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دادستان کل کشور:

حجم زیادی از اموال مظلومین و قاسمی 
شناسایی شده است

دادستان کل کشور با اشاره به همکاری مطلوب دستگاه های امنیتی و اطالعاتی 
برای شناس�ایی اموال وحید مظلومین و محمد اس�ماعیل قاس�می، گفت: این 
دستگاه ها فهرست های گسترده ای از اموال را ارسال کرده اند و همچنان به دنبال 
شناس�ایی دیگر اموال پراکنده این افراد هس�تند. حجت االسالم و المسلمین 
محمدجعفر منتظری در پاسخ به پرسشی مبنی بر سرنوشت اموال و دارایی های 
وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، با اشاره به اینکه تحقیقات و محاکمه 
همه متهمان این پرونده هنوز به اتمام نرسیده و ادامه دارد به میزان، اظهارکرد: از 

آنجایی که اموال این افراد بسیار گسترده بود ...

فرایندهای »نظامی« و »سیاسی« جنگ در سوریه 
همیش�ه تابعی از یکدیگر بوده اند. یازدهمین دور 
از نشس�ت های صلح سوریه در آس�تانه، پایتخت 
قزاقستان در حالی روز پنجش�نبه به پایان رسید 
که درست در همان روز، نیروهای ائتالف به اصطالح 
مبارزه با تروریس�م به بهانه بمباران داعش، مردم 
بی گناه را هدف قرار داده و 60 نفر از غیرنظامیان را 
کشته و زخمی کردند. آمریکا مدعی است که برای 
قلع وقمع تروریست های تکفیری وارد میدان شده 
است، درحالی که مرور اتفاقات هفت سال گذشته از 

بدو شکل گیری داعش تاکنون ...

سوریه و قطب نمای 
تحوالت آینده

یاد د اشت

واکنش سریع پدافند هوایی سوریه 
به حمالت رژیم صهیونیستی

در پی تجاوز صهیونیست ها صورت گرفت

خطیب نمازجمعه تهران: 

رییس کل دادگستری استان تهران :
 

در روز سوم از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال

رییس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد

 استکبار از بسیج سیلی خورده 
و خواهد خورد

پرونده فعاالن پوششی محیط زیست 
تعیین شعبه شد

پول پاشی های بن سلمان 
در سفر به کشورهای منطقه

طلسم سپاهان شکست

 محاکمه یک متهم به احتکار
 در شعبه رسیدگی به جرایم اقتصادی
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  حسن هانی زاده
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برایان هوک پا جای پای  نیکی هیلی گذاشت

 نمایش دوباره آهن پاره 
برای اتهام زنی به ایران
2

افزایش انتظارات برای تک رقمی شدن نرخ دالر
»حمایت «  از بازار ارز و سکه گزارش می دهد

نرخ دالر در آخرین روز معامالتی هفته گذش�ته به روند کاهشی خود ادامه داد و در آس�تانه ورود به کانال 10 هزار تومانی قرار 
گرفت.  درمعامالت روز پنج شنبه قیمت هر دالر آمریکا در بازار آزاد به 11 هزار تومان رسید تا به این ترتیب کاهش 1300 تومانی 
را تجربه کند. به تبع قیمت دالر، نرخ سکه و طال نیز هفته گذشته در بازار روندی کاهشی داشت و با وجود افزایش قیمت اونس 
جهانی ش�اهد ریزش قیمت ها در این بازار بودیم. نرخ هر سکه تمام بهار آزادی روز پنج ش�نبه به سه میلیون ۵۹0 هزار تومان 
رس�ید و در یک هفته کاهش ۵00 هزار تومانی داشت. کارشناسان و بس�یاری از فعاالن بازار پیش بینی می  کنند روند کاهشی 
قیمت دالر با دست فرمان فعلی بانک مرکزی ادامه دار باشد و به گفته آنها امکان تک رقمی شدن دالر نیز در این شرایط وجود 
دارد. هفته گذش�ته رییس کل بانک مرکزی از کاهش ادامه دار قیمت ارز خبر داده بود. همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس 
نیز کاهش قیمت ارز را ادامه دار عنوان می کنند. »اختیارات بانک مرکزی«، »حذف مالیات بر واردات طال«، »افزایش اختیارات 
صرافی های بخش خصوصی» و »اصالح سیاست های ارزی بازار ارز« از جمله مهمترین دالیل ساماندهی بازار ارز است. در این 
میان برخی افزایشی های بازار نیز با اشاره به ارائه الیحه بودجه به مجلس معتقدند نرخ ارز همواره در این مقطع با کاهش رو به رو 
می  شود. به گفته آنها ادامه روند فعلی با رعایت الزاماتی ازسوی مقام ناظر امکان پذیر است.  نرخ دالر روز پنج شنبه در آستانه 
ورود به کانال 10هزار تومان قرار گرفت و کاهش حدود 1300 تومانی را تجربه کرد.  همچنین قیمت سکه در اوایل هفته گذشته 
 )26 آبان( 4 میلیون و 100 هزار تومان بود که تا پایان هفته به 3 میلیون و ۵80 هزار تومان رس�ید. قیمت  نیم سکه در اول هفته

 2 میلیون و 100 هزار تومان بود و در پایان هفته به 1 میلیون و 870 هزار تومان رسید. ربع سکه نیز...

  آمریکا برای دومین بار با هدف متهم کردن ایران 
نمایشگاه برگزار کرد!

  برایان هوک: فشار اقتصادی و تحریم تا زمان 
تغییر رفتار جمهوری اسالمی ادامه خواهد یافت
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آگهی

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده( نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان ابهر 

آگهی مناقصه عمومی آگهی مناقصه عمومی اجرائی سیستم آبیاری قطره ای نقاطی از سطح شهر مهدیشهر 
فضای سبز شهری 

بخش1و2 شهر قوچان 
)نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب روستای استان خراسان شمالی در نظر دارد کاالهای خود به شرح ذیل و با 
 )setadiran.ir( جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

ف
دی

شماره مزایدهتعدادشرح مزایدهر

مزایده اجناس ضایعاتی )الکترو پمپ ،الکترو موتور،کامپیوتر و 1
پرینتر(

1100970120900001 سری

1100970120900002 دستگاهخودروی پیکاپ وانت دو کابین2

زمان انتشار در سایت: 1397/09/10 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1397/09/20

تاریخ بازدید: از 1397/09/10 تا تاریخ  1397/09/15
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1397/09/20

زمان بازگشایی  ) 1397/09/21و ساعت10 صبح( 
زمان اعالم به برنده  ) 1397/09/21و ساعت11 صبح(

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند

مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده( در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین
شرکت در مزایده ( ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه

مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
.2 پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم

موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
 ) الکترونیکی  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  بایست جهت  می  مزایده  در  به شرکت  .3 عالقمندان 

توکن) با
شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

-  4 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه02141934/ خراسان شمالی آقای مروتی 05831552510
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش“ثبت 

نام/پروفایل مزایده گر ” موجود است.
شناسه اگهی: 303625

آگهي 

بنا به تصمیم  هیات مدیره، مجمع عمومی عادی )بطور فوق العاده( نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار 
فرهنگیان ابهر در ساعت 3 بعد از ظهر روز چهارشنبه تاریخ 97/10/12 در محل سالن شهید باهنر 
کلیه صاحبان سهام  از  بدینوسیله  ابهر تشکیل می شود،  پرورش   شهرستان   و  اداره آموزش 
خواهشمند است در تاریخ و ساعت یاد شده برای شرکت در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و یا 
وکالی خود را با توجه به ماده 19 آئین نامه  نحوه تشکیل  مجامع عمومی )موضوع تبصره 3 ماده 
33 قانون بخش تعاونی( که هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد 
داشت، معرفی نمایند.   ضمنا اعضای محترمی که بنا به  دالیلی نمی توانند در جلسه  حضور یابند 
به  با در دست داشتن دفترچه عضویت  به همراه فرد مورد نظر  در ساعت کاری شرکت تعاونی 

تعاونی مراجعه و تا قبل از روز مجمع عمومی عادی نسبت به تنظیم   فرم وکالت اقدام نمایند. 
»ارائه یک برگ کپی کارت ملی برای کلیه شرکت کنندگان در مجمع عمومی الزامی است.«

از تاریخ   ضمنًا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر یک هفته 
انتشار آگهی مدارک ذیل را به دفتر شرکت تحویل نمایند. 

مدارک الزم: 
 1. تکمیل فرم ثبت نام 2. یک قطعه عکس 4×3 ، 3. فتوکپی شناسنامه 4. فتوکپی کارت ملی 

5. فتوکپی  حکم کارگزینی و  گواهی عدم سوء پیشینه  6. فتوکپی مدرک تحصیلی 7.  فتوکپی   
گواهی پایان  خدمت نظام وظیفه برای مشمولین 

دستور جلسه:
1. گزارش عملیات ساالنه شرکت توسط بازرس و هیئت مدیره 

2. تصویب ترازنامه و صورت های مالی سال 1396
3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

4. انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل 
5.  تصویب بودجه سال 1397

6. تعیین خط مشی  آتی شرکت 
7. اتخاذ تصمیم در خصوص  پرداخت پاداش به کارکنان مدیران و بازرس  طبق اساسنامه 

8. اتخاذ تصمیم  در  مورد پرداخت حق  حضور در جلسات هیات مدیره 
                                                      

                                                           جهانگیر حلوائی 
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان ابهر

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت ششدانگ آپارتمان مسکونی واقع در جزیره کیش تحت پالک 7715 فرعی مجزی شده از پالک 5872 فرعی از 5621 اصلی، واقع 
در شهرک صدف- فاز پنج- قطعه C 5-4 )مجتمع سامان(- طبقه همکف قطعه 35 برابر صورتجلسه تفکیکی شماره 11729 مورخ 85/12/28 
بنام آقای سیروس سامانی پور ثبت و صادر گردید، سپس برابر سند قطعی شماره 20510 مورخ 90/10/12 دفترخانه 38 کیش به خانم بهاره ترک 
انتقال، برابر سند قطعی شماره 9263 مورخ 92/3/20 دفترخانه 59 کیش تمامی ششدانگ به خانم مدینه خیریان شنبه انتقال، النهایه ششدانگ 
برابر سند قطعی 10597 مورخ 92/1/1 دفترخانه 59 کیش به خانم مریم ذاکری دهوسطی فرزند خسرو انتقال قطعی یافت، نامبرده برابر درخواست 
وارده شماره 8/6995 مورخ 97/9/6 منضم به دو برگ استشهادیه مدعی است سند مالکیت خود بشماره چاپی 555534-90 /ب را بعلت 
جابجایی مفقود نموده و با جستجوی کامل پیدا نشده است لذا باستناد ماده 120 قانون اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می 
شود تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پالک مرقوم نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را کتبا به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند 

مالکیت و یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود.
محمد طایفه نادی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کیش

مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی فراخوان عمومی

شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقالب تهران در نظر دارد اجرای پروژه زیر را در قالب قرارداد مترمربع به شرح 
ذیل به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران، دارای سابقه کاری مرتبط در رشته ی ابنیه یا راه دعوت به عمل 
می آید که از ساعت 8 روز شنبه مورخ 97/9/10 تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 97/9/15 جهت تهیه اسناد مناقصه به نشانی تلگرام 

telegram:@baghshahromidDaftarfani مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین )ریال(مقدار کارواحد کارعنوان پروژهردیف

8600430/000/000متر طولتهیه و اجرای جدول بتنی و رفوژبلوار و خیابانها1
1- محل اجرای کار: استان تهران - شهرستان صفادشت. سایت باغ شهر امید

2- نحوه ارائه قیمت: پیشنهاد قیمت بصورت اجرای یک متر طول تمام کار خواهد بود.
تبصره: به این پیمان تعدیل و ما به التفاوت تعلق نمی گیرد.

مدت اجرای کار: شامل تجهیز کارگاه و مدت زمان اجرای عملیات برابر با 3 ماه شمسی می باشد.
3- کارفرما: شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقالب تهران

4- دستگاه مناقصه گزار: شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقالب تهران
@baghshahromidDaftarfani5- نشانی محل فروش اسناد مناقصه: از طریق تلگرام

6- ارایه فیش واریزی به مبلغ 700/000 ریال به حساب 0108647822009 بنام تعاونی مسکن قضات نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد از نشانی 
تلگرام بند 5 الزامی می باشد.

7- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  97/9/19 
8- پیشنهادهای واصله راس ساعت 14:30 روز دوشنبه 97/9/19 در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود.

شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقالب تهران

  به استناد مصوبه 1981/1 مورخ 97/7/24  شورای محترم اسالمی شهر مهدیشهر:
شهرداری مهدیشهر در نظر دارد نسبت به اجرای شبکه سیستم آبیاری قطره ای از پیمانکاران واجد شرایط اقدام نماید. لذا جهت اسناد 

مناقصه ظرف 7 روز پس از درج آگهی روزنامه به واحد دبیرخانه شهرداری مهدیشهر مراجعه نمایید. 
1. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه  می باشد. 

2. سایر  اطالعات و  جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. 
4. پرداخت  مبلغ 250/000 ریال به شماره حساب 3100001079008  بانک ملی بابت شرکت در مناقصه و غیر قابل برگشت. 

4. در صورت انصراف برندگان اول و دوم و سوم مناقصه که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
5. مبلغ  سپرده در  مناقصه 25/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه  بانکی و یا واریز نقد به حساب سپرده شماره 310001080009  بانک 

ملی مهدیشهر واریز شده باشد. 
 رجوع به صفحه آخر                  مسعود حاجی بگلو - شهردار مهدیشهر
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دریادار حسین خانزادی با بیان اینکه اجازه 
نمی دهیم هیچ کانون ناامنی در منطقه شکل 
بگی�رد، گفت: اگر ملتی توانس�ت به صورت 
معنادار در دریا حضور یابد به س�طح باالیی 

از قدرت، دانش و فناوری رسیده است.

فرمانده نی��روی دریایی ارتش در مراس��م الحاق دو 
فرون��د زیردریای��ی کالس غدیر به ن��اوگان ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، با اشاره به اینکه اعزام پیاپی 
ناوشکن ایران برای مقابله با پدیده دزدی دریایی این 
موضوع را ثابت کرد، اظهار داشت: قطعاً هر پدیده ای 
با ن��گاه علمی زمانی ثابت می ش��ود ک��ه تکرارپذیر 
باشد، ناوش��کن دماوند که چند سال بعد در حادثه ای 
ناخوشایند در دریای طوفانی شمال با سخره ها برخورد 
کرد، تکرار این موضوع بود. وی با بیان اینکه در آستانه 
سالگرد آن سانحه ناوشکنی را که ساختش ۱۲سال 
به طول انجامیده بود را به دریا برگرداندیم، س��اخت 
و عملیاتی شدن دماوند در دریای خزر باهمت نیروی 
دریایی ارت��ش و اراده ای که در مجموعه وزارت دفاع 
نهادینه شده امروز ۱۸ماه بیشتر به طول نمی انجامد و 
در تالشیم این زمان را کوتاه تر کنیم، عنوان کرد: عالوه 

بر ناوشکن دماوند در هفته آینده و ماه های پس ازآن 
ش��اهد الحاق ناوشکن های کالس موج نیز خواهیم 
بود. خانزادی با بیان اینکه ناو س��هند ظرفیت بزرگی 
است که بسیار پیش��رفته تر از جماران و دماوند است، 
خاطرنش��ان کرد: پس ازآن در بازه ۶-۷ ماهه الحاق 
ناوش��کن دنا را خواهیم داش��ت و اوایل بهمن شاهد 
الحاق نس��ل جدید از زیردریایی های بسیار پیشرفته 
تماماً ساخت ایران خواهیم بودیم. وی با اشاره به اینکه 
الزم نیست ظرفیت ها را اعالم عمومی کنم اما دشمن 
بداند این زیردریایی ب��رای آنهایی که فکر تجاوز به 
مرزهای ایران ازسرشان می گذرد غافلگیری بزرگ و 
دست بزرگی است که سیلی بزرگی به آنها می زند، در 
پیامی به کشورهای دوست همسایه خاطرنشان کرد: 
پیشرفت های عظیم دفاعی جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه چیزی را نشانه نرفته جز دستیابی به امنیت 
جمعی، هر کس در مسیر این امنیت جمعی قرار دارند 
از این ظرفیت بزرگ بهره مند خواهد شد و هرکس در 
صف استکبار جهانی و کس��انی که تالش می کنند 
امنیت منطقه را با تهدید مواجه کنند بدانند قدرت بسیار 
محکمی بیدار و شبانه روزی در منطقه وجود دارد و اجازه 
نخواهد داد هیچ کانون ناامنی در منطقه شکل بگیرد.

همچنین دریادار امیر رس��تگاری رییس س��ازمان 
صنای��ع دریایی وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح در این مراسم گفت: صرفه جویی ارزی با انجام 
بومی سازی و بهینه سازی های تجهیزات و سامانه ها 
بالغ بر ۲۰میلیون دالر از دستاوردهای پروژه ساخت 

زیردریایی غدیر بوده است.

  3ماهواره به فضا پرتاب می شود
سردار قاسم تقی زاده جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس��لح نیز در مراسم الحاق دو زیردریایی 
کالس غدیر ب��ه ناوگان دریایی جنوب نداجا، اظهار 
داش��ت: در ماه های آینده س��ه ماهواره که به دست 
نیروهای متخصص داخلی ساخته شده است به فضا 
پرتاب خواهد ش��د. وی عنوان کرد: این سه ماهواره 
پس از پرتاب در مدارهای مشخص شده قرار خواهند 
گرفت و توان فضایی ایران به نمایش در خواهد آمد. 
این ماهواره ها با حمایت وزارت دفاع س��اخته شده 
اس��ت. تقی زاده افزود: در رزم زمینی دستاوردهای 
ممت��از ایرانی علی��ه داعش ب��ه کار گرفته ش��د و 
موفق بوده اند. موش��ک های ضد زره، موشک های 
مختلف تاکتیکی و انفرادی جزو س��ه کش��ور حوزه 

زمینی بوده ایم و در موش��ک های زمی��ن به زمین 
جزو ۴کشور برتر دنیا هس��تیم. وی عنوان کرد: در 
ساخت موشک های کروز و ضدکشتی و زیردریایی 
هم دس��تاوردهای فناورانه و پیچیده داشته ایم که 
حتی برتر از فناوری های دنیای غرب بوده است. در 
سازمان جغرافیایی و نقشه برتری موفق به طراحی 

سیستم های پیچیده و جدید طراحی کنیم.

  اجازه نمی دهیم قدرتی علیه 
انقالب اسالمی شکل بگیرد

سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه هم 
در کنگره شهدای مدافع حرم جامعه پزشکی جهان 
اسالم، گفت: تا زمانی که فرهنگ ایثار و شهادت در 
جامعه ما وجود داشته باشد هیچ آسیبی به ملت و نظام 
نخواهد رسید و ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد 
قدرتی علیه انقالب اسالمی شکل بگیرد. جانشین 
فرمانده کل س��پاه اظهار کرد: تا زمانی که فرهنگ 
ایثار و ش��هادت در جامعه ما وجود داشته باشد هیچ 
آس��یبی به ملت و نظام نخواهد رس��ید و ما به هیچ 
عن��وان اجازه نخواهی��م داد قدرت��ی علیه انقالب 

اسالمی شکل بگیرد.

اجازهتشکیلکانونناامنیدرمنطقهرانمیدهیم
فرمانده نیروی دریایی ارتش:

  سیاست  
در ادامه اتهام پراکنی های مقامات آمریکایی علیه کشورمان، 
رییس گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه آمریکا مدعی 
ش�د که ایران به گروه های منطقه س�الح ارس�ال می کند و 

موجب بی ثباتی در خاورمیانه می شود.

»برایان هوک« رییس گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه آمریکا 
در یک نشس��ت خبری در یک پایگاه نظامی که به نمایش تجهیزاتی 
که واش��نگتن ادعا می کند جمهوری اس��المی به گروه های منطقه 
ارس��ال کرده، اختصاص داش��ت، به طرح ادعاهای واهی و نخ نمای 
آمریکایی ها علیه کش��ورمان پرداخت و بدون کوچک ترین اشاره به 
سیاس��ت های مداخله جویانه و جنگ طلبانه کش��ورش در خاورمیانه 
باز هم این ادعای بی اساس را مطرح کرد که ایران بزرگ ترین حامی 
تروریسم اس��ت. وی با تکیه بر این ادعاهای خصمانه، گفت: مقامات 
ایران باید تصمیم بگیرند عنوان بزرگ ترین دولت حامی تروریسم را از 
این کشور بردارند و به نفع مردم خود اقدام کنند. رییس گروه اقدام ایران 
در وزارت امورخارجه آمریکا با اشاره به موشک های ضدتانک و موشک 
زمین به هوایی که در این پایگاه دیده می شد، مدعی شد: این تجهیزات 
جنگی را نیروهای عربستان در یمن به دست آورده و در اختیار آمریکا 
قرار داده اند. هوک همچنین به یک راکت توپخانه ای اشاره و ادعا کرد: 
این راکت نیز در والیت هلمند افغانستان کشف شده و نشان می دهد 
ایران از طالبان حمایت نظامی می کند. وی تاکید کرد: ایران تهدیدی 
جدی برای منطقه شده و باید متوقف شود. نمایش تجهیزات ادعایی 
آمریکا که می گوید از ایران ارس��ال ش��ده دومین بار است که در سال 
جاری)میالدی( در واش��نگتن انجام می شود. »نیکی هیلی« نماینده 
آمریکا در س��ازمان ملل نیز بقایای چند موشک و پهپاد را در زمستان 
گذشته به نمایش گذاش��ت که ادعا می کرد از ایران برای حوثی های 

یمن که در حمله به عربستان استفاده شده بود، ارسال شده است.
هوک در ادامه ادعاهای خود مدعی ش��د: مقایس��ه تجهیزات ارسالی 
ایران نش��ان می دهد در شش ماه اخیر، کمک های ارسالی جمهوری 
اسالمی به گروه های منطقه افزایش یافته است. وی ادعا کرد: آنچه 
شاهد آن هستیم سابقه داشته است. مقامات ایران هزاران موشک به 
حزب اهلل داده اند. آنها س��عی دارند حوثی ها را به حزب اهلل خلیج فارس 
تبدیل کنند. وی با اشاره به اینکه فشار آمریکا بر جمهوری اسالمی ادامه 
خواهد یافت، افزود: پیام ما به تهران مشخص است. فشار اقتصادی و 
تحریم های ما تا زمان تغییر رفتار جمهوری اسالمی ادامه خواهد یافت. 
ایران می تواند برگردد یا ش��اهد فروپاش��ی اقتصادش باشد. این مقام 
آمریکایی در ادامه با تهدید آشکار کشورمان، مدعی شد: اگر تحریم های 
واشنگتن مانع از این نشود که تهران ارسال سالح به گروه های منطقه را 

متوقف کند، اقدام نظامی علیه این کشور ممکن خواهد بود.

   تحریم 4ایرانی توسط واشنگتن
همچنین روز گذشته وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه ای اعالم 

کرد که دو شخص ایرانی تبار را به لیست تحریم های خود اضافه کرده 
است. وزارت خزانه  داری آمریکا با انتشار بیانیه ای در سایت خود اعالم 
کرد علی خوراشدی زاده و محمد قربانیان را به لیست تحریم های خود 
اضافه کرده است. وزارت دادگستری آمریکا هم همزمان با تحریم دو 
تبعه ایران به اتهامات س��ایبری، علیه دو تبعه دیگر ایران هم به اتهام 
حمله سایبری به بیمارس��تان ها، دانشگاه ها و نهادهای دولتی آمریکا 
کیفرخواست صادر کرد. البته در کیفرخواست ۲۵صفحه ای صادر شده 
علیه این متهمان به نام های فرامرز شاهی س��وندی و محمد مهدی 
شاه منصوری، آمده که فعالیت های آنها برای منفعت شخصی بوه و به 

دستور حکومت ایران انجام نشده است.

