که مق��رر م��ی دارد: »هرکس به طور 
غیرمجاز از س��امانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از 
قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل 

کردن سامانه، وجه یا م�ال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای 
خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از 
یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون 

ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.«
همانطور که مالحظه می ش��ود، عنصر مادی ج��رم )تحصیل مال 
به طور غیرمجاز از طریق سیس��تم رایان��ه ای( یا همان به اصطالح 
کالهبرداری اینترنتی، وارد کردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد 
کردن یا متوقف کردن یا مختل کردن سیستم رایانه ای یا مخابراتی 
اس��ت؛ آن هم به ط��ور غیرمجاز که در نتیجه آن م��ال یا منفعت یا 

خدمات یا امتیاز مالی تحصیل شود. 
اما این رفتارهای مجرمانه نیز با آنچه که ما در س��ایت های ش��رط  
بندی ش��اهد هس��تیم، چندان تطابقی ندارد زیرا این گونه سایت ها 
عمدتا بدون ارتکاب اعمال فوق صرفا با ایجاد یک وب سایت مثال 
با موضوع )حدس زدن نتایج فالن مس��ابقه ورزش��ی( وجوهی را از 
کاربران دریافت کرده و س��پس به برنده یا همان کسی که حدسش 

درست از کار درآمده است، مبلغی را می پردازند. 

 ماهیت شرط بندی اینترنتی
بر این اساس، شرط بندی اینترنتی از مصادیق تحصیل مال به طور 
غیرمجاز از طریق سیس��تم رایانه ای نیست؛ زیرا همانطور که گفته 
ش��د، عنصر مادی مندرج در این ماده با عملکرد این گونه سایت ها 

تطابقی ندارد.
گروهی ب��ر این باورند که ش��رط بن��دی اینترنت��ی در واقع همان 
کالهبرداری س��نتی اس��ت که فرد یا افرادی، با ایجاد یک سایت 
اینترنتی و دادن وعده های واه��ی از جمله پرداخت جایزه به برنده، 

وجوه کالنی را از کاربران دریافت می کنند. 

ش��کی نیس��ت اگر در جریان یک رفتار متقلبانه نظی��ر آنچه که در 
ماده یک قانون تش��دید مج��ازات مرتکبین ارتش��ا، اختالس  و 
کالهبرداری آمده اس��ت و  مقرر می دارد: »هرکس از راه حیله و 
تقلب مردم را به وجود ش��رکت ها ی��ا تجارتخانه ها یا کارخانه ها 
یا موسس��ات موهوم یا به داش��تن اموال و اختیارات واهی فریب 
ده��د یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش��امدهای 
غیرواقع بترس��اند یا اس��م یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی 
از وس��ایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا 
حوالجات یا قبوض یا مفاصاحس��اب و امثال آنها تحصیل کرده 
و از این راه مال دیگری را ببرد، کالهبردار محس��وب و عالوه  بر رد 
اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای 
نقدی معادل مالی که اخذ کرده اس��ت محکوم می شود« مالی برده 

شود، جرم کالهبرداری محقق شده است.
اما بحث ما در جایی اس��ت که یک وب سایت در محیط سایبر ایجاد 
می شود و بی آنکه مرتکب رفتارهای متقلبانه فوق شود، وجوهی را 
در قبال حدس زدن و پیش بینی نتیجه فالن بازی ورزشی دریافت 
کند و س��پس جوایزی را طبق آنچه که وعده داده است، به برندگان 

اعطا کند. 
به بیان ساده تر، اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور 
در ماده 13 قانون جرایم رایان��ه ای و نیز بدون ارتکاب افعال مذکور 
در م��اده یک قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتش��ا، اختالس و 
کالهبرداری صرفا در قبال پیش بینی نتیجه مس��ابقات ورزش��ی، 
وجوه��ی را از کاربران دریافت و در آخر مبالغ��ی را به برندگان اعطا 

کند، آیا باز هم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا خیر؟
در پاس��خ به این پرس��ش، تحلیل نحوه عملکرد این گونه سایت ها 
ضروری اس��ت. به نظر می رسد عملکرد س��ایت های شرط بندی، 

نوعی گروبندی باشد. 
در تعریف گروبندی آمده اس��ت: نوعی توافق بین دو یا چند نفر که 
امر معینی را پیش بینی می کنند و در ضمن تعهد می کنند که هرکس 

درست گفته باشد، مال معینی را به او بدهند.
این موضوع در حالی اس��ت که قانونگذار در ماده 6۵۴ قانون مدنی، 
گروبندی را باطل اعالم و دعاوی راجع به آن را غیر مسموع دانسته 

است. 

  نوعی گروبندی باطل
بر اس��اس ماده ۲1۵ قانون مدنی، مورد معامل��ه باید دارای منفعت 
عقالیی و مشروع باشد. در غیر این صورت، به جهت فقدان شرایط 
صحت من��درج در ماده 1۹۰ همین قانون، هی��چ گاه در عالم اعتبار 

محقق نخواهد شد. 
به این معنا که عمال معامله ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی 

نیز به دست آید، من غیرحق است.
سایت های ش��رط بندی نیز بر همین منوال است. یعنی هیچ گونه 
منفعت عقالیی و مش��روعی وجود ندارد. اینکه ف��ردی با پرداخت 
مبلغی و صرفا بر مبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقالیی 
و عرفی، نتیجه یک یا چند مس��ابقه ورزشی را حدس بزند و سپس 

مال قابل توجهی را تحصیل کند، چه مشروعیتی دارد؟
در مورد گردانندگان سایت های شرط بندی نیز همین گونه می توان 
گفت که مگر این سایت ها چه رفتار عقالیی و تالش منطقی می کنند 
که از محل واریز وجوهی کالن از س��وی کاربران شرکت کننده در 
»پیش بینی و حدس زدن نتیجه مس��ابقات ورزش��ی«، اموال قابل 

توجهی عایدشان شود؟ 
از س��وی دیگر، به موجب مقررات قانونی و فقه��ی، »قراردادهای 
غ��رری« یا »عقود شانس��ی« ک��ه در آنها روابط طرفی��ن و نتیجه 
معامله مبهم بوده و وابس��ته به شانس و تصادف است، باطل است. 
خصوصا آنکه در این گونه قراردادها اراده اش��خاص هیچ  نقشی در 
سرنوش��ت عقد ندارد؛ دقیقا همانند آنچه که ما در سایت های شرط 

بندی شاهد هستیم.
بناب��ر آنچه که تاکنون بیان ش��د، »ش��رط بندی ه��ای اینترنتی« 
نوعی گروبندی باطل و طریقی نامش��روع جهت تحصیل مال و از 
مصادیق ماده ۲ قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و 
کالهب��رداری بوده که مقرر می دارد: »هرک��س ......... به طور کلی 
مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق  تحصیل آن فاقد مشروعیت 
قانونی بوده است، مجرم محسوب می شود و عالوه بر رد اصل مال 
به مجازات  س��ه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر 

مال به دست آمده محکوم خواهد شد.«
لذا گردانندگان این گونه س��ایت ها که از محل وجوه واریزی توسط 
انبوهی از کاربران، مبالغی را تحصیل می کنند و نیز افرادی که اقدام 
به واریز وجه کرده و پس از برنده شدن صرفا بر مبنای اتفاق و شانس، 
مبالغی به آنان پرداخت می شود را می توان در قالب تحصیل مال از 

طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد.

تحلیل حقوقی شرط  بندی های اینترنتی 

گزیده ها

ضرورت رسیدگی خارج از نوبت
 به پرونده های جرایم سایبری

رییس کل دادگستری استان بوشهر با بیان ضرورت سرعت عمل در کشف پرونده های جرایم سایبری، بر 
رسیدگی خارج از نوبت به آنها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان بوشهر، علی جمادی در نشست تخصصی پلیس فتا و قوه قضاییه 
با موضوع پی جویی جرایم سایبری حوزه بانکداری الکترونیک بیان کرد: با توجه به اینکه بار اصلی در مقابله 
و پی جویی و رس��یدگی به جرایم فضای س��ایبری بر عهده پلیس فتا و قضات است بنابراین این دو ضمن 
تعامل بیش��تر و نزدیکتر باید با باال بردن علم و سواد سایبری خود راهکارهای الزم را در راستای تسریع در 

رسیدگی به پرونده های جرایم سایبری استان اتخاذ کنند.
وی سرعت عمل در کش��ف پرونده های جرایم سایبری را بسیار مهم برشمرد که این امر موجب رسیدگی 
به موقع به این پرونده ها می شود و اظهار کرد: با توجه به اینکه جرم در فضای مجازی صورت گرفته و امکان 

دارد هر لحظه ادله جرم مربوطه از بین برود، نیاز است این گونه پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود.
جمادی افزود: در تعامل خوب مثبت و سازنده ای که بین پلیس و دستگاه قضایی وجود دارد شاهد رسیدگی 

بهتر و سریعتر همراه با افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده ها به خصوص در حوزه فضای مجازی هستیم.

تصمیمات دستگاه های اجرایی 
باید در مسیر موازین قانونی باشد

رییس کل دادگستری اس��تان زنجان از آمادگی دستگاه قضایی جهت کمک به اجرای سیاست های نظام 
و دولت خبر داد.

حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با استاندار جدید زنجان گفت: دستگاه قضایی این استان 
از ظرفیت بسیار خوبی در تنظیم امور و پیشبرد اهداف نظام برخوردار است و ما در راستای خدمت به نظام و 
مردم استان، با نماینده دولت در زنجان همراهی و همکاری خواهیم کرد و همه دست به دست هم باید برای 
رس��یدن به اهداف و برنامه های جمهوری اس��المی از هیچ کمکی دریغ نکنیم . به گزارش روابط عمومی 
دادگستری استان زنجان، وی با بیان اینکه صرف نظر از سالیق سیاسی، همه ما زیر یک پرچم و والیت فقیه 
واحد هستیم، ادامه داد: نباید جزیره ای عمل کنیم و دستگاه قضایی استان آمادگی اجرای سیاست های نظام 
و دولت را دارد .رییس کل دادگستری استان زنجان، توفیق و برکت در کارها را مرهون کار جمعی و وحدت 
مسئوالن برشمرد و افزود: برخی گرفتاری هایی که امروزه در برخی حوزه ها  گریبانگیر جامعه است ناشی از 
عدم آشنایی با سیاست هاست . وی خاطرنشان کرد: در جلسات دستگاه های اجرایی بعضا  تصمیماتی اتخاذ 

می شود که خالف قانون است فلذا باید همه تصمیمات در راستای حرکت در مسیر موازین قانونی باشد.
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چهرهها

تعطیالت زمستانی مدارس 
امسال اجرا نمی شود

 وزیر آموزش و پرورش گفت: تعطیالت 
زمستانی مدارس امسال اجرا نمی شود. 
زیرا جدول زمانی ما را برهم می زند، اما 
کار کارشناسی آن ادامه می یابد.سید 
محمد بطحایی با بیان اینکه این طرح 
به هماهنگی ه��ای میان بخش های 
مختلف نیاز دارد، افزود: در این زمینه 
این نظر وجود دارد که براساس اختیارات و قانون شوراهای استان ها، تعطیالت 

زمستانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان ها واگذار شود.

٣٠درصد ایرانیان زیر ١٨ سال هستند
 وزیر ورزش و جوانان گفت: اکنون ٣٠ 
درصد جمعیت کشور افراد زیر ١٨ سال 
هس��تند و قانون حمایت از خانواده به 
صورت جامع ب��ر رعایت منافع عالی 
حقوق کودکان برای این افراد تاکید و 
جامعیت دارد.مسعود سلطانی فر افزود: 
در این وزارتخانه برای توسعه ورزش 
همگانی عرصه و زمینه های مناسبی برای کودکان فراهم می کنیم؛ از این 
رو، المپیاد استعدادهای برتر ورزشی هم اکنون با حضور هزاران دانش آموز 
در سنین ١٢ تا ١5سالگی در 4٠ رشته ورزشی با هدف ایجاد شور و نشاط و 

شادابی درحال برگزاری است.

ممنوعیت برگزاری 
جشن های الکچری در مهدهای کودک

 مدی��رکل امور ک��ودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کش��ور با اشاره به 
ممنوعی��ت برگ��زاری جش��ن ها و 
مراسم های غیرمتعارف در مهدهای 
کودک گفت: دستورالعمل برگزاری 
هرنوع مراسم و جش��ن در مهدهای 
کودک در اختیار مدیران این مراکز قرار 
دارد و رعایت آن الزامی اس��ت. محمد نفریه افزود: تمام مهدهای کودک  با 
رعایت قوانین و مقررات و برای کودکان خودشان می توانند جشن هایی را 

برگزار کنند. 