   نگرانی درباره آینده برجام 
علی رغم فش��ارها و تهدیدهای واش��نگتن، تهران با وعده های اروپا 
برای حفظ برجام در این توافق مانده است؛ وعده هایی که هنوز در حد 
حرف باقی مانده که این موضوع اعتراض مقامات کش��ورمان را در بر 
داشته است. در همین رابطه، عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور 
خارج��ه در دیدار با »برونو واندر پلویم« ق��ائم مقام وزارت امور خارجه 
بلژیک، هشدار داد: پیرو افزایش فشارهای غیرقانونی آمریکا و از بین 

رفتن توازن میان تعهدات و منافع جمهوری اسالمی ایران، عدم تحقق 
تعهدات اروپا و سایر طرف ها برای مقابله با فشارها، نگرانی ها را نسبت 
به آینده برجام افزایش داده اس��ت. اروپا و سایر کشورهای متعاهد به 
برجام، باید بتوانند هر چه زودتر سازوکارهای الزم برای تامین منافع 
اقتصادی ایران از این توافق را تضمین کنند. وی ادامه داد: برای ایجاد 
س��ازوکار ارتباط مالی به اروپا فرصت می دهیم اما صبرمان بی پایان 
نیست. علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان هم در 
حاش��یه کنفرانس وزارتی علوم و فناوری هسته ای در دیدار با »یوکیا 
آمانو« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تأکید کرد: ایران انتظار 
دارد آژانس همچنان اقدامات راستی آزمایی خود را بصورت بی طرفانه 
و حرفه ای دنبال کرده و از تأثیرپذیری از حاشیه سازی بدخواهان روابط 
س��ازنده ایران و آژانس دوری گزیند. این در حالی است که اروپایی ها 
مدعی هستند همچنان بر برجام پایبندند. در همین رابطه، »ژان کلود 
یونکر« رییس کمیس��یون اروپا بار دیگر گفت: اتحادیه اروپا تا زمان 
پایبندی ای��ران به برجام به این توافق هس��ته ای پایبند می ماند. وی 
افزود: اعتبار چیزی اس��ت که باعث ثبات در جهان می شود. به همین 
دلیل است که اروپا بایستی حتی هنگانی که آمریکا به صورت یکجانبه 

از توافق هسته ای ایران خارج می شود به موضعش پایبند باشد.

نمایش دوباره آهن پاره برای اتهام زنی به ایران
برایان هوک پا جای پای  نیکی هیلی گذاشت

  حسن هانی زاده 
یادداشت

خبرکوتاه

سوریه و قطب نمای تحوالت آینده
فرایندهای »نظامی« و »سیاس��ی« جنگ در س��وریه همیش��ه تابعی از 
یکدیگر بوده اند. یازدهمین دور از نشس��ت های صلح س��وریه در آستانه، 
پایتخت قزاقس��تان در حالی روز پنجش��نبه به پایان رسید که درست در 
همان روز، نیروهای ائتالف به اصطالح مبارزه با تروریسم به بهانه بمباران 
داعش، مردم بی گناه را هدف قرار داده و ۶۰ نفر از غیرنظامیان را کش��ته 
و زخمی کردند. آمریکا مدعی اس��ت که برای قلع وقمع تروریس��ت های 
تکفیری وارد میدان ش��ده اس��ت، درحالی که مرور اتفاقات هفت س��ال 
گذشته از بدو شکل گیری داعش تاکنون، جای تردیدی باقی نمی گذارد 
که واش��نگتن با تجهیز و حمایت از گروه های آدم خوار و آدمکش از ابتدا 
به دنبال نابودی و س��اقط کردن دولت سوریه بوده و در این میان، کشتار 
نظامیان و غیرنظامیان برایش علی السویه است. آمار باالی تلفات حمالت 
هوایی جنگنده ها و پهپادهای آمریکایی در افغانستان و یمن در سال های 

گذشته نیز گواه این مدعاست.
پیام دیگر حمله هوایی پنتاگون به مناطق غیرنظامی در روستای »الشعفه« 
واقع در دیرالزور این اس��ت که آمریکا روند سیاس��ی تحت امر و نظارت 
جمهوری اس��المی و متحدانش در منطقه را قبول ندارد و کار خودش را 
می کند. کاخ سفید از روز تشکیل کنفرانس صلح آستانه که تأثیر بسزایی 
در خاموش کردن شعله های جنگ در سوریه داشت، بنای ناسازگاری با این 
اجالس را گذاشت و این فرایند را به دلیل حضور ایران رد کرد. به بیان دیگر، 
کشتار غیرنظامیان در روستای الش��عفه را می توان به نوعی اعالم جنگ 
مجدد آمریکا در سوریه دانست چراکه واشنگتن تأکید دارد همان گونه که 
رگ حیات داعش را در سوریه در دست گرفته و از آن ها جانب داری می کند، 
به همان ترتیب نیز میدان دار راه حل سیاسی نیز باشد که البته با پیروزهای 

بسیار چشمگیر ارتش و جبهه مقاومت، چنین امری محقق نخواهد شد.
گفتنی است؛ پیشروی نیروهای سوریه وهم پیمانانش در اطراف دیرالزور 
و ادلب، پاک سازی رقه، درعا و حمص موجب شده تا کمتر از پنج درصد از 
خاک سوریه در اختیار تروریست ها باشد. آن مقدار اندک هم مربوط به حضور 
آمریکایی ها در شرق سوریه در البوکمال و دیرالزور برای پشتیبانی همه جانبه 
از تتمه نیروهای داعشی است تا با جریان سازی علیه دولت سوریه با یک تیر 
دو نشان بزنند. اول، افکار عمومی را از ماجرای قتل جمال خاشقجی با کلید 
زدن سناریوی حمله شیمیایی به حلب منحرف سازند، چون عربستان در 
مخمصه بسیار هولناکی گرفتارشده و در مجامع بین المللی ازجمله اجالس 
اخی��ر گروه ۲۰ با بی اعتنایی و رفتار س��رد اعضای این گ��روه قرار گرفت. 
ازاین رو، بسیار ضروری است که نمایشی را به روی صحنه ببرند تا حساسیت 
دنیا نسبت به آن جلب شود، هرچند که مدت زمان این نمایش کوتاه و آثار 
آن موقت باش��د. این ترفند بارها در سوریه با مقدمه چینی و تبلیغات منفی 
گسترده پیاده شده اما تاکنون نتیجه ای در برنداشته و به هدف دلخواه غرب 
منتهی نشده است. دوم، آمریکایی ها در حال جذب نیرو و آموزش نیروهای 
تازه نفس برای داعش هس��تند تا آن ها را از این منطقه به افغانستان اعزام 
کنند. هدف از این اقدام هم این است که آسیای میانه و به ویژه مثلث ایران، 
روسیه و افغانستان را ناامن سازند. برای این منظور، تروریست ها را در اطراف 
ادلب تقویت می کنند و در البو کمال واقع در دیرالزور هم به دنبال آموزش 

و دادن تنفس مصنوعی به تکفیری های داعش هستند.
یک بار دیگر م��رور می کنیم؛ همزمان با پایان اجالس یازدهم آس��تانه، 
آمریکا با بمباران مناطق مس��کونی و کش��تار غیرنظامیان از یک س��و و 
گستردن چتر حمایت بر سر تروریست ها در ادلب و دیرالزور از سوی دیگر، 
می کوشد که هم حضور نامش��روع خود را در سوریه برجسته کند و هم از 
فرصت اندک باقی مانده برای شیفت کردن خشونت و ترور به منطقه شرق 
آسیا بهره برداری کند، چراکه در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا به ایران، 
روسیه و چین به عنوان سه تهدید مهم و اصلی برای واشنگتن اشاره شده 
است و حضور داعش در افغانستان کمک می کند که به زعم آن ها منافع این 
سه کشور به خطر افتد. آمریکایی ها می دانند که کلک داعش در آینده ای 
نزدیک کنده خواهد شد و غائله سوریه فروکش خواهد کرد، لذا این مجال 
را مغتنم شمرده اند تا گستره درگیری، ناامنی و تروریسم را متناسب با دفع 

تهدیدات امنیت ملی این کشور به نقاط مدنظر خود امتداد دهند.
نکته بعدی در خصوص حمله صهیونیست ها در پنج شبه شب هفته گذشته 
اس��ت. این حمله موشکی به استان دمشق صورت گرفته، یعنی فرسنگ ها 
دورتر از مرزهای رژیم صهیونیستی اما چرا؟ یکی از مهم ترین گمانه ها این 
است که با نزدیک ش��دن پایان جاروجنجال تروریست ها در ادلب و گسیل 
شدن نیروهای مقاومت به سمت بلندی های جوالن، تل آویو خواسته است 
که جبهه جدیدی در نزدیکی پایتخت ایجاد کند تا حداقل بخشی از یگان های 
عمل کننده حزب اهلل برای مقابله با دفع خطرات احتمالی، در دمشق و حوالی آن 
مستقر شوند. با توجه به اینکه بسیاری از مناطق سوریه از لوث وجود پیاده نظام 
صهیونیست ها پاک سازی شده و اسرائیل از اشراف حزب اهلل بر سرزمین های 
اشغالی از این منطقه استراتژیک بسیار وحشت دارد، لذا حمله پنجشنبه شب را 

می توان در چارچوب این فرضیه، بسیار محتمل و قوی ارزیابی کرد.
احتمال دیگر از این حمله موش��کی این است که اسرائیل به نقاط استقرار 
س��امانه پیش��رفته پدافندی اس- 3۰۰ پی ببرد یا عملکرد آن را به بوته 
آزمون بیاورد. مقامات صهیونیس��ت از بابت تحویل این سامانه به سوریه 
بسیار عصبانی هس��تند و رس��انه ها و محافل صهیونیستی نسبت به آن 
واکنش هایی نشان داده اند که حاکی از نگرانی عمیق آن هاست زیرا نیروی 
هوایی تل آویو همواره مایه مباهات اشغالگران بوده و سامانه اس – 3۰۰ 
اکنون این توان نظامی را به پاش��نه آشیل آن ها مبدل کرده است. ضمن 
اینکه باید به این نکته نیز توجه داش��ت که پس از ساقط شدن هواپیمای 
ایلوشین ۲۰ روسیه توسط صهیونیست ها که باعث شد روسیه در واکنش 
به این اقدام خصمانه این س��امانه پدافندی را به سوریه تحویل دهد، این 
اولین بار اس��ت که تل آویو اقدام به حمله نظامی به خاک سوریه می کند. 
ازاین رو، گمانه حمله برای شناسایی اس- 3۰۰ نیز احتمال باالیی دارد. دو 
هفته پیش از تحویل این سالح های راهبردی، روزنامه »جروزالم پست« 
در مقاله ای تحلیلی نوشت: »آیا دو هفته دیگر اسرائیل باید منتظر کابوس 
باشد؟ ظهور سامانه موشکی اس-3۰۰ در ارتش سوریه باعث مدرن شدن 
دفاع ضد هوایی این کشور ش��ده و تهدیدی برای هواپیماهای اسرائیلی 
محسوب می شود، چراکه چنین سیس��تم دوربردی می تواند هواپیماها و 

موشک های بالستیک را تا شعاع 3۰۰ کیلومتری رهگیری نماید.«
آنچه مس��لم اس��ت اینکه قطب نمای آینده سیاس��ی و میدانی س��وریه، 
مدت هاست که به سمت پیروزی و حذف تئوری های آمریکایی برای منطقه 
چرخیده و باید منتظر ماند دید که سوت پایان این نبرد نابرابر که برخی آن 
را »جنگ جهانی عصر حاضر« توصیف کرده اند، کی به صدا درخواهد آمد.

   صد و ش��صت و یکمین شماره نش��ریه خط حزب اهلل با عنوان »دوازده 
اصل عدالتخواهی« منتش��ر که در بخشی از این شماره، به افزایش قابل 
توجه میزان ثبت اختراعات در عمر ۴۰ساله انقالب اسالمی پرداخته است.

   حس��ین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل 
گفت: لبنان کشور دوست و با اهمیت برای جمهوری اسالمی ایران است 

و ما امنیت و ثبات لبنان را تقویت کننده امنیت جمعی منطقه می دانیم.

گزیده ها

روایت امام جمعه بغداد از ورود 
ایران به صحنه مبارزه با داعش

»آیت اهلل سیدیاسین« موسوی 
ام��ام جمعه بغ��داد اخی��را در 
خطبه های نمازجمعه روایتی 
محرمانه از دس��تور مس��تقیم 
رهب��ر انق��الب برای پ��رواز 
جنگنده های نظام��ی ایران و 
جلوگیری از س��قوط سامرا به 
دس��ت داعش را فاش کرد. وی در س��خنان خود، از ورود ایران به 
صحنه مبارزه با داعش در عراق و درخواست مسئولین این کشور از 
ایران برای کمک به عراق را بیان می کند. امام جمعه بغداد از روزی 
می گوید که داعش به نزدیکی سامرا رسیده بود و زمان زیادی برای 
تصرف این شهر باقی نمانده بود. امام جمعه بغداد برای اولین بار خبر 
از دس��تور رهبر انقالب ب��رای پرواز جنگنده ه��ای نظامی ایران و 
جلوگیری از سقوط سامرا به دس��ت تروریست های داعش داد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، این دستور در زمانی که عراق و رزمندگان 
جبهه مقاومت با تروریست های تکفیری داعش در حال نبرد بودند 

از سوی مقام معظم رهبری داده شده است.