حمایت از داروهای ایرانی 
رییس س��ازمان غذا و دارو گفت: این س��ازمان عالوه بر کار ویژه و 
مأموریت خود، با توجه به مس��ئولیت اجتماعی که بر عهده دارد، با 
اعتماد مضاعف به بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی و داروی 
ایرانی را در دستور کار خود قرار داده است. غالمرضا اصغری ادامه 
داد: این حمایت با نظارت دقیق تر بر اس��تانداردها و ارتقاء کیفیت، 

توأمان گشته است.

آغاز نام نویسی متقاضیان سفر 
به عتبات 

نام نویسی دور جدید اعزام کاروان های حج و زیارت به عتبات، از روز 
گذشته آغاز شده است و کاروان ها تا ٣٠ آذر به عتبات مشرف خواهند 
ش��د.پس از رفع مشکل صدور ویزای زائران کاروان های عتبات در 
روزهای اخیر، نام نویسی از متقاضیان سفر به عتبات نیز از سر گرفته 
شد.برهمین اس��اس، تمامی متقاضیان اعزام کاروان های عتبات 
می توانند تا ٣٠ آذر با مراجعه به سایت سازمان حج و زیارت و اطالع 
از ظرفیت های خالی کاروان ها، در یکی از ٢5٠٠ دفاتر مجاز حج و 

زیارت اقدام به نام نویسی برای این سفر معنوی کنند.

شرایط تمدید بیمه تکمیلی فرهنگیان
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اظهار 
کرد: برای قرارداد جدید بیمه تکمیلی با چند شرکت بیمه ای مذاکرات 
در حال انجام است. علی الهیار ترکمن افزود: از شرایط و رویکرد ما 
این است که خدمات به نسبت سال قبل کاهش نیابد. سقفی در ارائه 
خدمات گذاشته نش��ده تا حجم بیشتری از فرهنگیان بتوانند از این 
بیمه استفاده کنند. در هر صورت با توجه به افزایش احتمالی قیمت ها 
در حوزه بهداشت و درمان، بیمه یک مدیریت ریسک و امتیازی است 

که اگر در زندگی مشکلی پیش بیاید به رفع آن کمک می کند.

ممنوعیت تبلیغ فروش پایان نامه
مع��اون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گف��ت: تبلیغ پایان نامه 
فروشی توس��ط اپراتورهای تلفن همراه ممنوع شد.حسین سیمایی 
صراف افزود: براین اس��اس وزارت عل��وم در تبیین »الیحه مقابله 
با تقلب و پیشگیری« پیش قدم شده است.وی با بیان اینکه الیحه 
مذکور تحت عنوان »قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار 
علمی« به مجلس ارسال شد، افزود: این قانون سال ۹۶ به تصویب 
رس��ید، مطابق این قانون، وزارتخانه های علوم و بهداش��ت و سایر 
نهادهای مسئول مکلف شدند که آیین نامه اجرای قانون را تهیه کنند.

تردد ٨ برابری خودروها 
در برخی معابر 

رییس پلیس پایتخت اعالم کرد: ظرفیت تردد خودروها در برخی از 
معابر تهران تا هشت برابر بیشتر از ظرفیت استاندارد است.سردار حسین 
رحیمی بیان کرد: مردم بدانند که در این ش��رایط است که پلیس راهور 
مدیریت کرده و از ایجاد ترافیک های طوالنی جلوگیری کرده است، اما 
باالخره باید تمامی شهروندان و البته دیگر مسئوالن و دستگاه ها نیز 
در این زمینه  توجه کافی را داش��ته باش��ند.پلیس برای حفظ امنیت 

و آسایش و آرامش شهروندان از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد.

خبر
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رییسرسانهملی:

آرام آرام به سمت صادرات فیلم برویم 
رییس رس�انه ملی در نشس�ت با عوامل س�اخت مجموعه های نمایشی سیما 
بر اهمیت س�اخت س�ریال ها و مجموعه های تلویزیونی مطابق استانداردهای 

صداوسیما و بر مبنای امیدآفرینی تاکید کرد.

عبدالعلی علی عس��کری در نشست با عوامل س��اخت مجموعه های نمایشی سیما که به منظور 
رونمایی از یادداش��ت رهبر معظم انقالب درباره فیلم و س��ریال تلویزیونی برگزار شده بود، اظهار 
کرد: امروز در شرایط بهتری قرار داریم ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله وجود دارد.

 وی تصریح کرد: جا دارد از بزرگواری و لطف رهبر معظم انقالب که یک انسان فرهیخته، دانشمند 
و هنرشناس هستند و به موضوع رسانه و فیلم و سریال که از گونه های بسیار اثرگذار و سطح باالی 

رسانه ای است پرداختند، تشکر کنم.
علی عسکری با بیان اینکه کلیدواژه اصلی بحث رهبر انقالب که در جمله اول نیز بیان کردند این 
اس��ت که امروز جنگ رسانه و جنگ نرم را قطعی و انکارناپذیر بدانیم، افزود: این در حالی است که 
برخی افراد هنوز به این قائل نیس��تند و به این یقین نرسیده اند که ما در جریان یک جنگ بزرگ و 

یک حادثه بزرگ ملی قرار داریم. 
ما باید بتوانیم با یک کار ماهرانه در نویس��ندگی و تهیه و تولید نمایشی خوب و اثرگذار به بهترین 

کیفیت برسیم و به هدف گذاری خود دست یابیم.
رییس رسانه ملی در ادامه به بحث امید اشاره و تصریح کرد: امید امر بسیار پیچیده ای است، دشمنان 
اگر یک چیز را تهدید می کنند امید به آینده اس��ت و همیش��ه ادبیات فروپاشی و تزریق ناامیدی را 

نسبت به کشور ما پیگیری می کنند.
 وی اضافه کرد: ما که خودمان کلی اطالعات از کش��ورمان داریم اگر ٢ س��اعت به ش��بکه های 
ضدانق��الب نگاه کنیم باید پنجره را باز کنیم تا ببینیم در خیابان چه خبر اس��ت. آنها این گونه موثر 
کار و آینده را تخریب می کنند؛ از این رو ایجاد امید بحث بسیار مهمی است. علی عسکری با تاکید 
بر اینکه آنها می دانند ما در چه شرایطی هستیم، چه محاسن و چه معایبی داریم، یادآور شد: برنامه 
اصلی دشمنان این است که امید را کاهش دهند، یأس ایجاد  کنند و سپس شورش به وجود آورند. 

وی همچنین بر استفاده درست و هوشمندانه از فضای مجازی تأکید کرد.
 علی عسکری در ادامه سخنان خود درباره موضوع پشتیبانی هم یادآور شد: یک زمانی سازمان 
صدا و س��یما یک شبکه و نیم داش��ت که با یک درصد بودجه کشور اداره می شد و امروز تعداد 
زیادی ش��بکه تلویزیون��ی و رادیویی فعالیت می کنن��د و ما دنبال این هس��تیم تا فقط ۷ دهم 
درصد بودجه کش��ور در اختیار س��ازمان صدا و س��یما قرار بگیرد یعنی ۹۹/٣ درصد به س��ایر 
دس��تگاه ها اختصاص یابد و ۷ دهم درصد به رس��انه ملی با این همه فشار و مأموریت بزرگی 

ک��ه دارد اختص��اص پی��دا کن��د.
وی با تاکید بر اینکه رسانه پرهزینه است، افزود: ما از جهت تأمین منابع مالی در شرایط خیلی مطلوبی 
قرار نداریم و اینکه گفته می شود تبلیغ خودش درآمد می آورد باید بگویم تأمین حدود ١٨٠٠ میلیارد 
تومان در این شرایط بازار، بر عهده خود سازمان است و این خیلی کار سخت و تقریباً نشدنی است.

 بودجه فیلم و سریال را صد درصد پرداخت می کنیم
رییس رسانه ملی به تالش سازمان صداوسیما در شرایط سخت اقتصادی برای تأمین منابع مالی 
فیلم و سریال تلویزیونی نیز اشاره کرد و گفت: ما بودجه فیلم و سریال را صد درصد پرداخت می کنیم. 
وی تصریح کرد: البته باید اذعان کنیم شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت و منابع دولت هم محدود 

است و باید با همین شرایط پیش رویم.

 صادرات فیلم و سریال ایرانی
وی با بیان اینکه ما که س��ریال ساز قابل توجه در دنیا هستیم چرا نمی توانیم فروش جهانی داشته 
باشیم و باید به این موضوع جواب داد، گفت: در همین راستا کمیته ای تشکیل دهید و اصاًل قواعد 
بازی را دربیاورید، آرام آرام به سمت صادرات فیلم برویم؛ این هم یک نوع صادرات است که وقتی 

محصولی را تولید می کنیم برای منطقه و جهان باشد نه فقط برای ایران.
رییس رسانه ملی تاکید کرد: هر کسی در ایران سریالی تولید کرد که هم در ایران دیده شد و توانست 

در خارج هم بفروشد، درصدی از فروشش برای خودش خواهد بود.

 افزایش ۵٠ درصدی بودجه سریال سازی
مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی هم درباره بودجه سریال سازی بیان کرد که در دوره 

جدید هر سال 5٠ درصد به بودجه تولید آثار نمایشی افزوده شده است.
وی با اشاره به نتایج نظرسنجی ها درباره میزان عالقه مردم به سریال های تلویزیونی هم گفت: طبق 

آخرین نظرسنجی ها عالقه مندی مردم به سریال ها در رتبه نخست قرار دارد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر 4٠ سریال در حال تولید است و ٢٠ سریال هم در پیش تولید قرار دارد.

معاون سیما در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه مردم ایران عالقمند به سریال های ایرانی هستند، 
اظهار کرد: طبق آخرین نظرس��نجی ها درباره سبد مصرف رس��انه ای مردم ایران در ساختارها و 

موضوعات مختلف و عالیق آنها، رتبه اول مربوط به سریال است.
وی ادامه داد: ۷/۷١ درصد از مردم ایران به طور متوسط روزی ١٠5 دقیقه سریال ایرانی می بینند و 

٣/٣5 درصد هم سریال خارجی می بینند که به طور متوسط روزی 4١ دقیقه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه از اعزام ۷٠٠ 
نفر از مش��تاقان زیارت امام رضا )ع( که تاکنون به مشهد مقدس 

مشرف نشده اند، خبر داد.
حجت االسالم  غالمرضا عادل گفت: در راس��تای اجرای امینانه 
نی��ات واقفان، شش��مین دوره طرح زائران ح��رم رضوی از محل 
عواید موقوف��ات مرتبط، طی دو دوره ۹ ت��ا ١٢ و ١۷ تا ٢٠ آذرماه 

برگزار می شود.
وی اف��زود: ۶۹۶ نیت در خصوص کمک ب��ه زّوار امام رضا )ع( در 
کش��ور وجود دارد که عواید آن صرف افرادی می شود که قادر به 

تأمین هزینه سفر به مشهد مقدس نیستند.
عادل ادامه داد: اولویت در اجرای این طرح با افرادی است که ساکن 
نقاط محروم بوده و همچنین شهروندانی که تحت پوشش نهادهای 
حمایتی ازجمله کمیته امداد امام )ره( و سازمان بهزیستی هستند.

مع��اون فرهنگی و اجتماعی س��ازمان اوقاف همچنین با اش��اره 
به ش��رایط افراد منتخب برای اعزام خاطرنش��ان کرد: افرادی که 
تاکنون به زیارت امام رضا )ع( مش��رف نشده اند و توان مالی الزم 
را ه��م ندارند. همچنین خّدام ثابت و افتخ��اری هیأت امنای بقاع 
متبرکه، مدیران مراکز فرهنگی و قرآنی بقاع متبرکه، خادمین ثابت 
مساجد و افراد ساکن در مناطق محروم و روستایی که حداقل طی 
٢٠ سال گذشته به زیارت امام رضا )ع( مشرف نشده اند، افراد واجد 

شرایط اعزام هستند.
وی اضافه کرد: برگزاری مس��ابقه کتاب خوانی، پاسخگویی به 
سؤاالت شرعی، توزیع بس��ته های فرهنگی و اهدای سوغات 
ب��ه زائران از دیگ��ر برنامه ه��ای فرهنگی در ط��ول برگزاری 

طرح اس��ت.

خبرویژه

۷۰۰ زائر اولی 
به زیارت امام رضا )ع( می روند

آیت اهلل نوری همدانی با توصیه مسئوالن کشور درباره عمل به وعده ها گفت: مسئوالن باید صداقت، راستی 
و عمل به وعده ها سرلوحه کار خود قرار دهند و بدانند بی توجهی به خواسته های مردم خیانت است.