طرح چهار ماده ای تهران 
تنها راه حل بحران یمن

ظری�������ف  محمدج��واد 
وزیر امورخارجه کشورمان طی 
پیامی در صفحه شخصی خود 
در فضای مج��ازی به یکی از 
پیام های قدیم��ی اش درباره 
راه حل پای��ان دادن به یحران 
یمن اشاره کرده و نوشت: من 
این را پیش از این در آوری��ل ۲۰۱۵ درباره بحران یمن گفته بودم. 
امروز نیز پس از رنج و عذاب وحش��تناک انس��انی و جنایات جنگی 
بی اندازه ائتالف س��عودی و همدس��تان آمریکایی اش)در یمن( و 
تالش ها برای کتمان کردن جنایات آنه��ا از طریق طرح اتهامات 
واهی علیه ایران، تاکید می کنم که طرح چهار ماده ای ایران همچنان 
تنها گزینه قابل قبول)برای یمن( اس��ت. به گزارش خبرگزاری ها، 
ظریف در پیام خود در آوریل ۲۰۱۵ نوش��ته ب��ود: جنگ یمن باید 
متوقف ش��ود. م��ا خواهان آتش ب��س، کمک های بشردوس��تانه، 

گفت وگوی درون یمنی و تشکیل دولت فراگیر هستیم.

دستگیری باند فساد و ارتشا 
در شورای شهر شریف آباد

س��ازمان اطالع��ات س��پاه 
سیدالشهدا)ع( استان تهران در 
بیانیه ای از دستگیری اعضای 
باند ارتشاء در پاکدشت خبر داد. 
در بخش��ی از متن ای��ن بیانیه 
آمده اس��ت: از آنجا که رسالت 
انق��الب  پاس��داران  س��پاه 
اسالمی، پاسداری از آرمان های انقالب اسالمی است و شعار مبارزه 
با ظلم و فس��اد و بی عدالتی همیشه س��رلوحه و مورد نظر سربازان 
گمنام امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است، به اطالع مردم 
شهید پرور استان تهران می رس��اند، با تالش و مجاهدت سربازان 
گمنام امام زمان عجل اهلل تعالی در س��پاه استان تهران و همکاری 
مجاهدانه دستگاه قضا باند فساد و ارتشاء در شورای شهر و شهرداری 
شریف آباد پاکدشت طی عملیات اطالعاتی پیچیده، شناسایی و به 
دس��ت قانون سپرده شدند. به گزارش س��پاه نیوز، این بیانیه افزود: 
سازمان اطالعات سپاه از تمامی مردم بزرگوار استان درخواست دارد 
تمام مواردی را که در ریشه کن شدن فساد کمک می کند را با شماره 

تماس۱۱۴ در میان بگذارند.

واحدهای روستایی
 باید مقاوم سازی شوند

اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمهوری در جریان سفر 
یک روزه به کرمانش��اه که به 
منظ��ور بازدی��د از مناط��ق 
زلزل��ه زده و اط��الع از رون��د 
امدادرس��انی ب��ه زلزله زدگان 
جم��ع  در  گرف��ت،  انج��ام 
خبرنگاران، گفت: دولت در این مس��یر به دنب��ال اجرای نمایش و 
اقدامات تبلیغاتی نبود، بلکه مصمم بود بار سنگینی که بر دوش مردم 
مناطق زلزله زده ق��رار دارد را از دوش آنها بردارد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دولت، جهانگیری با اشاره به گزارش استاندار کرمانشاه 
و مسئولین بازسازی که در سالگرد وقوع زلزله در جلسه هیأت دولت 
ارائه شد، این گزارش را رضایت بخش دانست و افزود: در زلزله سال 
گذشته بیش از ۱۰۰هزار واحد مسکونی دچار آسیب شد که تاکنون 
برای جبران خسارات، بیش از ۲۰هزار واحد مسکونی احداث و بیش 
از ۵۵هزار واحد بازسازی و تعمیر شده است. جهانگیری ادامه داد: در 
حال حاضر بیش از ۶میلیون واحد روستایی در کشور وجود دارد که 
باید حتماً بازسازی و مقاوم سازی ش��وند، تا اطمینان پیدا کنیم که 

مردم روستاها در جریان وقوع زلزله دچار خسارت نمی شوند. 

ادامه ممنوعیت صید خاویار در خزر
ممنوعیت صید تجاری ماهیان 
خاویاری دریای خزر با توافق 
نمایندگان کشورهای حاشیه 
دریای خزر در باکو به مدت یک 
سال دیگر و تا پایان سال ۲۰۱9 
میالدی تمدید شد. در دومین 
اجالس کمیسیون حفاظت و 
بهره برداری بهینه از منابع زنده دری��ای خزر نمایندگان جمهوری 
اسالمی ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان 
به مدت س��ه روز راهکارهای حفاظت بهینه از منابع زنده این پهنه 
آبی و همکاری های مش��ترک در این زمینه را بررس��ی و در پایان 
پروتکل همکاری پنج جانبه امضا کردن��د. »مرتضی مهران پور« 
رییس گروه امور بین الملل و س��ازمان تخصصی شیالت ایران به 
عنوان نماینده کشورمان در این اجالس شرکت کرده بود، تشکیل 
و فعال ش��دن دو کارگ��روه علمی و آب��زی پروری ب��رای تدوین 
سازوکارهای اجرایی و نتیجه بخش بودن تصمیمات کمیسیون و 
تعیین سهمیه صید برای سال۲۰۱9 میالدی را از دیگر توافقات این 
اجالس اعالم کرد و به خبرگزاری صداوسیما گفت: این دو کارگروه 
طبق توافق به عمل آمده، باید در نیمه نخست سال آینده میالدی 

در روسیه برگزار شود.

 HEMAYATONLINE. 
IR

حجت االس�الم محمدحسن ابوترابی فرد 
گفت: بسیج مستضعفین در ایران اسالمی 
و سراسر عالم اس�الم در برابر همه دنیای 
استکبار با قدرت ایستاده و استکبار و نظام 
سلطه از آن س�یلی های متعددی دریافت 

کرده و خواهند کرد.

خطیب نمازجمع��ه تهران ضمن تأکید بر برادری 
و همنشینی با برادران اهل س��نت عنوان، اظهار 
داش��ت: بنا بر توصیه های صورت گرفته در میان 
آنها نماز بگذاریم، در جمع آنها حضور پیدا کنیم و 
در تشییع گذشتگان آنها هم حاضر شویم چرا که 

اسالم دین وحدت و انسجام است.
وی در بخش دیگ��ری از خطبه های خود ضمن 
گرامیداشت هفته بسیج مستضعفین، بیان کرد: 
بس��یج مس��تضعفین در ایران اس��المی، عراق، 
س��وریه، یمن، فلس��طین، لبنان و سراس��ر عالم 
اسالم تحت فرماندهی واحد رهبر معظم انقالب 
در برابر همه دنیای اس��تکبار با قدرت ایس��تاده 
اس��ت و این وحدتی اس��ت که اس��تکبار و نظام 
سلطه از آن سیلی های متعددی دریافت کرده و 
خواهد کرد. ابوترابی فرد در ادامه در همین رابطه 
یادآور شد: بسیج مستضعفین دانش، تجربه نقش 
تعیین کنن��ده و فعال و همچنین ب��ازوان فعال و 
توانای نظام اسالمی است و همچنین نیروهای 
مسلح جمهوری اس��المی ایران و نیروی هوایی 
مقتدر نقش بس��زایی در پیشرفت ایران اسالمی 
و جهان اس��الم دارند ک��ه باید از آنه��ا تقدیر و 

تشکر کرد. 

   نیروه�ای مس�لح ای�ران مقت�در و 
بازدارنده هستند

وی اف��زود: ام��روز نیروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی و نیروی دریایی به معنای واقعی کلمه، 
نیروهای مقتدر و بازدارنده ای هس��تند که ضمن 
اقتدارش��ان امنیت آفرین هستند. در همین راستا 
باید به اقتدار و توانایی ه��ای خویش بیفزایند که 
البته ما شاهد رشد و توانایی های آنها هستیم و ما 
دیدیم رژیم صهیونیستی در برابر مقاوم غزه تسلیم 
شد.  خطیب نمازجمعه تهران به انتخابات شهردار 
تهران اشاره و بر ضرورت جایگاه وی در پایتخت 
کشور تأکید کرد و گفت: از شهردار منتخب تهران 
انتظار می رود نظر رهبر معظم انقالب در تکیه بر 
صاحب��ان فکر و دانش و عل��م و همچنین فراهم 
آوردن زمینه حض��ور دانش��گاهیان در مدیریت 
شهری تهران را در نظر گیرد. ابوترابی فرد در ادامه 
توصیه های خود به شهردار منتخب تهران عنوان 
کرد که ما نیازمند ش��هری هس��تیم که بر اساس 
دانش و علم نقشه آن طراحی شود و البته با دانش 
و علم هم تفکرات موردنظر اجرا شود. در واقع شما 
راه را ب��رای مدیریت مبتنی ب��ر دانش باید هموار 
کنید. به گزارش مهر، وی در خطبه های نمازجمعه 
تهران با بیان اینک��ه در همه حوزه های مدیریتی 
کشور در ۴۰سال گذش��ته کارهای بزرگی انجام 
شده است، افزود: ما منکر برخی نواقص ها نیستیم 
اما در طول س��ه دهه پس از جنگ 3۰۰کیلومتر 
مترو برای مردم آماده شده آن هم با ارزشی بالغ بر 
۶۰هزار میلی��ارد تومان، بنابراین از این به بعد هم 

باید در این حوزه به طور جدی بپردازیم.

عل�ی الریجان�ی ب�ا بی�ان اینک�ه رژی�م 
صهیونیس�تی و قدرت ه�ای ب�زرگ ب�ا 
بحران سازی و تروریسم پروری مانع رشد 
اقتصادی آسیا هستند، گفت: آمریکا بسیاری 
از کش�ورهای آس�یایی را آم�اج زورگوی�ی 

اقتصادی کرده است.

رییس مجلس طی س��خنانی در  یازدهمین مجمع 
عمومی مجمع مجالس آس��یایی، گف��ت: امکانات 
طبیعی گسترده از جمله برخورداری از نیروی انسانی 
جوان و کارآمد، انرژی فراون، پیشینه تمدنی عمیق 
و تنوع فرهنگی ارزشمند، دارا بودن دو عضو قدرتمند 
در شورای امنیت، دارا بون قدرت دفاعی موثر، همه و 
همه ظرفیت های کافی برای جهش اقتصادی و یافتن 
جایگاه در خور توجه در صحنه بین المللی است. وی با 
بیان اینکه در کنار آن، در برخی مناطق آسیایی با نوعی 
بهم ریختگی امنیتی مواجه هستیم که قدرت های 
بزرگ و رژیم صهیونیستی، عامل اصلی آن هستند، 
افزود: با بحران س��ازی و تروریسم پروری، شرایطی 
ایجاد کردند که عماًل جلوی رشد اقتصادی در خور 
این مناطق گرفته ش��ود. پس از  پایان جنگ س��رد، 
آمریکا مکانیسم تحریم و استفاده از ابزار اقتصادی را 
نیز فعال کرد و امروز پس از جنگ طلبی های متعدد 
در عراق، افغانستان، س��وریه، لیبی و یمن، بسیاری 
از کشورهای آس��یایی را آماج تحریم و یا زورگویی 
اقتصادی از طری��ق تعرفه گذاری  های غیرمنطقی 
تجاری کرده اس��ت. الریجانی با بیان اینکه الزمه 
حفظ هویت مستقل آسیا، ابتدا درک هم سرنوشتی 
در مقابل این صحنه بی مباالت بین المللی و سپس، 

ایجاد ارتباطات همگراتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
است، تاکید کرد: قطعاً پارلمان های آسیایی می توانند 

بستر این امر را فراهم کنند. 

   همکاری ایران، ترکیه و روسیه 
مدلی برای حل مشکالت آسیا

وی در ادام��ه اذعان کرد: یک نمونه بارز آن، بحران 
سوریه است که همکاری مشترک روسیه، ترکیه و 
ایران، توفیقات زیادی در مبارزه با تروریسم و کمک 
به ثبات و امنیت منطقه به همراه داشت و زمینه را برای 
حل و  فصل سیاسی فراهم کرد. قطعاً اگر کشورهای 
دیگر نیز چنین رویک��ردی را دنبال کنند در مناطق 
بحرانی دیگر مانند یمن و افغانستان که درگیر جنگ 
و تروریسم ش��ده اند نیز می توان به راه حل رسید. به 
گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: ایجاد درگیری های 
تصنعی و اختالف افکنی بین کش��ورهای آسیایی، 
شگرد قدرت هایی است که نمی خواهند آسیا جایگاه 
واقعی خود را در مسیر پیشرفت و توسعه پایدار و رفاه 
ملت ها  به دست بیاورد. رییس مجلس خاطرنشان 
کرد: مجمع پارلمانی آسیایی، یک بستر بزرگ برای 
گفت وگو و یافتن راه حل در این  زمینه های راهبردی 
در قلمرو آسیاست. پیشنهاد اینجانب به نمایندگی از 
پارلمان ایران)مجلس شورای اسالمی( این است که 
از دبیرکل محترم بخواهیم در این زمینه ها، اس��ناد 
همگرایی های کشورهای آس��یایی را فراهم کند و 
ما در مجامع خود ب��دان بپردازیم و در پارلمان های 
خود آن را  به تصویب برسانیم و دولت ها را به سوی 
همگرایی سوق دهیم تا شاهد قاره آسیای مستقل و 

توسعه یافته باشیم.

استکبارازبسیجسیلیخورده
وخواهدخورد

غربباتروریسمپروری
مانعرشداقتصادیآسیااست

رییس مجلس:خطیب نمازجمعه تهران: 



  شنبه
  10 آذر 1397   

  شماره  4352

3

  قضـایی  

ثبت نام مرکز مشاوران قوه قضاییه 
از متقاضیان پروانه مشاوره خانواده 

مرکز امور مش��اوران، وکال و کارشناس��ان قوه قضاییه به منظور اعطای 
»پروانه مشاوره خانواده« در حوزه های روانشناختی، مددکاری اجتماعی، 
مش��اوره حقوقی-مذهبی و »مجوز تأسیس مرکز مش��اوره خانواده« از 

متقاضیان واجد شرایط ثبت نام می کند.
مرکز امور مشاوران، وکال و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، در اجرای ماده 
۴۰ آیین نام��ه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳ 
و ماده ۱۰ دس��تورالعمل نحوه تش��کیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده 
 نسبت به جذب اختصاصی بدون آزمون از بین قضات بازنشسته، اعضای 
هیأت علمی دانشگاه و مشاوران خانواده فعال در دادگستری ها در صورت 
نداشتن رابطه استخدامی که واجد شرایط مندرج در آگهی مربوطه باشند 
به منظور اعطای »پروانه مش��اوره خانواده« در حوزه های روانشناختی، 
مددکاری اجتماعی، مش��اوره حقوقی مذهبی  و »مجوز تأس��یس مرکز 
مشاوره خانواده« به تعداد مراکز مورد نیاز که شرح آن در پیوست درج شده 

برای هر استان و با اولویت شهرستان اقدام به عمل می آورد.
آگهی پذیرش متقاضیان )معاف از آزمون( تأس��یس و عضویت در مراکز 
مشاوره خانواده در نشانی  http://moshavere.۲۳۰۵۵.ir  منتشر 

شده است.

برگزاری مرحله مقدماتی ششمین 
دوره مسابقات قرآن کریم قوه قضاییه 

ششمین دوره مسابقات قرآن کریم قوه قضاییه مرحله مقدماتی کشوری با 
حضور نفرات برتر در ساختمان مرکزی قوه قضاییه برگزار شد.

حج��ت االس��الم والمس��لمین میررفیع تب��ار، سرپرس��ت اداره اجرای 
امور فرهنگی ستاد در ابتدای این مراسم اظهارکرد: این  ۲۰ نفر که شاهد 
مس��ابقه آن ها خواهیم بود از بین ۲۳۵ نفر که در دوره پیش در مرحله اول 

این مسابقات شرکت داشتند انتخاب شده اند.
وی افزود: این افراد در رشته های حفظ، ترتیل، قرائت و اذان )برادران( و در 
جزء های ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و کل قرآن و از میان خواهران و برادران شرکت 

کننده برگزیده شده اند.
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین سعید آذرشین فام، مشاور 
معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز اظهارکرد: قرآن، الفاظ، معانی، تفس��یر و 

مفاهیمی دارد که عمل به آن در زندگی، انسان را به سعادت می رساند.
الزم به ذکر اس��ت در ابتدای این مراس��م از ۱۱ نفر از خواهران و برادران 
برگزیده در رش��ته های مفاهی��م و حفظ موضوعی در مس��ابقات کتبی 

حوزه های ستادی نیز تقدیر شد.

شناسایی 700 حلقه چاه غیرمجاز 
در سطح شهرستان شازند 

دادستان عمومی و انقالب شهرستان شازند، گفت: در راستای حفاظت از 
حقوق عامه در بخش منابع آب، حدود ۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در س��طح 

شهرستان شازند از قبیل دیزلی و برقی شناسایی شد.
یادگاری اظهارکرد: در راستای حفاظت از حقوق عامه در بخش منابع آب، 
حدود ۷۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در س��طح شهرستان شازند از قبیل دیزلی 

و برقی شناسایی شد.
دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان شازند گفت: از این موارد ۷۰ حلقه 
دارای حکم قطعی و الزم االجرا در دادسرا است که با برنامه ریزی جهت 
اجرای حکم دستورات الزم به مدیر منابع آب صادر و هفته گذشته ۵ حلقه 

به دلیل اضافه برداشت پلمب شد.
یادگاری ادامه داد: با دس��تورات صادره و هماهنگ ک��ردن ناجا و صدور 
دس��تور مس��دودی به ضابطین خاص طی برنامه زمانبندی شده جهت 
کنترل وضعیت امنیتی شهرستان، هر هفته ۶ حلقه مسدود خواهد شد که 
تدابیر الزم پیش بینی شده است.وی تأکید کرد: منابع آب موظف شد گشت 
ویژه تشکیل و گزارش هفتگی بدهد و موضوع نصب کنتور هوشمند جهت 

جلوگیری از اضافه برداشت را در دستور کار قرار بدهد.

سامانه ثبت نام ابالغ الکترونیک
 از مهمترین اقدامات قوه قضاییه 

معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان یزد یکی از اساسی ترین 
اتفاقات قوه قضاییه در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابالغ الکترونیک 
دانست و گفت: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و 
این امر فساد و هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم را در پی داشته است.
 حجت اسدی در آیین افتتاح دفتر خدمات الکترونیک قضایی شهرستان 
ابرکوه، افزود: امروز همه دنیا به سمت برون سپاری امور حرکت کرده اند و 
این امر خدمات بهتر، فساد کمتر، هزینه کمتر و رضایتمندی بیشتر مردم 
را در پی داشته است. وی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نمونه ای از 
برون سپاری بخشی از امور حاکمیتی به بخش خصوصی ذکر کرد و بیان 
داشت: با راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مردم برای بسیاری 
از امور مرتبط با دس��تگاه قضایی نیازی به حضور در دادگستری ندارند و 
بس��یاری از کار های خود را می توانند در یک محیط مناس��ب با امکانات 
رفاهی خوب و به دور از شلوغی و تنش راه رو های دادگاه ها دنبال نمایند. 
اسدی به دو شیفت بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان یزد 
اشاره کرد و اظهارکرد: یکی دیگر از محاسن این دفاتر برای مردم همین 
است که در راس��تای تکریم ارباب رجوع می توانند در ساعت کاری صبح 
به امور ش��غلی خود بپردازند و در عصر پس از استراحت و در زمان مناسب 
با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، امور خود را ثبت و پیگیری 
کنند.این مقام قضایی از ثبت دادخواس��ت، ارسال لوایح و واخواست از راه 
دور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبرداد و گفت: در گذشته 
اگر کس��ی می خواست شکایتی از فردی را که در شهر دیگر سکونت دارد 
ثبت کند حتما باید به همان ش��هر مراجعه و شکایت خود را ثبت می کرد، 
ول��ی اکنون به مدد دفات��ر خدمات الکترونیک قضایی در هر ش��هر امور 
قضایی مرتبط با سایر استان ها و دور ترین حوزه های قضایی نیز قابل ثبت، 
ارسال و پیگیری است. معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان 
یزد تکری��م ارباب رجوع را مهمترین اولویت در دفاتر خدمات الکترونیک 
قضایی دانست و بیان داشت: باید براساس استاندارد های مشخص شده 
ارباب رجوع در دفتر خدمات الکترونیک قضایی در یک محیط مناس��ب 
و بدون ش��لوغی و رعایت نوبت و کمترین معطلی بتواند مسائل قضایی 
خود را در دفاتر خدمات پیگیری کند و اگر بر اس��اس تعداد پرونده و سایر 
شاخصه های تعریف شده مشخص شد که کاربر دفتر کم است باید مسئول 
دفتر کارمند و باجه اضافه کند و در مرحله بعد اگر نفرات بیش��تر در دفاتر 
جواب نداد می توان بر اساس استاندارد های الزم اقدام به راه اندازی دفاتر 
بیشتر کرد. وی یکی از مهمترین و اساسی ترین اتفاقات اخیر قوه قضاییه 
در چند سال اخیر را سامانه ثنا و ثبت نام ابالغ الکترونیک دانست و گفت: 
امروز هر فرد ایرانی باید یک کد کاربری ابالغ الکترونیک داش��ته باش��د 

چراکه دیر یا زود باید نسبت به اخذ آن اقدام کند.

روی خط خبر
دادستان کل کشـور با اشاره به همکاری مطلوب 
دسـتگاه های امنیتی و اطالعاتی برای شناسایی 
اموال وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی، 
گفت: این دستگاه ها فهرسـت های گسترده ای 
از امـوال را ارسـال کرده اند و همچنـان به دنبال 

شناسایی دیگر اموال پراکنده این افراد هستند.

حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری در پاسخ 
به پرسش��ی مبنی بر سرنوشت اموال و دارایی های وحید 
مظلومین و محمد اس��ماعیل قاس��می، با اشاره به اینکه 
تحقیق��ات و محاکمه همه متهمان ای��ن پرونده هنوز به 

اتمام نرسیده و ادامه دارد به میزان، اظهارکرد: از آنجایی 
که اموال این افراد بس��یار گس��ترده بود، توس��ط قاضی 
مربوطه و با همکاری دس��تگاه های امنیتی و اطالعاتی 
شناسایی می شود و حجم قابل توجهی از اموال آن ها نیز 

شناسایی شده است.
وی در ادامه افزود: اموال، زیاد و پراکنده بود و لذا نیاز است 
که بررسی جامعی در مورد اموال هر دو محکوم انجام شود 
که در همین زمینه اطالع رسانی صورت خواهد پذیرفت.

دادس��تان کل کش��ور با اش��اره ب��ه هم��کاری مطلوب 
دس��تگاه های امنیتی و اطالعاتی برای شناسایی اموال 
وحید مظلومین و محمد اس��ماعیل قاس��می عنوان کرد: 

این دستگاه ها فهرست های گسترده ای از اموال را ارسال 
کرده اند و همچنان به دنبال شناسایی دیگر اموال پراکنده 

این افراد هستند.
منتظری ادامه داد: براساس رأی دادگاه، اموالی که از محل 
ارتکاب جرم محکومان نیز تحصیل شده مصادره و به نفع 

بیت المال ضبط خواهد شد.
وی خاطرنش��ان کرد: شناسایی اموال گسترده و پراکنده 
محکوم��ان زم��ان می ب��رد و در حال بررس��ی اس��ت، 
فهرست های گسترده ای از اموال به دست آمده و مصادره 
شده اس��ت و دس��تگاه های امنیتی و اطالعات به دنبال 

شناسایی بقیه اموال هستند.

حجم زیادی از اموال مظلومین و قاسمی شناسایی شده است
دادستان کل کشور:

 اموالی که از محل ارتکاب جرم تحصیل شده مصادره و به نفع بیت المال ضبط خواهد شد

رییس کل دادگستری استان تهران، گفت: پرونده موسوم 
به محیط زیستی ها در دادگاه انقالب تعیین شعبه شد.