این مرجع تقلید در ابتدای درس خارج فقه در مس��جد اعظم قم با اشاره به ضرورت عمل به وعده ها از سوی 
مس��ئوالن افزود: باید صداقت، راستی و وعده خالف ندادن سرلوحه کار مسئوالن محترم باشد و آگاه باشید 

که خدمت به ضعفا را از یاد نبرید.
وی با بیان بخش��ی از نامه حضرت علی علیه السالم به مالک ادامه داد: حضرت فرمودند »ای مالک؛ بدان که 
مردم ستون دین هستند«. حال هم مسئوالن بدانند بیان حضرت در هشت سال دفاع مقدس و انقالب مردم 

ایران مشخص شد. مردم ستون دین و انقالب هستند و باید دلسوزی متوجه مردم باشد.
این استاد حوزه توجه به خواسته های مردم را از اولویت های مسئوالن دانست و گفت: مسئوالن بدانند مردم 

به آنها رأی داده اند و باید به نظر مردم توجه کنند، اگر توجه نداشته باشند خیانت کرده اند.
این مرجع تقلید صداقت را از دیگر خصوصیات مس��ئوالن کشور اسالمی دانست و گفت: مسئوالن با مردم 
صادق باشند با صداقت حرف بزنند زیرا نشانه ایمان صداقت و راستگویی است، مسئوالن وعده دروغ ندهند 

و آنچه را می توانند به آن عمل کنند به مردم وعده بدهند.
آیت اهلل نوری همدانی همچنین در دیدار با سردار غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه 
بس��یج شجره طیبه است که با واسطه فکر امام راحل ایجاد ش��ده است گفت: همین مسئله باعث ثمراتی در 

کشور و نظام شده است.

معارف

پوستر هفتمین همایش »١٠ روز با عکاسان ایران« با حضور جمعی از عکاسان رونمایی شد.
سیف اهلل صمدیان رئیس هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران در مراسم رونمایی از پوستر همایش »١٠ 
روز با عکاسان ایران« گفت: انجمن عکاس��ان ایران در عرصه و خانه ای است که چند انجمن عکاسی 
دیگر فعالیت می کنند و »١٠ روز با عکاسان ایران« از نظر گستردگی و فعالیت های انجمن های مختلف، 
به یک افتخار همگانی تبدیل شده که محصول استمرار و همراهی است و امیدواریم هفتمین دوره ١٠ 

روز با عکاسان با ایراد های کمتر برگزار شود.
وی افزود: یکی از دلخوشی های ما این است که امروز بیشترین تولید این دنیا، عکس است و تلفن های 
هم��راه کاری کرده اند که دنیا را به ه��م دوخته اند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در انجمن عکاس��ان 
ایران باید پاسخ تمام کلیک هایی را که زده می شود بدهیم. انجمن عکاسان ایران و ١٠ روز با عکاسان، 
جایگاه حساسی است. امیدواریم امسال یکی از درخش��ان ترین دوره های »١٠ روز با عکاسان ایران« 

را شاهد باشیم.
مجید ناگهی دبیر هفتمین همایش »١٠ روز با عکاس��ان ایران« نیز در این مراس��م بیان کرد: هفتمین 
دوره »١٠ روز با عکاس��ان ایران« در فرصت کم و فشردگی زمانی برنامه ریزی شد و همکاران و ستاد 
اجرایی به صورت جدی فعالیت می کنند. رویکرد این دوره »چهره ایران« است که بیشتر نشست های 
تخصصی و برنامه های نمایشگاهی از سوی شورای علمی و شورای هنری به نحوی طراحی شد تا ایران 

امروز در عکاسی نمایش داده شود.

   سید ضیاء هاشمی دبیر کمیته انضباطی کارگروه اکران، درباره آخرین وضعیت واریز درآمد حاصل از پخش فوتبال های جام جهانی رونمایی از پوستر »۱۰ روز با عکاسان ایران« 
در سینما ها، به باشگاه خبرنگاران گفت: فعاًل از بین هفتاد و خرده ای سینما که مسابقات جام جهانی را پخش کرده اند، فقط شش سینما 
واریزی داش��تند و خبری از بقیه نیس��ت. وی درباره واریز درآمد حاصل از پخش بازی پرسپولیس و کاشیما آنتلرز در سینما، به حساب 
صاحبان فیلم و خانه س��ینما بیان کرد: در مورد جزئیات فروش و پرداخت های نمایش این بازی فعاًل اطالعی به ما نداده اند و کماکان 

منتظر جواب هستیم.

   برنامه »٠٠۹٨« با موضوعاتی پیرامون مهارت های زندگی، تعلیم و تربیت فرزندان و ش��یوه های مختلف زندگی به زودی از شبکه 
آموزش س��یما پخش می شود. برنامه »٠٠۹٨« کوششی است در راستای آموزش غیرمستقیم مهارت های زندگی و چگونگی انتخاب 
سبک زندگی خانواده که اولین هدف محتوایی و اجرایی آن ارتباط موثر در خانواده است. همچنین این برنامه به حلقه مفقوده زندگی که 
آسیب های اجتماعی )طالق، اعتیاد( را در پی دارد، می پردازد. در هر برنامه ٣ گروه از خانواده های مختلف )پدر و مادر( حضور می یابند. 
این ٣ گروه شرکت کننده ٢٠ نفر را به عنوان هوادار به استودیو می آورند، سپس گفتگویی بین ٣ گروه و تماشاگران صورت می گیرد. در 
برنامه »٠٠۹٨« سعی شده از نگرش تک بعدی پرهیز و به ابعاد اجتماعی و جامعه شناسی پرداخته شود و موضوعاتی پیرامون مهارت های 

زندگی، تعلیم و تربیت فرزندان و شیوه های مختلف زندگی برای بحث در برنامه انتخاب شده است.

   در ششمین جلسه کارگروه ساماندهی کاغذ درخواست متقاضیان وارد کننده کاغذ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. به این ترتیب 
تقاضای ١٠ شرکت وارد کننده کاغذ به تفکیک نوع کاغذ وارداتی بررسی و در مجموع ۹٨٨۹ تن کاغذ چاپ و تحریر و ۶4٠٠ تن کاغذ 
روزنامه به تصویب رسید. در این جلسه، نظام قیمت گذاری، شبکه توزیع و وضعیت واردات کاغذ مورد بررسی قرار گرفت که مصوبات 

آن متعاقباً اعالم خواهد شد.

تیترواره

بی توجهی به خواسته های مردم خیانت است

تجسمی

ایمن سازی بناهای نا ایمن در کالنشهر 
تهران موضوعی اس�ت که مدت هاست 
نه تنها ذهن مس�ئوالن و کارشناس�ان 
شهری بلکه ساکنان آن را نیز درگیر خود 
کرده اس�ت، آنچه که ش�اید موجب شد 
تا اکنون س�خن از الزامی شدن رعایت 
دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی برای 
تمامی س�اختمان های ته�ران به میان 

بیاید.

  هزار ساختمان ناایمن در تهران
آذرماه س��ال گذش��ته بود که بحث نا ایمن بودن 
برخی از بناهای پایتخت با توجه به حادثه دلخراش 
ساختمان پالسکو باال گرفت و در برخی از مناطق 
تهران کار حتی کار به پلم��پ و تعطیلی برخی از 
این بناها کش��ید. به طور مثال می توان به پلمپ 
س��اختمان نا ایم��ن ١۹ طبقه در خیاب��ان آزادی، 
شناسایی ساختمان های ناایمن پرتردد و پرخطر 
منطقه پن��ج، یا تخریب ملک نا ایم��ن در خیابان 
١۷ شهریور اشاره کرد. این در حالی است که طبق 
اظهار نظر   زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون 
سالمت، محیط زیست، و خدمات شهری شورای 
شهر تهران ١٠ هزار ساختمان ناایمن پایتخت وجود 
دارد، آماری که البته افراد مختلف عددهای متفاوتی 
را درباره آن بی��ان کرده اند. حال اینکه چگونه این 
بناها در کالنش��هر پر جمعیت تهران بدون الزام 
مالکانش به ایمن  سازی ادامه حیات دارند، بحثی 
است که مس��ئوالن ش��هری همواره پاسخ های 
متفاوت��ی ب��رای آن ارائه کرده ان��د. به طور نمونه 
علی اعطا، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای شهر بیان کرده است که سیستم شهرداری 

همیش��ه دقیق و در بستر تکنولوژی نبوده و براین 
اساس پرونده ساختمان های قدیمی که باید آرشیو 

و بایگانی می شده ناقص است. 

 ضرورت نظارت بیشتر
بحث دیگ��ری که در این زمینه عنوان ش��د؛ این 
بود که صدور پروانه برای س��اخت و ساز در اختیار 
شهرداری بوده و وزارت مسکن و شهرسازی نیز باید 
در این خصوص نظارت های کافی را اعمال کند، 
آنچه که محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران  
در مجلس به آن اشاره کرده است با این توضیح که 
البته به طور کلی معاونت شهرسازی وزارت راه و 
شهرسازی درجایگاه سیاستگذاری به عنوان ناظر 
کالن در جلوگیری از فعالیت ساختمان های نا ایمن 

نقش موثری دارد.
از سوی دیگر برخی از متولیان امر در این خصوص 
عنوان کرده ان��د که در گذش��ته مصوبه ای وجود 
داشت که براس��اس آن ساختمان های بلندمرتبه 
ملزم به دریافت تائیدیه ایمنی از سوی آتش نشانی 
شده بودند که این مصوبه در سال ۹5 تغییر کرد و 
طبق آن تمامی ساختمان های شهر تهران ملزم به 
رعایت ضوابط و دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی 
شدند، موضوعی که به  ظاهر چندان جدی پیگیری 

نشد، اما اکنون ماجرا از چه قرار است و آیا حوادث 
رخ داده و اظهار نظرهای صورت گرفته سرانجام 
خوشی برای پایتخت نش��ینان و حفظ ایمنی آنها 
داش��ته اس��ت، یا همچنان در قالب اصلی بدون 
الزام بیان می ش��ود؟ آنچه که محم��ود قدیری، 
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی ش��هرداری تهران با اع��الم خبر اجباری 
ش��دن رعایت ضوابط ایمنی و آتش نشانی برای 
تمامی ساختمان های تهران سعی کرده سرانجام 
خوشی را برای آن رقم زند. وی همچنین از امضاء 
توافق نامه میان معاونت خدمات شهری شهرداری 
و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران 
خبر می دهد و اینکه بر اساس این تفاهم نامه تمامی 
س��اختمان های پایتخت مشمول رعایت ضوابط 

ایمنی و آتش نشانی شده اند.
ام��ا اینکه چه الزامی برای رعایت ش��دن ضوابط 
موردنظر در نظر گرفته اس��ت، سئوالی است که 
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران در پاسخ به آن اظهار کرده 
است؛ در صورتی که ضوابط مربوطه رعایت نشود، 
تا زمان رفع اش��کاالت جواز س��اخت و ساز برای 

ساختمان صادر نخواهد شد.
در این میان باید گفت؛ از الزام به رعایت قوانین و 

چارچوب های تعریف شده در این زمینه بگذریم، 
مهمترین عاملی که به نظر می رس��د باعث بروز 
چالش در حوزه ایمنی ش��ده است، بحث فرهنگ 
ایمنی مردم است، زیرا رفتار مردم تاثیر بیشتری در 
ساختار فیزیکی بناها دارد. از این موارد که بگذریم، 
طبق اظهارات  رییس کمیسیون سالمت، محیط 
 زیس��ت و خدمات شهری شورای ش��هر تهران، 
شناس��ایی س��اختمان های نا ایمن در پایتخت، 
موضوعی زمان بر است. با این وجود سازمان آتش 
نشانی پالک های نا ایمن را در قالب ساختمان های 
بسیار پرخطر تا کم خطرتر طبقه بندی کرده است. 
اگر چه ن��وری از این موضوع خبر داده اس��ت که 
اخطاریه ای به مالکان این ساختمان ها داده شده تا 
مالک باید نسبت به مقاوم سازی و اصالحات مدنظر 
آتش نشانی اقدام کند و در صورت بی توجهی ذی 
نفعان، این ساختمان ها توسط دستگاه قضا پلمپ 
خواهد ش��د، اما نکته قابل توجه این است که این 
روند چگون��ه و در چه بازه زمان��ی قابلیت اجرایی 
شده و الزام آور ش��دن دارد، زیرا بحثی که قدیری 
درخصوص الزام س��اختمان های بلندمرتبه ملزم 
برای دریافت تائیدیه ایمنی از سوی آتش نشانی 
عنوان کرده است، با توجه به اینکه الزام برای انجام 
این کار را  منوط به صدور جواز ساخت و ساز برای 
ساختمان های موردنظر عوان کرده، تنها مربوط 
به بناهای در دس��ت احداث می شود، این درحالی 
اس��ت که تعداد زیادی از بناهای موجود همانطور 
که متولیان امر عنوان کرده اند، روزهای نا ایمن را 
سپری می کنند و در کنار تعیین مقررات ویژه باید 
برای آنها نیز الزامات جدی لحاظ شود. به هرحال 
قرار اس��ت به زودی هنگام مال��ک و پیمانکار به 
شهرداری برای اخذ مجوز از طریق شبکه ارتباطی 
مدارک و نقشه ها از سوی کارشناسان آتش نشانی 
نیز رص��د ش��ود و در صورتی که ای��ن ضوابط در 
ساختمان ها رعایت نش��ود، تا زمان رفع نواقص و 
مشکالت جواز و تائیدیه نهایی صادر نخواهد شد.