غالمحس��ین اس��ماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده موسوم به 
محیط زیس��تی ها به مهر، اظهارکرد: طبق آخرین پیگیری ها، ش��عبه 

رسیدگی کننده به پرونده مشغول مطالعه پرونده است.
وی افزود: فرآیند ابالغ کیفرخواس��ت به متهمان و وکال انجام و پس از 

آن تعیین وقت رسیدگی نهایی می شود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران در ادامه گفت: پرونده موسوم به 

محیط زیستی ها در دادگاه انقالب تعیین شعبه شد.
در پرونده متهمان جاسوسی از مراکز حساس در پوشش محیط زیست 
کیفرخواس��ت تغییر نکرده اما عنوان اتهامی تغییر کرده اس��ت. عنوان 
اتهامی اولیه این اش��خاص جاسوس��ی بود که طبق م��اده ۲۸۶ برخی 
جاسوس��ی ها در مس��ائل فرهنگی و اقتص��ادی می تواند تا حد افس��اد 

فی االرض باشد. 
در این پرونده  با وصول گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، عنوان اتهامی 

از جاسوسی محض به افساد فی االرض تغییر یافت.
نوزدهم دی ماه گذشته حس��ب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی 
که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شد، به موجب دستورات قضایی و با 
آغاز تحقیقات انجام شده، مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران 
اطالعاتی سیا و موس��اد مأموریت های سه گانه ای را شامل موضوعات 
زیس��ت محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطالعات از 

اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه های موشکی کشور دنبال 
می کرده اند؛ در تحقیقات انجام ش��ده برخی متهمان به انجام سفرهای 
متعدد به سرزمین های اش��غالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس 

منارید که با حضور افسر اطالعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار 
شده، اقرار و اذعان کرده اند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و 
موس��اد، ایجاد بحران در برخی از حوزه های زیست محیطی ایران بوده 

 و اطالعات جمع آوری ش��ده از طریق عوامل پنهان ب��ه آمریکا انتقال 
می یافته و در همین راس��تا دو نفر از افس��ران سازمان اطالعات آمریکا 
با هویت معلوم در پوش��ش های مختلف به ایران و برخی از استان های 
کشور سفر کرده اند که از جمله اهداف آن ها، ایجاد موسسه ای در قالب 
فعالیت های زیس��ت محیطی بوده و طبق اس��ناد موجود، این موسسه 
در حدود یک دهه قب��ل در ایران با طراح��ی آمریکایی ها برای تحقق 
اهداف مدنظر س��رویس های اطالعاتی سازمان س��یا و موساد و جمع 
آوری اطالعات طبقه بندی شده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور 

ایجاد شده است.
حسب محتویات پرونده، یکی از متهمان اصلی، با مشخصات اختصاری 
»م. ط« دارای تابعیت س��ه گانه ایرانی، آمریکایی و انگلیس��ی، عضو و 
پشتیبان مالی موسس��ه ایرانیحیات وحش بوده و همچنین دیگر عضو 
موثر و مدیر این موسسه کاووس سیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا 
و از مرتبطان اصلی افس��ر اطالعاتی آمریکا در ایران بوده به نحوی که 
این افسر اطالعاتی در سفر به ایران در منزل کاووس سیدامامی استقرار 

می یافته است.
 این شبکه در پوشش اجرای پروژه های علمی و زیست محیطی نسبت به 
جمع آوری اطالعات مورد نیاز اقدام می کرده است. طبق تحقیقات انجام 
شده اعضای این ش��بکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی 
دوربین در ظاهر برای رصد امور زیس��ت محیطی نصب کرده بودند که 
درواقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده و تصاویر و 

اطالعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می کرده اند.

ایمن سازی راه ها و جاده ها که از عوامل کاهنده تصادفات 
رانندگی نیز محسـوب می شود براسـاس قانون بر عهده 
وزارت راه و شهرسازی است؛ اما با این حال دادستانی در 
جهت صیانت از حقوق عامه و بـه عنوان مدعی العموم به 
این مساله ورود کرده اسـت و بر حسن اجرای آن نظارت 

دارد و با کوتاهی ها برخورد قضایی می کند.

دستگاه قضایی کشور با توجه به آمار تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از 
آن نسبت به مثلث حوادث رانندگی بی توجه نبوده است؛ تا جایی که در 
اداره کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه کارگروهی 
تحت عنوان کارگروه پیش��گیری از تصادفات و سوانح جاده ای تشکیل 
شده است که عواملی را که می تواند در یک حادثه رانندگی نقش داشته 
باشند را به دس��تگاه های ذی ربط معرفی کرده و نسبت به اصالح آن ها 

گوشزد می کند.
به گ��زارش میزان، پس از تصادف مرگبار اتوبوس مس��افربری با تانکر 
س��وخت در محور نطنز-کاشان رییس دستگاه قضایی کشور بیان کرد: 
بروز این گونه حوادث تلخ و جانگداز توجه هر چه بیش��تر متولیان امر را 
در ایمنی جاده های کش��ور نش��ان می دهد و امیدوارم با اتخاذ بستر ها و 

تمهیدات مناسب بار دیگر شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.
حادثه اتوبوس دانش آموزان در داراب اس��تان فارس در سال ۱۳۹۶ نیز 
حادثه تلخی بود که حجت االسالم والمسلمین منتظری، دادستان کل 
کش��ور پس از این حادثه با تأکید بر ض��رورت کاهش و کنترل حوادث 
رانندگی در س��طح کش��ور خواهان اتخاذ تصمیمات بازدارنده تر در این 
زمینه ش��د و گفت: با توجه به کثرت وس��ایل نقلیه و افزایش س��االنه 
مس��افرت ها ض��رورت دارد که تمام دس��تگاه های متولی ب��ا تعامل و 
همفکری درخصوص کاهش هرچه بیشتر حوادث رانندگی تالش کنند 
و قوه قضاییه و دادستانی کل کشور نیز بر حسب وظیفه خود از هیچ کمکی 

در این زمینه دریغ نخواهد کرد.
اظهارات رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور در خصوص ضرورت 
کاهش و کنترل حوادث رانندگی نشان دهنده اهمیت این موضوع برای 
دستگاه قضائی کشور است که نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز به خود 
جامه عمل پوش��انده است. در ادامه به بررسی اقدامات مدعی العموم در 
زمینه ایمن سازی راه ها و جاده ها به عنوان یکی از عوامل کاهنده سوانح 

رانندگی می پردازیم.
س��ید های مصطفوی، دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان نهاوند 
از ورود مدع��ی العموم به س��اماندهی مح��ور نهاون��د – نورآباد در این 

شهرستان خبر داد.
دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان نهاوند گفت: به دلیل زلزله ۴ 
ریشتری که طی دو هفته گذشته در این شهرستان رخ داد تکه سنگ های 

کوه مجاور جاده، جابجا شده بود و در وضعیت نامساعدی قرار داشت.
مصطفوی بیان داشت: برای پیشگیری از خطرات ناشی از بارندگی های 
احتمالی در این ایام، دستورات الزم را برای ایمن سازی ابالغ کردیم تا 

اداره راه اقدامات الزم را انجام دهد.

 شناسـایی 7 نقطه حادثه خیز بـا ورود مدعی العموم در 
کرمانشاه

محمدحسین صادقی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه 
دراین باره اظهارکرد: بر اس��اس آمار ارائه شده سازمان پزشکی قانونی 
کشور در سال ۱۳۹۵ استان کرمانش��اه با ۹۸ کشته در تصادفات درون 
ش��هری و ۳۱۴ کشته در تصادفات برون ش��هری دارای آمار تصادفات 
جاده ای باالیی بوده، و هم مرز بودن این استان با کشور عراق و تبادالت 
تجاری بین دو کش��ور در س��ایه حمل و نقل جاده ای و در نتیجه حضور 
گسترده کامیون ها، نفتکش ها و تریلر های ایرانی و عراقی در جاده های 
این استان و همچنین کوهستانی بودن بسیاری از مسیر ها احتمال بروز 

حادثه را تشدید کرده است.
دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه خاطرنشان کرد: بنابراین با عنایت 
به این موضوع که خس��ارت های ناشی از حوادث ترافیکی که به جامعه 
تحمیل می ش��ود باال بوده و با توجه به اینکه خسارت های جانی، مالی، 
روانی و اجتماعی در مواردی غیرقابل جبران است، دادستانی کرمانشاه 
در راس��تای حفظ حقوق عامه خود را موظف دانسته است که به منظور 
پیشگیری از بروز حوادث رانندگی به موضوع ورود پیدا کرده و با برگزاری 
جلس��ات و انجام مذاکرات و مکاتبات راهکار های مؤثر را شناس��ایی و 

سپس به اجرا گذارد.
وی ادامه داد: ایمن سازی نقاط شهری که بر اساس گزارش فرماندهی 
راهور بیشترین تلفات را به خود اختصاص داده اند از جمله راهکار هایی 
است که موجب کاهش تصادفات جاده ای خواهد بود، بنابراین در راستای 
تخصیص متناسب امکانات به نقاط حادثه خیز، فرماندهی راهور استان 
طی گزارشی ۷ نقطه شهری که بیشترین حوادث ترافیکی را داشته است 
)۷۰ درصد از تلفات درون ش��هری( معرفی کرده و ش��هرداری موظف 
شد با هماهنگی فرماندهی راهور به تناسب منطقه ضمن آشکارسازی، 
از چراغ های چش��مک زن، تابلو های محدودیت سرعت، شیار کاهنده 
س��رعت، چراغ های ال ای دی و در صورت ام��کان پل های عابر پیاده 

استفاده کند.
صادقی ادامه داد: همچنین مقرر شد شهرداری با هماهنگی فرماندهی 
راهور نسبت به تعمیر و آماده به کار کردن دوربین های ثبت تخلف سطح 
شهر و نصب دروبین های جدید با تأکید ویژه بر کمربندی های غربی و 

شرقی تا پایان مرداد ماه ۹۷ اقدام کند.
محمد مسلم، دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان شمالی 
در حاشیه بازدید از نقاط حادثه خیز محور بجنورد- جنگل گلستان بیان 
کرد: درحاش��یه این بازدید که با همراهی تیمی متش��کل از نمایندگان 
دستگاه های اجرایی ذیربط صورت گرفت، مقرر شد حسب مورد از طریق 
احداث پارکینگ، تعریض جاده، ایجاد شانه خاکی، ایجاد دوربرگردان و 
همچنین نصب دوربین های نظارتی و کنترل سرعت، اصالحات الزم 

اعمال شود.
این مقام قضایی با ابراز امیدواری خاطرنشان کرد: با توجه به حجم باالی 
تردد در محور بجنورد-جنگل گلستان که متأسفانه به جهت آمار باالی 
تصادفات و تلفات جاده ای، به جاده مرگ موس��وم شده، اقدامات انجام 

شده و نیز اصالحات در دست اجرا، تأثیر بسزایی در کاهش میزان سوانح 
و حوادث جاده ای این محور مواصالتی داشته باشد.

  ورود مدعـی العمـوم به ترمیـم جاده کمربنـدی ایذه- 
اصفهان 

مراد ش��مولی، دادس��تان ایذه با اش��اره به اینکه جاده کمربندی ایذه- 
اصفهان، حادثه س��از بوده و موجب کشته ش��دن شهروندان در چندین 
مرحله تصادف ش��ده اس��ت، از برخورد قضایی با رئی��س اداره مربوطه 
خبرداد و گفت: ترمیم و بهس��ازی جاده کمربن��دی ایذه – اصفهان در 

اولویت رسیدگی قرار گرفته است.
وی گفت: دراین راس��تا پرونده قضایی تش��کیل ش��ده و با کسانی که 
کوتاهی و س��هل انگاری در انجام وظایف داش��ته باشند، برخورد قاطع 

صورت خواهد گرفت.

 کاهـش ۲۲ درصـدی تصادفات منجر به فـوت با ورود 
دادستانی

سجاد افشارمنش، دادستان عمومی و انقالب شهرستان قلعه گنج گفت: 
تصادفات منجر به فوت شهرستان قلعه گنج در سال ۹۶ نسبت به سال 

۹۵، ۲۲ درصد کاهش یافته است.
این مقام قضایی بیان کرد: مقرر شد نقاط حادثه خیز جاده های شهرستان 
شناس��ایی و عالئم هشدار دهنده نصب و نس��بت به بهسازی آسفالت 

راه های ارتباطی اقدام شود.

 دستور دادسـتان نیکشهر جهت اصالح نواقص و ایمن 
سازی در جاده های این شهرستان

محسن گل محمدی، دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان نیکشهر 
بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان نیکشهر و قرار گرفتن 
در محور ترانزیت چابهار به زاهدان و تردد پر حجم وسایل نقلیه سبک و 
سنگین از جاده های این شهرستان در گذشته شاهد تصادفات بی شماری 
در این شهرستان بوده ایم و رسیدگی به این معضل از دغدغه های اصلی 

مسئوالن نیکشهری بوده است.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان نیکش��هر با اشاره به اینکه وجود 
منطقه آزاد اقتصادی چابهار، باعث ش��ده تا هم��واره کاهش تصادفات 
جاده ای در سطح حوزه شهرستان دغدغه اصلی ما و پلیس راه استان باشد، 
افزود: با هدف کاهش تصادفات جاده ای این دادستانی ضمن برگزاری 
جلسات متعدد آموزشی و آگاه سازی پرسنل خدوم پلیس راه شهرستان، 
اداره راه و پاسگاه های همجوار جاده ترانزیتی، در بازه های زمانی مختلفی 
با حضور در محور های مواصالتی شهرستان و به صورت حضوری از نقاط 

حادثه خیز محور های عبوری نیکشهر بازدید کرده است.
وی ادامه داد: پس از چندین بار بازدید و بررسی موانع و مشکالت موجود 
دس��تورات الزم جهت اصالح نواقص صادر ش��ده که اهم این اقدامات 
شامل اصالح س��طح روکش آسفالت جاده، نصب و بکارگیری عالئم و 
تابلو های هش��داردهنده، الصاق شبرنگ و گاردریل، تقویت روشنایی و 

نور نقاط کور و تاریک محور، ایمن س��ازی مکان های که امکان ریزش 
کوه بدنبال بارندگی های رگباری و فصلی را داشتند و نصب و راه اندازی 
دوربین های کنترل س��رعت از طریق قرارگاه پلیس راه جنوب استان و 

مسؤولین ذیربط می باشد.

 رفع مشـکالت ایمنی و اصالح جاده مالیر به بروجرد با 
ورود مدعی العموم

سعید احمدی فر دادستان عمومی و انقالب شهرستان مالیر ، اظهارکرد: 
جاده مالیر به سمت بروجرد به دلیل وجود دست اندازها، وضعیت مناسبی 

نداشت که با ورود مدعی العموم، اداره راه مکلف به اصالح ایراد ها شد.
وی با بیان اینکه ظرف ۴۸ ساعت جاده اصالح و نکات ایمنی اجرا شد، 
گفت: با ورود مدعی العموم اصالحات جاده مالیر به سمت بروجرد انجام 
ش��د و این در حالی بود که قریب به ۵ کیلومتر از جاده خط کشی نداشت 

که منجر به افزایش تصادف شده بود.
دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان مالیر خاطرنشان کرد: وضعیت 

روشنایی نیز شرایط خوبی ندارد که در دست اقدام است.

 دستور دادستان میانه جهت اصالح نواقص حادثه ساز 
در محور های این شهرستان

امامی دادس��تان شهرس��تان میانه با تاکی��د بر لزوم شناس��ایی دقیق 
پارامتر های موثر بر تصادفات اظهار کرد: تعمیر راه های ورودی و اصالح 
موانع حادثه س��از داخل شهر و چاله ها در راستای صیانت از حقوق عامه 

باید عملیاتی شود.
دادستان شهرستان میانه خاطرنشان کرد: دستورات الزم جهت اصالح 
نواقص صادر ش��ده که اهم این اقدامات ش��امل اصالح سطح روکش 
آسفالت جاده، نصب و بکارگیری عالئم و تابلو های هشداردهنده، تقویت 
روشنایی و نور نقاط کور و تاریک محور، نصب و راه اندازی دوربین های 
کنترل سرعت است. همچنین یونس اسدی مقدم، دادستان عمومی و 
انقالب شهرس��تان اسالمشهر با بیان اینکه سال گذشته آمار تصادفات 
فوتی ۶۵ نفر بود، تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون نیز این معضل با روند 
افزایش��ی مواجه بوده به طوری که بیشترین آمار پرونده های موجود در 
اسالمشهر ناشی از تصادفات است. این مقام قضایی با انتقاد از عملکرد 
اداره راه شهرستان اسالمشهر، گفت: وجود چندین بزرگراه اعم از بزرگراه 
ساوه، قم – تهران، آزادگان، جاده مخصوص کرج – تهران، جاده شورآباد 
و جاده احمد آباد و از طرفی نابسامانی خیابان های داخل اسالمشهر دلیل 
اصلی افزایش آمار تصادفات بوده اس��ت. در بن��د دوم اصل ۱۵۶ قانون 
اساس��ی و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق عامه 
به عنوان تکلیفی بر عهده دادس��تانی کل کشور قرار داده شده است و از 
سال ۹۵ فعالیت دادستان های سراسر کشور در این زمینه با جدیت آغاز 
ش��د. دادستان های سراسر کشور با ورود به مساله ایمنی راه ها و جاده ها 
به عنوان مدعی العموم سهم قابل توجهی در شناسایی نقاط حادثه خیز 
و پیش��گیری از وقوع حوادث رانندگی داشته اند؛ البته ایمن سازی راه ها 

جدیت سایر دستگاه های متولی را نیز در این امر می طلبد.

رییس کل دادگستری استان تهران :

پرونده فعاالن پوششی محیط زیست تعیین شعبه شد 

در راستای صیانت از حقوق عامه صورت گرفت

ورود اثربخش  دادستان ها به ایمن سازی جاده ها

عضو هیات رییسـه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شـورای اسالمی، گفت: 
سـرانه اختصاصی بودجه به سـازمان زندان های کشـور در حوزه های مختلف با 

مشکل و چالش روبرو است.

یحی��ی کمالی پور در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به لزوم توجه ب��ه بودجه بخش فرهنگی 
زندان ها، اظهارکرد: تخصیص بودجه های داخلی متناس��ب با شرایط و ظرفیت هایی است که 
خود سازمان زندان های کشور ایجاد می کند، سازمان زندان های کشور ساالنه بودجه ای را دارد 
که در آن بودجه، ردیف های خاص خودش نیز داده شده است و در حوزه فرهنگ نیز قطعاً بودجه 

برای سازمان گذاشته شده است. وی در ادامه افزود: در وضعیت فعلی، سرانه اختصاصی بودجه 
به سازمان زندان های کشور در حوزه های مختلف با مشکل و چالش روبرو است، به نحوی که 
تعداد افرادی که به زندان ها وارد می شوند و تعداد افرادی که در زندان ها بیتوته می کنند، به نحوی 

است که با بودجه تخصیصی سازمان زندان ها همخوانی ندارد و تطبیق نمی کند.

 اهمیت مسایل فرهنگی
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی،  خاطرنشان کرد: این 
بودجه ای که برای س��ازمان زندان ها در نظر گرفته می ش��ود، باید سرش��کن شود و بیشتر 

در اولوی��ت  ق��رار گی��رد.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی، گفت: گرچه ما اعتقاد 
داریم همانطور که غذای جسم مهم است غذای روح نیز مهم است و باید به فرهنگ هم توجه 
ش��ود اما ناچاری و گرفتاری در این حوزه باعث شده است که به مسائل فرهنگی کمتر توجه 
ش��ود و این کمتر توجه کردن باعث می ش��ود برخی احس��اس کنند که اصال بودجه ای در 
این حوزه نداریم در صورتی که اصال چنین چیزی نیس��ت و ما ب��رای حوزه فرهنگ قطعا 
بودجه داریم اما ممکن اس��ت بودجه ما با آن اندازه نباش��د که بتوانیم خواسته های فرهنگی 

زندانیان را برآورده کنیم.

ضرورت اختصاص افزایش اعتبار برای سازمان  زندان ها
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس تأکید کرد
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چهره ها

ضرورت حفظ خودکفایی گندم 
با حمایت های ویژه 

احمد صف��ری، نماین��ده مردم 
کرمانشاه در مجلس، گفت: تعداد 
۱۸۰ نفر از نماین��دگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی با امضاء 
نامه ای به رئیس جمهور خواستار 
تجدید نظر در تعیین قیمت خرید 
تولی��دی  گن��دم  تضمین��ی 

کشاورزان شدند.
وی در انتقاد به قیمت خرید تضمینی محصول گندم کش��اورزان در سال 
زراعی 97-9۸، اظهار داشت: درحال حاضر قیمت نهاده های کشاورزی از 
قبیل بذر، کود و آفت کش ها با توجه به افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول 

ملی و تورم ساالنه حدود 3۰۰درصد افزایش داشته است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بر اساس 
میزان سوخت گازوئیلی که در اختیار کش��اورزان قرار می گرد طی 3 روز 
ابتدایی ماه به پایان می رسد و برا ی تامین نیاز خود مجبور به خرید سوخت 
آزاد به قیمت هر لیتر 6۰۰تومان هستند، گفت: علی رغم میزان تورم ساالنه 
و افزایش قیم��ت چند برابری نهاده ها قیمت خرید تضمینی گندم ۱ هزار 

47۰ تومان تعیین شده است.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه باید 
بر اس��اس قانون تعیین قیم��ت خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی 
نرخ محصوالت کش��اورزی مانند گندم باید متناسب با رشد تورم ساالنه 
افزایش پیدا کند، ادامه داد: بر اس��اس نظر کارشناس��ان حوزه کشاورزی 
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید باید هر کیلوگرم 2 هزار 

تومان تعیین می شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امروز تعداد ۱۸۰ 
نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی با امضاء نامه ای به رئیس 
جمهور خواستار تجدید نظر در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم تولیدی 
کشاورزان ش��دند، تصریح کرد: گندم به عنوان یک محصول کشاورزی 
اس��تراتژیک جایگاه خاصی از سبد غذایی خانواده ها را در اختیار دارد عدم 
حمایت از کش��اورزان گندم کار موجب کاهش سطح زیر کشت و میزان 

برداشت این محصول می شود.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه کاهش 
برداشت گندم خودکفایی کشور در تولید این محصول را تهدید می کند و 
موجب نیاز کشور به واردات گندم می شود، خاطرنشان کرد: باتوجه به باال 
بودن قیمت گندم در بازارهای جهانی در مقایس��ه با قیمت این محصول 
در کشور دولت برای تامین نیاز کشور به گندم از طریق واردات باید هزینه 

باالیی را پرداخت کند.

حمایت مالیاتی از شرکت های بورسی 
در توسعه بازار سرمایه نقش دارد

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، 
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه 
ومحاس��بات مجلس ش��ورای 
اس��المی نقش بورس در زمینه 
س��اماندهی نقدینگ��ی را موثر 
دانست و گفت:حمایت مالیاتی از 
ش��رکت های بورسی در توسعه 

بازار سرمایه نقش دارد.
وی  درباره نقش بورس در زمینه ساماندهی نقدینگی گفت: بازار سرمایه 
نقش مهمی دراقتصاد دارد. بازار س��رمایه در دولت هشتم و نهم از سوی 
مسئول دولت مورد حمالتی قرار گرفت که به عبارتی بورس به زمین خورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد:عملکرد موفق بورس نقش موثری در کاهش فس��اد اقتصادی دارد و 

قیمت ها در فضای شفاف در بورس کشف می شود.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم ش��ورای اسالمی گفت:باید رویکرد 
صحیحی نس��بت به بورس وجود داشته باشد و حمایت های فعلی از بازار 
سرمایه کم اس��ت. جعفرزاده ایمن آبادی افزود:حمایت از رونق بورس به 
مقابله با تحریم ها کمک می کند بط��ور مثال عرضه نفت خام در بورس 
انرژی اقدام مناسبی بوده است هر چند که با راه اندازی بورس ارز مخالف 
هستم. وی ادامه داد: برای توسعه بورس باید از حضور شرکت ها در بورس 
حمایت شود و در این راس��تا سیاست های تشویقی در بخش مالیات باید 

مورد توجه قرار بگیرد.  
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسالمی افزود: 
توصیه می ش��ود دولت الیحه در زمینه حمایت مالیاتی از ش��رکت های 
بورسی ارائه کند و در صورت عدم ارائه الیحه،کمیسیون اقتصادی مجلس 

طرحی برای تشویق مالیاتی شرکت های بورسی ارائه کند.

نیاز بازار به عرضه انبوه مسکن 
 فرج اهلل رجبی، عضو کمیسیون 
عمران مجلس به تشریح دالیل 
عدم موفقیت پروژه های مسکن 
سازی در چند سال اخیر پرداخته 

است.
وی  با اشاره به برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفت��ه برای س��اخت 
مسکن ویژه در تهران، گفت: به 
طور حتم سیاست دولت و وزارت راه و شهرسازی برای رفع کمبود مسکن، 
باید اجرای پروژه های کالن در حوزه س��اختمان س��ازی باشد و باالخره 

ما باید در شهرهایی مانند تهران مسکن مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در شرایط کنونی 
دولت دو کار اساس��ی در حوزه مس��کن باید انجام دهد، نخست سیاست 

گذاری و برنامه ریزی در این حوزه است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر دولت از امکانات و ابزارهای خود برای ایجاد 
ارزش افزوده و مشوق های مالی برای جذب سرمایه گذاران باید استفاده 
کند. رجبی تصریح کرد: به نظر من دولت باید اهتمام خود در حوزه مسکن 

سازی را در حوزه ساخت مسکن برای اقشار متوسط جامعه بگذارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در س��ال های گذشته طرح های 
مختلفی در حوزه مس��کن سازی اجرایی شد، اما هیچ کدام به نتیجه قابل 
قبول دست نیافت، البته این مسئله دالیل مختلفی دارد که یکی از عوامل 

آن این بود که این طرح ها حمایت جمعی دولت را در بر نداشتند.
وی گفت: از طرف دیگر نقش شهرداری ها نیز در اجرای هر چه بهتر پروژه 

های ساخت مسکن و جذب سرمایه گذاران برجسته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای اجرای پروژه هایی مانند 
مسکن ویژه، عالوه بر وزارت راه و شهرسازی باید به این نتیجه برسند که 

این موضوعات می تواند در کاهش مشکالت بخش مسکن کمک کند.