 الزامی شدن رعایت دستورالعمل 
آتش نشانی برای بناهای پایتخت

»حمایت«گزارشمیدهد

حکم  شهردار تهران صادر شد
 س�خنگوی وزارت کش�ور از امض�اء حک�م حناچی از س�وی

 وزیر کشور خبر داد.

سید سلمان سامانی با بیان اینکه حکم پیروز حناچی روز گذشته توسط 
وزیر کشور به امضاء رسید، بیان کرد: با توجه به اینکه نظر صریح وزارت 

اطالعات مبنی بر تأیید صالحیت پیروز حناچی روز گذش��ته به وزارت 
کشور واصل شده و مستندات قانونی موردنیاز برای صدور حکم شهردار 
تکمیل شد، حکم انتصاب وی به عنوان شهردار جدید تهران از سوی وزیر 
کشور صادر شد. وزیر کشور از شهردار جدید تهران خواست در انضباط 
دقیق مالی، انضباط محیط شهری، تسریع در تصمیم گیرهای به موقع 

و کارشناسی و اس��تفاده از توان افراد مجرب و شایسته،  اهتمام به خرج 
دهد. براین اساس مراسم معارفه ش��هردار جدید تهران روز یکشنبه در 
صحن علنی شورای شهر تهران برگزار خواهد شد. گفتنی است؛ حناچی 
در رقابت با عباس آخوندی با ١١ رای در ٢٢ آبان ماه به عنوان ش��هردار 

تهران انتخاب و به وزارت کشور معرفی شد.

الهامصادقی
گروهاجتماعی



  پنجشنبه
  8 آذر 1397   

  شماره  4351

15

  بین الملل  

اعتراض

کیوسکبینالملل

 
دولت ترامپ از امضای دو ق��رارداد فروش بالگرد و مهمات تانک 
ب��ه ارزش ۱.۲ میلیارد دالر ب��ه مصر خبر داد. به نوش��ته روزنامه 
»الق��دس العربی«، وزارت خارج��ه آمریکا با دو ق��رارداد فروش 
س��اح و تجهیزات نظامی به مصر موافقت کرده است. بر اساس 
بیانیه صادره از آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا که مدیریت 
قراردادهای فروش تجهیزات نظامی به کش��ورهای خارجی را بر 

عه��ده دارد، ارزش قرارداد فروش اول حدود ی��ک میلیارد دال
ش��امل ۱۰ بالگرد از نوع آپاچی "ای اچ ۶۴ ای" و دیگر تجهیزات 
نظامی جانبی اس��ت. مصر می گوید قصد دارد در راس��تای توجه 
واش��نگتن و قاهره به مبارزه با تروریس��ت از ای��ن بالگردها برای 
توسعه نیروی هوایی خود استفاده کند که در شبه جزیره سینا علیه 
افراط گرایان فعالیت دارد. آژانس همکاری امنیتی دفاعی آمریکا 
نی��ز در بیانیه ای اعام ک��رد، قرارداد دوم ف��روش به ارزش ۲۰۱ 
میلیون دالر ش��امل ۶۰ هزار گلوله تانک و دیگر تجهیزات دیگر 
برای یگان زرهی تانک های "ام ۱ ای ۱" مصر اس��ت که از آن در 

آموزش و جنگ استفاده می شود. 

 
رس��انه های عبری زبان اع��ام کردند درنتیج��ه اقداماتی که در 
راس��تای تحریم اسرائیل در جهان انجام می ش��وند و نیز رسوایی 
قانون "کش��ور یهود"، یک کنفرانس علم��ی در آفریقای جنوبی 
مشارکت پژوهش��گران اس��رائیلی را لغو کرد. به گزارش روزنامه 
عبری زبان »هاآرتص« در س��ایت خود نوشت، دلیلی که فعاالن 
حوزه تحریم اسرائیل برای لغو مش��ارکت این رژیم در کنفرانس 
علمی آفریقای جنوبی مطرح کردند، قانون "کش��ور یهود" است. 
با تصویب این قانون در ژوئیه گذشته، اسرائیل "کشور قوم یهود" 
شناخته می ش��ود و این قانون نژادپرس��تانه اعراب ساکن اراضی 
اشغالی را به ش��هروندانی درجه دو تبدیل می کند. طبق این قانون 
حق تعیین سرنوش��ت در اراضی اش��غالی به صورت انحصاری به 

یهودی ها اختصاص می یابد. 
طبق گزارش هاآرتص، این فعاالن همچنین خواستار ممانعت از 
حضور پژوهشگران اسرائیلی در کنفرانس شده و اظهار کردند، در 
ش��رایطی که اس��رائیل به نوار غزه حمله می کند و کرانه باختری 
را در اش��غال خود دارد و نیز فعاالن فلس��طینی را به قتل رسانده و 
شکنجه کرده و حقوق فلسطینی هایی که اراضی شان را به اشغال 
درآورده، نادیده می گیرد، نمی توان درباره آشتی، همدلی و گذشت 

صحبت کرد.

 
یکی از رهبران حزب اهلل لبنان در واکنش به درخواست یک فرمانده 
اس��رائیلی برای ترور سید حسن نصراهلل، تأکید کرد که رزمندگان 
مقاومت با جان و مال خود از س��ید حس��ن نص��راهلل دفاع خواهند 
کرد. به گزارش روزنامه »رأی الی��وم«، یکی از رهبران حزب اهلل 
لبنان که نام او برده نش��ده در واکنش به درخواس��ت یک فرمانده 
اسرائیلی برای ترور سید حس��ن نصراهلل گفت: حزب اهلل با جان و 
تمامی امکاناتش از رهبر خود سید حسن نصراهلل دفاع خواهد کرد. 
ما برای مقابله با هرگونه طرح دش��من اسرائیلی در آمادگی کامل 

به سر می بریم. 
وی گفت: حزب اهلل تمامی احتماالت را دراین باره از چندین س��ال 
پیش بررس��ی کرده اس��ت و برای تمامی س��ناریوها آماده است. 
اس��رائیل شبانه روز برای ترور سید حس��ن نصراهلل نقشه می کشد 
و اخبار درباره طرح اس��رائیل برای ترور وی اخبار جدیدی نیست. 
این مسئول حزب اهلل به نقل از خود نصراهلل گفت که وی بارها طی 
دیدارها تأکید کرده که ۲۰ سال بیشتر از مدت عمرش زندگی کرده 
و خداوند بیشتر از حد الزم به او عمر داده و او همواره با کارهایش در 

مسیر شهادت در راه خدا پیش رفته است.

 
منابعی در مخالفان س��وریه اعام کردند که هیئت تحریرالش��ام 
)جبهه النصره س��ابق( ش��روطی را به آنکارا برای خروج از منطقه 
و اجرای توافقنامه ادلب در راس��تای حفظ مناف��ع اصلی اش ارائه 

کرده است. 
به گ��زارش روزنامه »الوطن« س��وریه به نق��ل از منابع مخالفان 
سوری نوشت که هیئت تحریرالشام نشستی را با مسئوالن نظامی 
و اطاعاتی ترکیه درباره ش��روط عقب نش��ینی اش از مسیرهای 
بین المللی "ام ۴" و "ام ۵" بین حلب، حماة و الذقیه طبق آنچه در 
سپتامبر گذشته در سوچی میان روسیه و ترکیه توافق شد، برگزار 
کرد. این منابع همچنین اعام کردند: ش��روط تحریرالش��ام این 
اس��ت که آنکارا از فش��ارهای خود علیه این سازمان برای منحل 
کردن خود دست برداشته و تشویق و ترغیب گروه های وابسته به 

ترکیه علیه هیئت تحریر الش��ام در مناطق تحت سیطره اش در 
ادلب را متوقف کند و در صورت تشکیل دولت مشترک با دولت 

موقت که از سوی مخالفان سوریه اداره می شود، به این تشکیات 
سهمیه ای قابل توجه بدهد.

جلدروز

ط��رح  آرژانتی��ن  قوانی��ن   
پرونده های بین المللی در حوزه 
حقوق بشر را به طور غیرمعمولی 
س��اده می کن��د، حتی اگ��ر این 
پرونده ه��ا ارتباطی ب��ه آرژانتین 
نداشته باشند. آرژانتین کشوری 
اس��ت که در س��ال های ۱۹۷۶ تا 
۱۹۸۳ ش��اهد حضور ی��ک رژیم 
نظامی بود که باعث کشته یا ناپدید 
شدن حدود ۳۰ هزار تن شد. تحت 
تفسیر گسترده این قانون در حوزه 
قضایی بین المللی، برخی جرائم به 
حدی شنیع هستند که بی حرمتی و 
توهین آش��کار به بشریت محسوب 

می شوند و باید تحت پیگرد قرار بگیرند. این مسئله می تواند برای محمد 
بن سلمان، ولیعهد عربستان که قصد دارد در نشست جمعه و شنبه گروه 
۲۰ در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین ش��رکت کند، زننده باشد. برخی 
استدالل می کنند، مصداق یکی از آن جرائم مداخله نظامی سعودی ها در 
یمن است که هزاران تن کشته شده و میلیون ها تن دیگر با خطر قحطی 
و بیماری مواجه هس��تند. سازمان ملل متحد آن را بدترین بحران انسانی 
جهان نامیده اس��ت. مورد دیگر، قتل وحش��یانه جمال خاشقجی درون 
کنسولگری عربستان در استانبول است. بسیاری از آژانس های اطاعاتی و 
کارشناسان شامل سیا تأکید دارند ولیعهد عربستان احتمااًل در برنامه ریزی 
این کشتار نقش داشته است. دیده بان حقوق بشر در طوماری ۹۰ مورد از 
حمات غیرقانونی ائتاف در یمن شامل بمباران مدارس، منازل، بازارها، 
بیمارستان ها و مس��اجد را ذکر کرده است. این سازمان تأکید دارد محمد 
بن سلمان مسئول نهایی چندین مورد نقض قوانین بین المللی است زیرا 
نیروهای سعودی حمات "کورکورانه و نامناسب" علیه غیرنظامیان انجام 
می دهن��د. مقام ها می گویند که این تحقیقات در مراحل اولیه قرار دارند و 
کارشناس��ان تردید دارند که این مس��ئله بتواند توجهات زیادی را به خود 
جلب کند و حتی اگر آرژانتین آن را به جریان بیندازد، این شاهزاده سعودی 
احتمااًل تح��ت حفاظت مصونیت دیپلماتیک قرار دارد. اما همین احتمال 
طرح اتهامات علیه بن سلمان هم باید نشست جی ۲۰ را به لرزه درآورد. این 
شاهزاده سعودی در کنار رهبرانی از چین، روسیه، ایاالت متحده، ترکیه و 
اروپا جزو شرکت کنندگان است. همان طور که نیویورک تایمز نوشته است: 
حتی خطر بروز یک مجادله کوچک در دادگاه های آرژانتین می تواند این 
س��فر را که پیش تر گمان می رفت فرصتی برای بن سلمان باشد تا حتی 
پس از نتیجه گیری س��یا مبنی بر صدور دستور قتل به دست این شاهزاده 
خودنمایی کند و مورد اس��تقبال دیگر رهبران قرار بگیرد، تحت الش��عاع 
قرار دهد. از میان کش��ورهای حاضر در ج��ی  ۲۰، آمریکا تمام قد در کنار 
بن سلمان ایستاده است و گزارش اطاعاتی سیا را زیر سؤال برده است؛ 
ترکیه با جدیت درباره قتل خاشقجی تحقیق می کند؛ فرانسه و انگلیس به 
قرارداد تس��لیحاتی با سعودی ها ادامه می دهند اما هیچ کدام مانند ترامپ 
حمایت همه جانبه از بن سلمان نکرده اند و انگلیس در سازمان ملل برای 
آتش بس بشردوستانه و آغاز ارسال غذا و دارو برای یمن کمپین می کند؛ 
آلمان معامات تسلیحاتی با ریاض را متوقف کرده است و کانادا می گوید 
دیگر ساحی به عربستان نمی فروشد اما اجرای قراردادهای کنونی آن در 
جریان است. نیکوالس برنز، معاون سیاسی سابق وزیر امور خارجه آمریکا 
به گاردین گفت: تصورم این اس��ت که محمد بن س��لمان به گرمی مورد 
استقبال رهبران خودکامه در بوئنوس آیرس و ترامپ قرار می گیرد. این به 
مرکل، ماکرون، می و ترودو بستگی دارد که سردمدار دموکراسی، حقوق 

بشر و اجرای قانون شوند و او را با آغوش باز به حضور نپذیرند.

گزارش

جمهوری خواهان 53 کرسی سنا را 
به دست آوردند

نتایج اولیه انتخابات ویژه کرس��ی ایالت »میسیسیپی« حاکی از پیروزی 
»سیندی هاید اس��میت« نامزد حزب جمهوری خواه است و بدین ترتیب 
جمهوری خواهان ۵۳ کرس��ی از مجموع ۱۰۰ کرسی سنای آمریکا را به 

دست گرفته اند.
بنا بر نتایج اولیه ش��مارش ۷۰ درصد آرای انتخابات روز گذشته در ایالت 
میسیسیپی و پیشبینی های رس��انه های آمریکایی، نامزد جمهوری خواه 
توانس��ته در انتخابات ویژه برای تعیین س��ناتور این ایالت تا سال ۲۰۲۰ 
پیروز شود و بدین ترتیب تس��لط جمهوری خواهان در برابر دموکرات ها 
در این مجلس ۱۰۰ نفره به ۵۳ کرس��ی در برابر ۴۷ کرس��ی برسد. بنا بر 
گزارش رس��انه های آمریکای از قبیل س��ی ان بی سی، با شمارش بیش 
از ۷۰ درصد آرای انتخابات ویژه در »میسیسیپی«، حزب جمهوری خواه 
است که توانسته با پیثروزی در این رقابت، تسلط خود را در سنای آمریکا 
بیشتر کند. بعد از اعام کناره گیری »تاد کوچران« سناتور جمهوری خواه 
این ایالت در س��نای آمریکا در تاریخ اول آوریل سال جاری، فرماندار این 
ایالت »سیندی هاید اسمیت« را به عنوان جایگزین او انتخاب کرد.با توجه 
به اینکه دو سال تا زمان اتمام دوره کوچران در سنای آمریکا باقی مانده و او 
زودتر از موعد کناره گیری کرده بود، برای تعیین سناتور این ایالت تا سال 
۲۰۲۰ انتخاباتی ویژه برگزار ش��د. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
هم از خانم »س��یندی هاید اسمیت« در این انتخابات حمایت کرده بود تا 
تسلط جمهوری خواهان در سنای آمریکا بیشتر شود.با پیروزی اسمیت در 
میسیس��یپی، جمهوری خواهان توانسته اند تا سال ۲۰۲۰ اکثریت سنای 

آمریکا را با اختاف ۶ کرسی از آن خود کنند.

کوزوو
صرب های ش��مال کوزوو در اعتراض به مصوب��ه دولت مبنی بر 
افزای��ش صددرص��دی مالیات کااله��ای وارداتی از صربس��تان 
تظاهرات کردند. رس��انه های خبری صربس��تان نوشند، »گوران 
راکیچ« رئیس نمایندگان صرب در مجلس کوزوو در این تظاهرات 
که مقابل دفتر اتحادیه اروپا در بخش ش��مالی کوزوو برگزار شد، 
گفت: حکومت های خودگردان صرب ها در سیستم سیاسی کوزوو 

فعال نیستند. 
وی تصریح کرد: افزایش مالیات بر کاالهای وارداتی از صربستان 
به ای��ن معنا اس��ت که ک��ودکان ص��رب در ک��وزوو مایحتاجی 
 اولی��ه یعنی آب و غذا ب��رای زندگی ندارند و م��واد ذخیره در حال 

کاهش است. 
صرب ه��ای ک��وزوو در ای��ن تظاه��رات پارچه نوش��ته هایی در 
دست داش��تند که روی آن ها نوش��ته بود: »خواهان صلح هستیم 
و ن��ه جن��گ«، »بچه ه��ای م��ا را نگذاری��د گرس��نه بمانند«، » 
پریشتینا،خش��ونت متوقف«، »ما حق داش��تن ن��ان داریم«. »آنا 
برنابیچ« نخس��ت وزیر صربستان در مورد تصمیم دولت کوزوو در 
این خصوص در جمع خبرنگاران در بلگراد گفت که از طرف دولت 
صربس��تان و در چارچوب توافق نامه تجاری »سفتا« به دبیرخانه 
کمیته مشترک سفتا درخواست رسمی مشاوره ای مستقیم ارسال 
کرده است. وی افزود، مسئوالن کمیسیون مشترک سفتا از زمان 
دریافت ای��ن درخواس��ت ۹۰ روز فرصت دارند، مس��ئله ای را که 
پریشتینا به وجود آورده و در تضاد با توافق نامه تجاری سفتا است، 

حل وفصل کنند. 

عکسنوشت

جاری شدن سیل در خیابان های شهر سیدنی به عنوان بزرگ ترین شهر 
استرالیا، خیابان های این شهر را به رودخانه های پرآب تبدیل و مشکات 
زیادی را برای س��اکنان این شهر ایجاد کرده است. سیل در شهر سیدنی 
همچنین ایستگاه راه آهن شهری را در منطقه تاون هال در برگرفت و تردد 
برخی از خطوط قطار ش��هری سیدنی را مختل کرد. سازمان هواشناسی 
اس��ترالیا اعام کرد که در مناطق مرکزی س��یدنی ح��دود ۹۰ میلی متر 

باران باریده است.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان روز سه شنبه 
وارد تون��س ش��د و ب��ا الباج��ی قائد السبس��ی، 
رئیس جمهوری تونس و یوسف الشاهد، نخست 
وزیر این کش��ور دیدار کرد. در ای��ن دیدار درباره 
روابط دوجانبه و تحوالت منطقه بحث و گفت وگو 
ش��د. این س��فر در حالی صورت گرفته است که 
مردم تونس، فعاالن و روزنامه نگاران این کشور 
تظاهرات گس��ترده ای را علیه محمد بن سلمان 
برگ��زار کردند. مردم تونس روزهای دوش��نبه و 
سه شنبه در اعتراض به سفر محمد بن سلمان در 
پایتخت تظاهرات گسترده ای را به راه انداختند. 
سندیکای روزنامه نگاران تونسی نیز اعام کرد 
که دستگاه قضایی این کشور تحقیقاتی را علیه 
محمد بن س��لمان آغاز خواهد کرد. این سندیکا 
روز دوشنبه شکایتی را علیه محمد بن سلمان ارائه 
کرده بود. سندیکای روزنامه نگاران تونسی سند 
فرستاده شده از س��وی پلیس به نماینده حقوقی 
س��ندیکا برای حضور در دفتر پلیس دادگستری 
به عنوان ش��اکی نس��بت به انجام این س��فر را 

منتشر کرد.

سندیکای مذکور اظهار داشت: این اقامه دعوی 
براس��اس گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر 
در یم��ن انجام گرفت��ه و این س��ندیکا خواهان 
انجام تحقیقات و در نظ��ر گرفتن تدابیر حقوقی 
الزم ب��رای ارجاع این پرونده به دادس��تانی کل 
دادگاه بین الملل��ی کیف��ری اس��ت. خبرگزاری 
رویترز نیز در خبری گزارش داد، در جریان دیدار 
ولیعهد عربس��تان با الباجی قائد السبسی تنها از 
عکاس��ان برای گرفتن تصاوی��ری از این دیدار 
دعوت و کنفران��س مطبوعاتی ک��ه معمواًل در 
پایان چنین س��فرهایی برگزار می شود، لغو شد. 
ریاست جمهوری تونس تنها در پایان این دیدار 
بیانیه ریاستی را منتش��ر کرد. تحلیلگران معتقد 
هستند که این اقدام تاشی برای فرار از سؤاالت 

خبرنگاران تونسی در خصوص این سفر است.
مدیر دفتر ش��بکه الجزیره در تون��س نیز اعام 
کرد که خبرنگاران تونس��ی به شدت از این اقدام 
ریاست جمهوری تونس خشمگین شدند چراکه 
به رسانه های عربستانی اجازه پوشش این دیدار 

را داده بودند.

به گفته این خبرنگار، ممانعت از پوشش خبری 
دیدار محمد بن سلمان با رئیس جمهوری تونس 
به خاطر فش��ار عربس��تان صورت گرفته است. 
محمد بن س��لمان اخیراً س��فرهایی به امارات، 
بحرین و مصر داش��ته و قرار اس��ت به الجزایر و 
موریتانی نیز سفر کند. این سفرها اولین سفرهای 
وی به خارج از کشور از زمان کشته شدن جمال 
خاش��قجی، روزنامه نگار منتقد عربس��تانی در 
کنسولگری این کشور در اس��تانبول محسوب 
می ش��ود. مس��ئله مهم در س��فرهای دوره ای 
بن س��لمان به کشورهای مس��لمان منطقه این 
اس��ت که او س��عی دارد ب��ا اس��تفاده از فرصت 
س��رمایه گذاری در این کش��ورها از فشارهای 
بین المللی علیه خود بکاهد. روزنامه ها خبر داده 
بودند که بن س��لمان به طور مثال برای دیدار از 
تونس و ماق��ات با رییس جمهور این کش��ور 
سپرده گذاری هنگفتی را در تونس پیشنهاد کرده 
است. این هفته نامه نوشت، بن سلمان متعهد به 
سپرده گذاری دو میلیارد دالری در بانک مرکزی 
تونس شد و نیز گفت، مقادیری از نفت به ارزش 

۴۰۰ میلیون دالر را ب��ه قیمت ترجیحی تونس 
تأمین می کند. طبق نوشته این هفته نامه، تونس 
نیاز شدید به حمایت مالی داشته تا این کشور از 

بحران اقتصادی نجات یابد.
گرچه این ادعا هنوز ثابت نشده و ریاست جمهوری 
تونس نیز این موضوع را تکذیب کرده اس��ت اما 
به نظر می رسد برگزاری این سفرها تنها راه باقی 
مانده برای بن سلمان برای منحرف کردن افکار 
عمومی از مسئله قتل خاش��قجی بوده است. در 
همین حال همزمان با تشدید اعتراضات مردمی 
در چند کش��ور عرب��ی درباره س��فر »محمد بن 
سلمان« ولیعهد س��عودی، مغرب او را به حضور 

نپذیرفت.
وبگاه مغربی »لکم« به نقل از این منبع گزارش 
کرد که بن س��لمان س��فر به مغرب را در دستور 
کار خود قرار داده بود اما مغرب با این س��فر وی 
مخالفت کرد و بن س��لمان نیز مجبور شد مغرب 
را از برنامه سفر دوره ای خود حذف کند. روزنامه 
»القدس العربی« نیز نوش��ت که مغرب پیشنهاد 
کرده بود به جای »محمد ششم« پادشاه مغرب، 
»رش��ید« برادر وی از ولیعهد س��عودی استقبال 
کند. مغرب از جمله کش��ورهای عربی است که 
تا کنون واکنشی درباره قتل »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار منتقد س��عودی نش��ان نداده است. 
طبق این گ��زارش، رباط همچنین خواس��تار به 
تعوی��ق افتادن نشس��ت کمیته عالی مش��ترک 
مغرب و عربستان ش��د. در سایر کشورهایی هم 
که بن س��لمان از آنها بازدید کرده بود این قدرت 
پول و هدایای ویژه بود که توانس��ت مس��ئوالن 
سیاسی را پای این دیدارها بکشاند. سایت خبری 
العرب��ی الجدی��د در این خصوص آورده اس��ت: 
در س��فر ولیعهد س��عودی به قاهره، ۳۰ نماینده 
پارلمان مصری به هتل نیل پازا در مرکز قاهره 
رفتند و بیش از یک س��اعت منتظ��ر ماندند تا با 
محمد بن س��لمان، ولیعهد عربستان که به قاهره 

سفر کرده بود، دیدار کنند.
به گفته منابع این نمایندگان هدایایی از اس��امه 
بن احمد نقلی، سفیر عربستان در قاهره دریافت 
کردند. س��فیر عربستان به هر کدام از نمایندگان 
س��اعت مچی از برند تیس��وت، یک برند ساعت 
سازی لوکس سوییس��ی هدیه کرد. این هدیه، 
از همان س��اعت هایی اس��ت که بیشتر اعضای 
پارلمان در جریان سفر ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان به مصر در آوریل ۲۰۱۷ دریافت 

کرده بودند!

ولیعهدسعودیباوجودحمایتآمریکادرسفرهایدورهایخودباموانعزیادیروبهروشدهاست

 با وجود اعتراضات گسترده مردم تونس نسبت به سفر ولیعهد عربستان به این کشور، وی روز سه شنبه با رئیس جمهوری 
گروه

و نخست وزیر این کش�ور دیدار کرد اما نکته قابل توجه در این سفر اکتفا کردن رئیس جمهوری تونس به انتشار بیانیه بینالملل
ریاستی درباره دیدار با بن سلمان و لغو برگزاری کنفرانس خبری بود. بن سلمان همچنین نتوانست بر طبق برنامه از پیش 

تعیین شده به مغرب سفر کند و احتماالً برای شرکت در اجالس گروه 20 نیز باموانع زیادی رو به رو خواهد شد.

کیفرخواستتونسیهاعلیهبنسلمان

چهرهخبر

۵۰ مقام سابق آمریکایی خواستار پایان نقش  آفرینی واشنگتن در جنگ یمن شدند
بیش از 50 کارشناس و مقام های سابق آمریکایی با امضای 
نامه ای از نمایندگان مجلس س�نای کشورشان خواسته اند 
به هم�کاری آمریکا با ائتالف متجاوز س�عودی در جنگ علیه 

یمن پایان دهد.

امضاکنندگان این نامه که در میان آنها دو سفیر سابق آمریکا در یمن، 
پژوهشگران مسائل حقوقی، کارشناسان ارشد مسائل عربستان سعودی 
و »نوام چامسکی«، دانش��مند و نظریه پرداز مش��هور امریکایی دیده 
می ش��ود از »میچ مک کانل«، رهبر اکثریت مجلس سنا و همکاران او 

خواسته اند مشارکت آمریکا در جنگ علیه یمن را پایان دهد. 
شخصیت های آمریکایی از سناتورها خواسته اند رئیس جمهور آمریکا 
را موظ��ف کند تمامی همکاری ها با عربس��تان س��عودی را در جنگ 

یمن متوقف کند. آنها اس��تدالل کرده اند که حمایت »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا از ائتاف سعودی به تأیید کنگره نرسیده و بنابراین 
غیرقانونی اس��ت. در رونوشتی از این نامه که سایت خبری وکس آن را 
منتش��ر کرده، آمده اس��ت: » اگر به رئیس جمهوری دستور داده شود 
مجموعه عملیات نظامی بدون تایید کنگره در کنار عربستان سعودی را 
علیه حوثی های یمن متوقف کند، می تواند به این درگیری که در ابعاد 

گسترده تر در جریان است، پایان دهد.« 
نویسندگان اصلی این نامه یعنی »بروس اکرمن« و »لورنس ترایب« 
از کارشناس��ان بلندپایه حقوقی و »باربارا بودین« و »استفان سچه« از 
سفیران س��ابق آمریکا در یمن، می گویند؛ از آن جا که حمایت ترامپ 
از این جنگ به تایید کنگره نرسیده، در نتیجه غیرقانونی است. اکرمن 
و ترایب از پیش نویس الیحه ای پیش��نهادی س��ناتورهای دمکرات 

»برنی سندرز« و »کریس مورفی« و »مایک لی« سناتور جمهوریخواه 
حمایت می کنند که ترامپ را به پایان دادن به حمایت هایش از عربستان 
س��عودی، امارات متحده عربی و دیگر اعضای ائت��اف نظامی علیه 
حوثی های یمن در عرض ۳۰ روز موظف می کند.  اگر ترامپ تصمیم 
به بازگرداندن نیروهای ارت��ش آمریکا به جنگ یمن بگیرد، این بار به 
مجوز کنگره نیاز خواهد داشت.  واشنگتن با تامین اطاعات و فروش 
تسلیحات و مهمات، به نیروهای ائتاف در جنگ یمن کمک می کند 
و تا همین اواخر نیز به هواپیماهای جنگی این ائتاف که ده ها هزار نفر 
را در یمن به خاک و خون کشیده و میلیون ها نفر دیگر را به گرسنگی و 
بیماری دچار کرده اند، سوخت رسانی هوایی می کرد.  تحوالت این هفته 
نشانگر میزان نارضایتی کنگره از جنگ یمن، رابطه آمریکا با عربستان و 

نحوه مدیریت این دو مقوله به دست ترامپ، خواهد بود.

 اردوغان: کشورهای اسالمی با پول ملی خود 
با امپریالیسم مبارزه کنند

مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ مخفیانه با آسانژ 
دیدار کرده بود

رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از مواضع کشورهای اسامی در مورد شرایط مردم یمن، استفاده از پول ملی 
در مبادالت میان آنان را در رهایی از یوغ امپریالیسم مهم توصیف کرد.

»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه چهارش��نبه گفت که استفاده از پول ملی در میان کشورهای 
اس��امی برای آزادی از امپریالیس��م اهمیت دارد. بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس جمهور ترکیه 
همچنین گفت: »اگر میلیون ها نفر در یمن گرس��نه و فقیر هس��تند، نه دیگران، بلکه مسلمانان در قبال 
آن مس��ئول هس��تند.« وی در عین حال گفت: »سازمان های جهانی مس��لمانان را در زمینه فلسطین و 
جنگ های داخلی ناامید کرده اند و این در حالی اس��ت که مسلمانان آنها را برای دستیابی به راهکار تحت 
فشار گذاشته اند.« رئیس جمهور ترکیه گفت: »نباید در تله آنهایی بیافتیم که به کاهش 
بهای نفت بیش��تر از خون اهمیت بیش��تری می دهند.« اردوغان همچنین گفت که 
گس��ترش همکاری تجاری می��ان اعضای کمیته همکاری اقتصادی کش��ورهای 
س��ازمان همکاری اسامی، آنها را قدرتمند می کند. وی ادامه داد: در سالیان 
گذشته امپریالیست ها بر اساس هوس و طمع شان در خاورمیانه جنگ 
هایی به راه انداختند. اکنون ت��اوان این جنگ ها را ما می پردازیم. 
جنگ های فلسطین، سوریه و یمن در همین راستا است. در حال 
حاضر میلیون ها نفر در گرس��نه زندگی می کنند. مسئول این 

مسائل ما مسلمانان هستیم.

گاردین می گوید، مدیر س��ابق کمپین انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا دیدارهایی محرمانه با موسس 
وبسایت افشاگر ویکی لیکس در سفارت اکوادور در لندن داشته است.

روزنامه گاردین از قول »منابع مطلع« نوشت، دس��ت کم یکی از دیدارها میان پل مانافورت، مدیر سابق 
کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس در زمانی 
صورت گرفته که مانافورت به کمپین ترامپ پیوس��ته بود. منابع مطلع اعام کردند که مانافورت در بازه 
زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و در بهار ۲۰۱۶ و زمانیکه در کمپین ترامپ بوده، به دیدار آس��انژ رفته اس��ت. البته 
مانافورت در بیانیه ای این دیدارها را رد کرده و گفت: من هرگز با آس��انژ یا کس��ی که با او در ارتباط باشد،  

دیدار نکردم. من هرگز با کسی که با موسس ویکی لیکس ارتباط داشته به صورت مستقیم 
یا غیر مستقیم دیداری نداشته ام. من هرگز به هیچ دلیلی با آسانژ یا ویکی لیکس ارتباط 
ندارم. گاردین می نویسد، هنوز مشخص نیست که چرا این دو با یکدیگر دیدار کرده اند 
و درباره چه مسائلی به گفت وگو پرداخته اند اما به نظر می رسد که این مساله به شدت 

مورد عاقه رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به پرونده مداخله ادعایی روسیه 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا است. منابع مطلع گاردین 
گفتند که مانافورت حوالی مارس ۲۰۱۶ با آس��انژ دیدار کرده و چند ماه 
بعد،  ویکی لیکس ایمیل های مقامات حزب دموکرات به س��رقت رفته 

توسط افسران اطاعاتی روس را منتشر کرد.

بر اساس اعالم رس�انه های روسیه، این کشور قصد دارد 
سیستم های دفاع هوایی اس-۴00 جدید خود را به زودی 
در ش�به جزیره کریمه مس�تقر کند. این کار باعث تشدید 
تنش میان روس�یه و اوکراین می ش�ود . پترو پروش�نکو 
رییس جمهور اوکراین روز گذشته در همین راستا هشدار 
داده بود که وقوع درگیری نظامی با نیروهای روسی ممکن 

است موجب بروز جنگ میان این دو کشور شود. 

خبرگ��زاری اینترفاکس روس��یه به نقل از وزارت دفاع این کش��ور 
چهارشنبه نوشت که مسکو استقرار سامانه های دفاع هوایی اس-

۴۰۰ جدید در شبه جزیره کریمه را به جد پیگیری می کند. خبر این 
استقرار بعد از آن منتشر می شود که اوکراین به دنبال مناقشه میان 
دو کشور بر سر توقیف کشتی های اوکراینی در تنگه کرچ حکومت 
نظامی ۳۰ روزه در مناطقی از این کش��ور اعام ک��رد. خبرگزاری 
ریانووستی روسیه نیز گزارش داد که سامانه های اس-۴۰۰ جدید تا 
پایان س��ال جاری میادی در کریمه عملیاتی خواهند شد. کرملین 

روز سه شنبه هشدار داد که این حکومت نظامی در اوکراین می تواند 
منجر به خش��ونت ها و درگیری های جدید در شرق این کشور شود. 
روسیه روز یکشنبه گذشته اقدام به توقیف سه کشتی نظامی اوکراینی 

در تنگه کرچ کرد که روسیه آن را آب های خود می داند.
رئیس جمهور اوکراین نیز گفت که روس��یه تهدیدی برای ما است 
و ممکن اس��ت که یک جنگ تمام عیار با این کشور دربگیرد. »پترو 
پروشنکو« رئیس جمهور اوکراین برای چندمین بار از احتمال درگرفتن 
یک جنگ تمام عیار با روسیه خبر داد. پروشنکو در نشست نیروهای 
نظامی اوکراین مدعی شد: نیروهای نظامی روسیه در جنوب شرقی 
کش��ور ما حضور دارند و ممکن اس��ت که هر لحظه به سرزمین ها و 
مرزهای م��ا حمله کنند. وی همچنی��ن از افزایش نیروهای نظامی 
روسیه در منطقه کریمه خبر داد. پروشنکو افزود: تهدید یک جنگ تمام 
عیار با روسیه برای اوکراین وجود دارد. وی در ادامه گفت که مسئولین 
کشور اوکراین ۹ میلیارد گریو، معادل ۳۳۳ میلیون دالر، برای خرید 
تجهیزات نظامی جدید در سال ۲۰۱۷ اختصاص داده اند.   در همین 
حال به نظر می رسد آمریکا نیز قرار است از فرصت ایجاد شده توسط 

این تنش اس��تفاده کند. رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا روز 
سه ش��نبه در گفتگویی با روزنامه واشنگتن پست در مورد رویارویی 
دریایی اخیر در دریای س��یاه و توقیف ناوچه های اوکراینی به دست 
نیروهای روسی گفت که این »حمله« را نمی پسندد. روز یکشنبه ۴ آذر 
نیروهای ارتش روسیه در تنگه کرچ در نزدیکی آب های ساحلی شبه 
جزیره کریمه، سه کشتی اوکراینی را توقیف و خدمه آنها را بازداشت 
کردند. از آن روز تنش سیاسی میان دولت های مسکو و کی یف باال 
گرفت. کشورهای غربی این رفتار روسیه را محکوم کردند و جامعه 
جهانی در واکنش به این رویداد خواس��تار حل مناقشه از راه گفتگو و 
خویشتن داری طرفین شد. دولت اوکراین نیز در ۲۷ استان این کشور 

حکومت نظامی یک ماهه اعام کرد.
دونالد ترامپ در مصاحبه خود در این زمینه و نیز در مورد احتمال دیدار 
خود با والدیمیر پوتین در این هفته گفت: »به زودی گزارشی در این 
زمینه دریافت می کنم که برای آن دیدار ]با پوتین[ بسیار تعیین کننده 
اس��ت. شاید دیدار نکنم. ش��اید حتی اصا دیدار نکنم. حاال ببینیم، 

بستگی به این دارد که در ادامه چه چیزی روی می دهد.«

مسکو تا پیش از پایان ۲۰۱۸ در کریمه اس-۴۰۰ مستقر می کند
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درخواست کمیته ملی المپیک 
برای افزایش بودجه 

 کمیت��ه مل��ی المپی��ک از س��ازمان 
برنامه ریزی و بودجه درخواس��ت کرد، 
اعتبار سال 98 کمیته نسبت به سال 97 
بیش از1/5برابر افزایش داشته باشد. این 
درحال��ی اس��ت که ب��ا توجه ب��ه اینکه 
فدراسیون ها در س��ال 98 باید به دنبال 
کسب سهمیه المپیک 2020 باشند و از طرفی باال رفتن قیمت ارز 
نگرانی هایی را در این مورد ایجاد کرده اس��ت، بنابراین کمیته ملی 
المپیک در نظر دارد، درصورت افزایش بودجه اش در س��ال آینده، 

بودجه فدراسیون ها را نیز افزایش دهد.

فروش 97درصد بلیت های 
بازی ایران و استرالیا

 حساسیت  دیدارهای انتخابی جام جهانی 
بیشتر ش��ده  است و بس��کتبال دوستان 
ملی پوش��ان  دیداره��ای  می توانن��د 
کشورشان را از نزدیک تماشا کنند. براین 
اساس نرخ بلیت ها نیز مشخص است و 
آنطور که در وب سایت رسمی فدراسیون 
جهانی و سایت فروش بلیت ها اعالم شده قیمت بلیت دیدار تیم ملی 
ایران با استرالیا 106 و 161 دالر است. تا عصر روز گذشته، تنها 18 

بلیت از دیدار تیم ملی ایران و استرالیا باقی مانده بود. 

بازگشت مشروط رستمی 
به تیم ملی وزنه برداری 

 درپی تالش قهرمان المپیک2016 ریو 
برای از دست ندادن مسابقات گزینشی 
المپیک2020، فدراس��یون وزنه برداری 
برای کیانوش رستمی شرط و شروطی 
تعیین خواهد کرد.فدراسیون وزنه برداری 
نمی خواهد کار وی به ش��یوه گذش��ته 
پیگیری ش��ود و به همین منظور قرار است شرط هایی در خصوص 
قرار دادن نام رس��تمی در بین نفرات ش��رکت کننده در مس��ابقات 
گزینش��ی فجر و تایلند در نظر بگیرد. در واقع رستمی با شروطی به 
تیم ملی بازخواهد گش��ت و باید دید وی که در چند س��ال اخیر به 
صورت انفرادی تمرین کرده می تواند خودش را با این شروط تطابق 

دهد.

جدال زاگرس و فرازبام در کرمانشاه
 هفته هفتم رقابت های لیگ برتر هندبال 
باشگاه های کشور با چهار دیدار امروز و 
فردا برگزار خواهد شد.در این هفته تیم نفت 
و گاز گچساران میزبان تیم نیروی زمینی 
کازرون اس��ت. برد و باخت برای تیم نفت 
سودی ندارد چرا که نمی تواند در صعود این 
تیم ب��ه رده باالتر کمکی کند. مهمترین دیدار هفت��ه نیز بین دو تیم 

زاگرس اسالم آباد و فرازبام خائیز دهدشت برگزار می شود.

ورزش داخلی
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هفته چهاردهم لیگ برتر آغاز شد

پنج شنبه سرخابی
هفته چهاردهم لیگ برتر  گــــروه

فوتبال ایران ب�ا دیدار دو ورزشی
تی�م ذوب آهن اصفهان و 
فوالد خوزستان در ورزش�گاه غدیر اهواز 
آغاز شد که در نهایت با نتیجه مساوی یک 
بر یک به پایان رسید. اما در ادامه دیدارهای 
این هفته قرار اس�ت از س�اعت 15 امروز 
پنج ش�نبه، ماشین س�ازی تبری�ز میزبان 
سرخ پوش�ان پایتخ�ت باش�د. همچنین 
آبی پوشان اس�تقالل میزبان صنعت نفت 

آبادان خواهند بود. 

ف��والد خوزس��تان ک��ه هفته قب��ل در نخس��تین 
س��رمربیگری عزیز فریس��ات به روند مس��اوی و 
شکست های این فصل پایان داد و به پیروزی رسید، 
میزبان ذوب آهن بود و تالش داشت که در این بازی 
خانگی بر حریف خود غلبه کند. اما در سمت مقابل، 
شاگردان علیرضا منصوریان نیز بعد از باخت اخیرشان 
برابر پارس جنوبی جم، قصد کرده بودند که دست ُپر 
اهواز را ترک کنند. اما در نهایت شاگردان فریسات و 
منصوریان امتیازات را تقسیم کردند. گل نخست این 
بازی توسط لوسیانو پریرا در دقیقه 7 به نفع فوالد به ثمر 
رسید ولی محسن مسلمان در دقیقه 58 و از روی نقطه 
پنالتی برای ذوب آهن ای��ن گل را جبران کرد. با این 
اوصاف، فوالد خوزستان 15 امتیازی شد و در همان 
رده نهم باقی ماند. ذوب آهن هم با کس��ب 12 امتیاز 

همچنان در همان رده سیزدهم قرار دارد. 

 فوتبال پلی استیشن نیست
وینفرد شفر سرمربی استقالل هم در نشست خبری 
پیش از دیدار تیمش برابر صنعت نفت آبادان گفت: همه 
بازی ها مهم هستند و باید هر بازی را ببریم. برای ما سه 
امتیاز بازی قبلی مقابل استقالل خوزستان مهم بود. 
خیلی مهم بود که در بازی خارج از خانه پیروز شویم. 
ما شانس های زیادی داشتیم که نتوانستیم استفاده 

کنیم و روی یک شانس به گل رسیدیم. وی افزود: تا 
به حال سه بار با صنعت نفت بازی کرده ایم و می دانیم 
تیم سرسختی هستند. ما به هوادارانمان نیاز داریم و 

امیدواریم بتوانیم در این بازی به پیروزی برسیم.
سرمربی استقالل در پاسخ به این سؤال که آیا از جوانان 
تیمش استفاده می کند، نیز گفت: یک بازیکن جوان 
زمانی پیشرفت می کند که بازی کند نه این که در خانه 
بنشیند. صیادمنش بازیکنی است که پتانسیل بسیار 
باالیی دارد ولی باید یاد بگیرد که موقعیت پاس درست 
کند و بداند که چه زمانی، کجا باید باشد. اللهیار در بازی 
مقابل عمان خیلی دوید و در بازی قبل استراحت کرد. 
سجاد آقایی مصدوم شده و رضا کریمی هم مصدوم 
بود. شفر افزود: بازیکن جوان باید یاد بگیرد که وقتی 
اشتباه می کند باید دفعه بعد آن را درست انجام دهد. 
من همیشه مثل پدر پشت بازیکنانم هستم و شما هم 
باید به آن ها کمک کنید. صیادمنش در این سن یکی 
از بهترین استعدادهای دنیا است و همیشه در جلسات 
آنالیز به او نکات جدیدی را گوش��زد می کنم. فوتبال 
پلی استیشن نیست که یک باره دکمه را فشار دهید 

و کارهایتان را انجام دهید. بازیکنان جوان باید پله به 
پله اضافه شوند.

سرمربی استقالل درباره عملکرد ضعیف مهاجمانش 
در گل زنی هم توضیح داد: وقتی ش��ما بازی قبلی را 
ببینید، روح اهلل باقری دو موقعیت خیلی خوب داشت. 
یکی پاس��ی که از گرو گرفت که 70 درصد موقعیت 
گل بود و دومی پاس��ی که دوباره از گرو گرفت و 80 
درصد موقعیت گل بود اما در نهایت گلی زد که شاید 
10 درص��د موقعیت گل بود. خود گرو در یک صحنه 
با پرس خوب توپ را گرف��ت که اگر اعتماد به نفس 
بیشتری داش��ت به داخل محوطه جریمه می رفت 
و ش��اید پنالتی می گرفت. ما در تمرینات روی موارد 
مختلف در حمله کار می کنیم. فرشید باقری در بازی 
قبلی دو بار اقدام به ش��وت زنی کرد و در تمرین به او 

می گویم که گل او در راه است.

 بحرانی ترین شرایط برای پرسپولیس
ام��ا تی��م فوتب��ال پرس��پولیس در بحرانی تری��ن 
 ش��رایط ممکن از لحاظ داش��تن بازیکن، به مصاف

ماشین س��ازی تبریز می رود. سرخ پوشان پایتخت 
در حال��ی از س��اعت 15 ام��روز در تبری��ز به مصاف 
ماشین سازی تبریز می روند که نیمی از بازیکنان این 

تیم با مصدومیت روبرو شده اند. 
حس��ین ماهینی و محمد انصاری که به دلیل پارگی 
رباط صلیبی پای خود دیگر ت��وان بازی کردن برای 
این تیم در فصل ج��اری لیگ برت��ر را ندارند باید از 
خانه به تماش��ای دیدار هم تیمی های خود در تبریز 
بپردازند.  ش��ایان مصلح وکمال کامیابی نیا نیز دیگر 
بازیکنان پرسپولیس هس��تند که نمی توانند در این 
دیدار برای پرس��پولیس بازی کنند. پرسپولیس که 
به دلی��ل محرومی��ت از حضور در دو پنج��ره نقل و 
انتقاالتی با مش��کالت زیادی در ای��ن زمینه روبرو 
شده به بحرانی ترین ش��رایط ممکن در طول فصل 

رسیده است.
 کادر فنی سرخ پوشان پایتخت این بار هم مجبور است 
برای تکمیل لیست ذخیره های خود از بازیکنان رده 
امید اس��تفاده کند تا بتواند یک بازی سخت دیگر در 

لیگ برتر انجام دهد.

ورزش جهان

اعالم رقم فروش دو پدیده آژاکس 
باشگاه آژاکس برای فروش دی یونگ و دی لیخت دو پدیده اش موافقت 
کرده و مبلغ فروش این دو بازیکن جوان و آینده دار را اعالم کرده اس��ت. 
باش��گاه هلندی اعالم کرده که مبلغ ف��روش دی یونگ 75 میلیون یورو 
است و مبلغ فروش دی لیخت بین 60 تا 65 میلیون یورو خواهد بود. باشگاه 
بارسلونا از مشتریان این دو ستاره هلندی بود که با این شرایط آبی-اناری ها 

باید برای جذب این دو پدیده مبلغ 140 میلیون یورو بپردازند.

شکست تاریخی لیکرز
در دیدارهای روز گذشته لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم  لس آنجلس 
لیکرز، متحمل شکست سنگینی مقابل میزبان خود دنور ناگتس در سالن 
پپسی سنتر شد. لبران جیمز، فوق ستاره لیکرز در این بازی تنها 14 امتیاز 
کسب کرد، ولی پل میلسپ 20 امتیاز و  11 ریباند برای ناگتس داشت. این 
بهترین پیروزی تاریخ تیم دنور ناگتس مقابل لس آنجلس لیکرز بود. ناگتس 
پیش از این در سال 1993 با اختالف 29 امتیاز بر لیکرز غلبه کرده بود. در 
بازی دیگری نیز تیم دیترویت پیستونز با 30 امتیاز یازدهمین پیروزی خود 

را درفصل جاری ثبت کرد.

ورود هیات وادا به روسیه 
متخصصان آژانس بین المللی ضد دوپینگ )WADA( وارد روسیه شدند 
تا به مذاکره با مقام های آژانس ضد دوپینگ این کش��ور جهت دسترسی 
به آزمایشگاه مسکو بپردازند.این آژانس باید تا پایان روز 31 دسامبر سال 
جاری میالدی )10 دی ماه( اطالعات آزمایش��گاه ضد دوپینگ مسکو را 
دریافت کند. درغیر این صورت آژانس ضد دوپینگ روسیه حق عضویت 
خود را در WADA که 20 سپتامبر سال جاری میالدی پس از تعلیق دو 

ساله به دست آورد بود، از دست خواهد داد.

تعیین میزبانان  مسابقات جهانی کشتی 
تا سال 2021 

اتحادیه جهانی کشتی از مشخص شدن میزبان بیشتر رقابت های جهانی تا 
سال 2021 میالدی خبر داد. رقابت های جهانی بزرگساالن در سال 2019 
به عنوان گزینشی المپیک توکیو دهه پایانی شهریورماه سال 98 در شهر 
آستانه قزاقستان برگزار می شود و مس��ابقات جهانی بزرگساالن در سال 
2021 میالدی در ش��هر اس��لو پایتخت نروژ برگزار خواهد شد. همچنین 
رقابت های زیر 23 قهرمانی جهان در سال های 2019 و  2020 به ترتیب 
در بوداپست مجارستان و تامپره فنالند برگزار می شود و برای سال 2021 
نیز شهر بلگراد صربستان کاندیدا شده است.مسابقات جوانان جهان نیز در 

سال 2019 میالدی در شهر تالیتان استونی برپا می شود.

آگهی

آگهي فراخوان مناقصه  عمومي )دو مرحله اي( 
)ر/ ش/97/8(  

اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي در نظر دارد مناقصه عمومي انجام پروژه هاي به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در 

سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 97/9/7مي باشد.
براساس بند »د« تبصره 3 اليحه قانوني منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي، كاركنان دولت از شركت در اين فراخوان منع گرديده اند.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ 97/9/7 لغايت97/9/13باشد.
مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 97/9/26 مي باشد.

زمان بازگشايي پاكتها  : پاكتهاي الف و ب  مورخ 97/9/27 ساعت 10صبح و  پاكتهاي ج  مورخ  97/9/29 ساعت 10صبح مي باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف: 

ادرس: استان مركزي- اراك- خيابان 15 خرداد- ساختمان شماره 1- تلفن : 08633134562
الزم به ذكر است نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار فقط بايد به يكي از صورتهاي  زير باشد و در پاكت الف ارائه شود .

الف ( رسيد بانكي واريز وجه مذكور به حساب شماره 2176315303000 بانك ملي ايران شعبه اراك 
ب ( انواع اوراق مشاركت 

ج( ضمانت نامه بانكي به نفع كارفرما 

حوزهنام پروژهرديف
محل 
پروژه

مدت 
)ماه(

برآورد اوليه پروژه 
)ريال(

نوع قيمت 
پروژه

مبلغ تضمين شركت 
در فرآيند ارجاع كار 

)ريال(

1
احداث تقاطع غير همسطح ناحيه 

صنعتي خير آباد اراك
ساخت و 
مهندسي

3070/005/521/175اراك
تجميعي راه و 

باند 97
2/900/110/424

2
احداث زير گذر قطب صنعتي 

ايبك آباد اراك
ساخت و 
مهندسي

124/347/000/000اراك 
تجميعي راه و 

باند 97
217/350/000

بهسازي محور شازند خمين3
ساخت و 
مهندسي

1814/431/175/794شازند
تجميعي راه و 

باند 97
721/558/790

4
بهسازي و آسغالت راه روستايي 

امان آباد انجدان
ساخت و 
مهندسي

126/796/190/390اراك
تجميعي راه و 

باند 97
339/809/520

 ** توضيحات:
ضمنا تامين اعتبار پروژه  ها به صورت غيرنقدي )اسناد خزانه اسالمي مدت دار( مي باشد.

در صورتي كه در اسناد خزانه اسالمي تخصيص يافته امكان پرداخت پيش پرداخت وجود داشته باشد به اين پروژه ها پيش پرداخت تعلق مي گيرد.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 27313131
دفتر ثبت نام : 85193768 و 88969737

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه www.setadiran.ir بخش “ثبت نام/ پروفايل تامين كننده/ مناقصه گر” موجود است.
همچنين متقاضيان محترم جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند به اداره پيمان و رسيدگي و يا به سايت اينترنتي اداره كل راه و شهرسازي استان 

.WWW.markazi.mrud.irمركزي به نشاني
  

م.الف 302998                                                                                                                                           اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی

بانک ملی ایران با صدور اطالعیه ای نس��بت به خبر منتش��ر شده توسط دفتر 
کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا و بازنش��رهای بعدی در فضای 
مج��ازی، درخصوص قرار گرفتن نام بانک ملی ایران در فهرس��ت تحریم های 

دولت آمریکا، واکنش نشان داد. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،در این اطالعیه آمده اس��ت: فعالیت 
واحدهای بانک ملی ایران در کش��ورهای منطقه و س��ایر نقاط دنیا بر اس��اس 
قوانین تجارت بین الملل و مقررات کش��ورهای محل اس��تقرار و تحت نظارت 
بانک مرکزی آن کش��ورها طی هفت دهه گذش��ته مسبوق به سابقه بوده و در 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس نیز قریب به 50 س��ال دارای سابقه فعالیت می 

باشد.
تاس��یس ش��عبه بانک ملی ایران به عنوان یک اقدام حرفه ای- توس��عه ای در 
کشور عراق نیز در سال 1385 مقارن با سال 2007 میالدی و در راستای ارائه 

خدمات متعارف بانکی و پس از طی تش��ریفات قانونی و مجوز کش��ور میزبان 
انجام پذیرفته و فعالیت های آن تحت نظارت ارکان صالحیت دار بانک مرکزی 
کشور عراق قرار داشته که تاکنون حسب ممیزی های کشور میزبان ، عملکرد 

آن به نحو صحیح و متعارف ارزیابی شده است.
ل��ذا ادعای دفتر کنت��رل دارایی خارجی خزانه داری آمریکا مبنی بر تاس��یس 
ش��عبه به منظور ارسال وجه به ش��به نظامیان کشور عراق به دور از واقعیت و 
مص��ادره به مطلوب بوده و با اغماض از وس��عت مرزهای دو کش��ور و تبادالت 
تاریخ��ی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فی مابین و تغافل از حضور مس��تمر 
خیل زائران دو کش��ور و ضرورت اس��تفاده از خدمات بانکی، اظهار شده است.

ضم��ن رد ادعای نقل و انتق��ال غیر قانونی وجوه به ه��ر میزان،اصوال مجموع 
تراکنش های مالی ش��عبه مذکور  هیچ تناسبی با مبالغ میلیارد دالری ادعایی 

خزانه داری آمریکا نداشته و تحقق آن محال بوده است.

اگرچه خودروس��ازان خارجی حتی پیش از اعمال 
تحریم ه��ا، صنعت خودروی ای��ران را ترک کردند، 
اما اکنون قطعه س��ازان داخلی می گویند در مدت 
حض��ور آنها، دانش فنی را دریافت کرده و تولید را 

ادامه می دهند.
اگرچ��ه صنع��ت خودروی ای��ران باره��ا و بارها از 
محل ترک بدون مقدمه و به یکباره خودروس��ازان 
خارج��ی ضربه خورده اس��ت، باز هم قب��ل از فرا 
رس��یدن موعد تحریم های آمری��کا، این بار هم دو 
خودروس��از و ش��ریک خارجی، صنع��ت خودروی 
ای��ران را ترک کرده ان��د، اما قطعه س��ازان ایرانی 
می گوین��د که توانایی تولید همان قطعاتی را دارند 
که خودروس��ازان خارجی قرار ب��ود در همکاری با 
آنها، تولید کنن��د. غالمرضا مرتضوی، عضو انجمن 
س��ازندگان قطعات خ��ودرو گف��ت: اگرچه اکنون 
موانع زیادی پیش روی تولید قطعه در ایران وجود 
دارد، اما تالش ش��ده تا در تولی��د قطعات خودرو، 
بومی س��ازی و انتقال دانش فنی مدنظر قرار گیرد. 
ای��ن درحالی اس��ت که در ماهه��ای اخیر با ترک 
خودروس��ازان خارجی، تالش شده تا همکاری ها با 
خودروس��ازان داخلی بیشتر شده و تامین بازار نیز 

به خوبی صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاض��ر که مقام معظم رهبری 
جن��گ واقع��ی را جنگ اقتصادی اع��الم کرده اند، 
بی��ش از هر زم��ان دیگ��ری ش��اهد نقش آفرینی 
تولیدکنندگان هس��تیم؛ این در حالی است که در 
جن��گ اقتصادی، عالوه بر ت��الش تولیدکنندگان، 
دولت بای��د تمامی قوانین و مق��ررات را مطابق با 
قواعد جنگ اقتصادی تنظیم کند؛ به این معنا که 
قوانین بای��د تغییر کرده تا چرخه تولید به حرکت 

درآید و متوقف نشود.
ب��ه گفته مرتضوی، البته ما امکان خرید قطعات از 
تامین کنندگان اصلی را نداریم، اما تمام تالش��مان 
این اس��ت ک��ه تولید متوق��ف نش��ود؛ بنابراین از 
س��ایر تامین کنن��دگان خرید می کنی��م، پس باید 
راهکاره��ای اجرای��ی متناس��ب با این ش��رایط را 

در نظ��ر گرفت��ه و مطابق با قواع��د جنگی، جنگ 
اقتصادی را راهبری کنیم. البته باید این را در نظر 
گرفت که هم اکنون ما با 50 درصد ظرفیت اصلی 
خود مش��غول ب��ه کار هس��تیم و بنابراین اگر فضا 
مساعد باشد، حتما تالش خواهیم کرد تا با ظرفیت 

حداکثری کار کنیم.
وی اظهار داش��ت: اگر راهکارهای مناس��بی برای 
حمایت از قطعه سازان در نظر گرفته نشود، ممکن 
اس��ت که در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود برای 
تولید دچار مش��کل ش��وند، این درحالی است که 
ما 1500 میلیارد توم��ان برای خطوط تولید خود 
کار کرده ای��م و در س��ال ۹7 برخی از خطوطی در 
این صنعت به بهره برداری می رس��د که می تواند 
ارزبری را کاهش دهد. این درحالی است که برخی 
از قطعات خودرو برای تولید صرفه اقتصادی ندارد.
ک��رد:  خاطرنش��ان  قطع��ات  تولیدکنن��ده  ای��ن 
درخواست ما از دولتمردان این است که در جنگ 
اقتص��ادی کمک کرده و در کنار س��ایر بخش های 
حاکمیت��ی و نظارتی برای جلوگیری از عدم توقف 
تولی��د در صنعت قطعه س��ازی ت��الش کنند. هم 
اکن��ون مش��کالتی را در چرخه تامین م��واد اولیه 
داریم که امیدواریم حل ش��ود. وی اظهار داش��ت: 
بر روی کارخانه های قطعه س��ازی س��رمایه گذاری 
ش��ده است؛ این درحالی است که ظرفیت اینکه به 

صورت سه شیفت کار کنیم وجود دارد.
همچنین محس��ن کرباس��چی، عضو دیگر انجمن 
س��ازندگان قطع��ات خودرو نیز گف��ت: هم اکنون 
هف��ده میلیون خودرو در کف خیابانها مش��غول به 
تردد هس��تند ک��ه عمدتا آنها تولید ای��ران بوده و 
نی��از به تامین قطعه دارن��د. بنابراین نیاز به توزیع 
قطع��ات داریم ک��ه در ش��رایط کنونی ای��ن نیاز 
احس��اس می ش��ود که بتوانیم کاالی خ��ود را به 

صورت مستقیم و بدون واسطه عرضه کنیم.
وی اف��زود: ما برای دو بازار اصلی کش��ور که یکی 
بازار خودروس��ازان و دیگری تامین قطعات یدکی 
مورد نیاز مردم است، نیازمند تامین قطعه هستیم 
و بنابراین یکی دیگر از رس��الت های ما حمایت و 
پشتیبانی از مصرف کننده نهایی است که استفاده 
کنندگان قطعات خودرو هس��تند، بنابراین باید به 
دور از دالالن و محتک��ران بتوانن��د قطع��ات مورد 
نیاز خود را تامین کنند؛ پس ش��بکه نمایندگیهای 
فروش باید ایجاد می شد که این کار صورت گرفته 
اس��ت. کرباس��چی نیز گفت: در شرایط سختی که 
آن طرف آب خیلی تالش می کنند تا چرخه تولید 
کش��ور را متوقف کنند، پس بای��د از صنعتگران و 
تولیدکنن��دگان حمای��ت کرد تا بت��وان قطعات با 
قیمت مناس��ب و کیفیت مطلوب به دست مصرف 

کنندگان برسد.

واکنش بانک ملی ایران به خبر دفتر خزانه داری آمریکا

انتقال دانش فنی ساخت برخی قطعات خودرو به ایران اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي

آگهی مناقصه عمومی 
شهرداری مهديشهر  در نظر دارد نسبت به برگزاری پروژه های  به شرح ذيل اقدام نمايد. بدينوسيله از كليه متقاضيان دعوت می شود  برای 
دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 97/9/13 به واحد كارپردازی اين شهرداری واقع در خيابان امام  ساختمان شهرداری مراجعه نمايند. هزينه 

چاپ  آگهی  بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
محل اعتبار مبلغ اعتبار نام پروژهرديف 

جاری شهرداری يا اوراق 1000پخش آسفالت به صورت دستی و دستمزدی 1

2000پخش آسفالت با دستگاه فنيشری  به صورت دستمزدی و پخش قير با دستگاه با مصالح 2

خريد و اجرای جدول پرسی 15×35×50 با مصالح 3

مسعود حاجی بگلو –شهردار مهدی شهر 