  اقتصادی  

هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی از کاهش 
ادامه دار قیمت ارز خبر داده بود. همچنین بسیاری 
از نمایندگان مجلس نیز کاهش قیمت ارز را ادامه 
دار عنوان می کنند. »اختیارات بانک مرکزی«، 
»حذف مالی��ات ب��ر واردات ط��ال«، »افزایش 
اختی��ارات صراف��ی های بخ��ش خصوصی» و 
»اصالح سیاس��ت های ارزی بازار ارز« از جمله 
مهمترین دالیل ساماندهی بازار ارز است. در این 
میان برخی افزایشی های بازار نیز با اشاره به ارائه 
الیحه بودجه به مجلس معتقدند نرخ ارز همواره 
در این مقطع با کاهش رو به رو می  شود. به گفته 
آنها ادامه روند فعلی با رعایت الزاماتی ازس��وی 

مقام ناظر امکان پذیر است. 

   دالر در آستانه ورود به کانال
 ۱۰هزار تومان 

نرخ دالر روز پنج ش��نبه در آستانه ورود به کانال 

۱۰هزار تومان قرار گرفت و کاهش حدود ۱3۰۰ 
تومانی را تجربه کرد.  همچنین قیمت س��که در 
اوایل هفته گذش��ته )26 آبان( 4 میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان ب��ود که تا پایان هفت��ه به 3 میلیون 
و 5۸۰ هزار تومان رس��ید. قیمت  نیم س��که در 
اول هفته 2 میلی��ون و ۱۰۰ هزار تومان بود و در 
پایان هفته به ۱ میلیون و ۸7۰ هزار تومان رسید. 
ربع سکه نیز از ۱ میلیون و 2۰۰ هزار تومان به ۱ 
میلیون و ۱2۰ هزار تومان و طالی یک گرمی از 
66۰ هزار تومان به 65۰ هزار تومان رس��ید. نرخ  
طالی ۱۸ عیار نیز از 37۰ ه��زار تومان به 34۰ 

هزار تومان رسید.

   تبعیت سکه از قیمت ارز
کاهش نرخ دالر افزایش عرضه را در بر داش��ته 
و تعداد فروش��نده ها در این بازار زیاد شده است. 
همچنین  بس��یاری از صراف ها نی��ز تمایلی به 

خری��د دالر ندارن��د. این وضعیت در بازار س��که 
نیز مصداق پیدا می کند. هفته گذش��ته با وجود 
افزایش نرخ طالی جهانی، قیمت سکه روندی 
کاهشی داشت. این مساله نشان دهنده این است 
که افسار س��که بیش از طالی جهانی در دستان 
دالر اس��ت  و انتظار م��ی رود در ص��ورت ادامه 
سیاس��ت های ارزی فعلی، قیمت ها در این بازار 
نیز روندی کاهشی داشته باشد. رئیس کمیسیون 
تخصصی طال و جواهر از افزایش عرضه سکه و 
طال در ب��ازار خبر داده و گفت: »با وجود اینکه در 
هفته گذشته قیمت جهانی طال با نوسان افزایشی 
همراه بود اما نرخ دالر بر قیمت ها تاثیر گذاشت 
و شاهد کاهش قیمت ها در بازار بودیم.« محمد 
کشتی آرای افزود: »پیش بینی می کنیم افرادی 
که در چند ماه گذشته سپرده های خود را تبدیل به 
سکه و ارز کرده بودند وارد بازار شوندو در صورت 
افزایش عرضه قیمت ها مجددا روندی کاهشی 

خواهند داشت.« وی ادامه داد: » با وجود کاهش 
قیم��ت ها مردم تمایلی به خرید ندارند و بیش��تر 
عرضه کننده هستند و تقاضا در بازار کم است. « 
به گفته وی کاهش قیمت دالر و افزایش عرضه 

دو عامل کاهش قیمت طال و سکه است.

  نمایندگان مجل�س: قیمت فعلی ارز 
همچنان واقعی نیست

بسیاری از کارشناس��ان در این که  روندکاهشی 
قیم��ت دالر ادامه دار اس��ت اتفاق نظ��ر دارند. 
همچنین نمایندگان مجلس نیز بر این مساله مهر 
تایید می زنند. محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
پیش بینی می شود کاهش نرخ دالر استمرار یابد، 
گفت: »با وجود اینکه نرخ دالر نسبت به روزهای 
قبل کاهش یافته اما همچنان قیمت فعلی ارز نیز 
همچنان واقعی نیست.« وی با بیان اینکه سرمایه 
گذاری در بازار ارز با هدف کس��ب انتفاع مناسب 
نیس��ت به عوامل التهاب زای بازار ارز اشاره کرد 
و گفت: »نرخ ارز در اقتصاد ایران متاثر از متغییر 
اقتصادی و غیراقتصادی بوده است، متاسفانه در 
ماه های اخیر عوامل غیراقتصادی نقش موثری 

در افزایش نرخ کاذب دالر داشته است.«
این نماینده مجلس در ادامه گفتگوی خود با خانه 
ملت عواملی مانند فضای روانی و س��وداگری را 
باع��ث افزایش قیم��ت کاذب دالر عنوان کرد و 
گفت: »اتخاذ سیاس��ت های ارزی نادرست بازار 
ارز را ب��ا مس��ائلی روبرو کرد اما بع��د از تاکیدات 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس مبنی ب��ر تغییر 
سیاس��ت های ارزی و همچنی��ن عواملی مانند 
مصوبات ش��ورای هماهنگی اقتص��ادی قوا در 
زمینه افزایش اختیارات بانک مرکزی  و اصالح 
سیاست های ارزی، بازار ارز با روند کاهشی نرخ 

روبرو شده است.«
محمد فیضی، عضو کمیس��یون برنامه، بودجه 
ومحاسبات مجلس ش��ورای اسالمی نیز در این 
خصوص گفت: »روند کاهشی نرخ دالر به سمت 
تک رقمی ش��دن پیش می رود.« وی با اشاره به 
کاهش نرخ دالر در هفته های اخیر اظهارداشت: 
»در این موضوع که نرخ دالر در حال حاضر زیاد 
و غیر واقعی است، شکی وجود ندارد. این در حالی 
است که بهای تمام شده و ارزش واقعی ارز نمی 
تواند ارقامی باش��د که این روزها از بازار مخابره 
می شود و انتظار برای کهش قیمت ها همچنان 

ادامه دارد.«

»حمایت « از بازار ارز و سکه گزارش می دهد

افزایش انتظارات
برای تک رقمی شدن نرخ دالر

اخبار کوتاه

اتصال کارت های بانکی 
به زیرساخت سوخت

بانک مرکزی اعالم کرد: اجرای طرح اتصال کارت های بانکی به 
نظام مدیریت مصرف سوخت کش��ور با بهره گیری از زیرساخت 
های تب��ادل داده و ابزارهای تس��ویه و پرداخ��ت در نظام بانکی 

انجام شد.
همانگون��ه که در طرح توزیع س��بد حمایتی دول��ت، بدون صرف 
یک ریال برای صدور کوپن کاغذی ی��ا کارت های جدید، اتصال 
کارت های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته ای 
که گذشت، توسط شرکت خدمات انفورماتیک و بانک ها، استفاده 

از کارت های بانکی موجود به جای کارت های سوخت میسر شد.
در این طرح به جای صدور کارت جدید س��وخت، از طریق اتصال 
برخط ب��ه نظام پرداخ��ت بانک��ی، از کارت های بانک��ی موجود 
هم میهنان به عنوان کارت س��وخت استفاده می شود. برای انجام 
این اتصال، با همکاری وزارت ارتباطات، رابط کاربری بسیار ساده 
و با کاربری آس��ان ایجاد شده که بر اس��اس کد ملی هر شخص، 
فهرست کارت های بانکی وی به نمایش درآمده و انتخاب یکی از 
آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نیاز به ورود اطالعات 
صورت می گیرد. در ادامه هم میهنان می توانند از کارت بانکی خود 
هم برای س��وخت گی��ری و هم پرداخت بهای س��وخت از طریق 
پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت س��وختگیری 

اثرگذار خواهد بود. 
به موجب اجرای این طرح از هزینه کرد هزاران میلیارد ریالی از منابع 
ملی و عمدتا ارزی اجتناب ش��ده و در کنار آن در زمان هم میهنان 

برای مراجعه حضوری هم صرفه جویی به عمل آمد. 
یکی از محورهای مهم اجرای این طرح، هماهنگی بین دستگاهی 
برای اجرای طرحی ملی در زمانی بسیار کوتاه است که نویدبخش 
توسعه آن به س��ایر خدمات دولت و اجرای موفق الگوهای دولت 
الکترونیکی اس��ت؛ که با هم��کاری وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات و ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش ف��رآورده های نفتی 

انجام شد.

آغاز صادرات نفت ایران به ژاپن 
از ماه آینده

در حال��ی که ژاپنی ها اع��الم کرده اند، از ماه آین��ده خرید نفت از 
ایران را پ��ی خواهند گرفت، هن��وز میزان خرید نف��ت از ایران را 

اعالم نکرده اند.
ژاپنی ها اع��الم کردند، از ماه آین��ده خرید نفت از ای��ران را از پی 
خواهند گرفت؛ اما هنوز ژاپنی ها نگفته اند، چه مقدار نفت از ایران 

خریداری خواهند کرد.
براس��اس آمارهای موجود ژاپنی ها پی��ش از تحریم ها، ۱6۰ هزار 
بش��که در روز در فاصله ژانویه تا سپتامبر سال 2۰۱۸ از ایران نفت 

خریداری می کردند.
هیروشیگه سیکو، وزیر اقتصاد، بازرگانی و صنعت روز سه شنبه در 
یک کنفرانس مطبوعاتی در توکیو اظهار کرده بود، به دنبال تصمیم 
آمریکا برای اعطای معافیت به ژاپن، پاالیشگاه های ژاپنی سرگرم 

آماده سازی برای از سرگیری واردات نفت ایران هستند.
ش��رکت JXTG هلدینگ که بزرگ ترین پاالیش��گاه نفت ژاپن 
است، تایید کرد به دنبال تحوالت اخیر، سرگرم بررسی از سرگیری 
واردات نفت ایران است. با این حال به میزان خرید خود اشاره نکرد. 
شرکت های ژاپنی تحت فشار آمریکا، خرید نفت ایران را در اکتبر 

متوقف کرده بودند.
تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن نیز اظهار کرده بود این کشور خریدش 
از ای��ران را به منظور دریافت معافی��ت از تحریم های آمریکا قطع 

کرده بود.
بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن، در ماه آگوست این 
کشور در مجموع سه میلیون و 39۰ هزار بشکه برابر با روزانه ۱77 

هزار و 5۰۰ بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است.
ژاپن پیشتر از آمریکا خواسته بود با توجه به نیاز پاالیشگاه های این 
کشور به نفت ایران، توکیو را از تحریم های نفتی تهران معاف کند.

مقامات آمریکایی بعد از خروج این کش��ور از برجام اعالم کردند، 
خریداران نفت خ��ام ایران باید تا چهارم نوامب��ر )۱3 آبان ۱397( 
واردات نفتی خود از ایران را پایان دهند، در غیر این صورت مشمول 

تحریم ثانویه آمریکا خواهند شد.
تحریم های ثانویه آمریکا علیه طرف های خریدار نفت خام از ایران 
ک��ه مغایر قوانین تجارت بین المللی اس��ت، موجب واکنش منفی 
کشورهای مختلف ش��ده، به طوری که تعدادی از این کشورها در 
صدد مستثنی شدن خود هستند و برخی از کشورها نیز اعالم کرده 

اند که آن را اجرا نخواهند کرد.
نفت ای��ران 5.5 درصد کل واردات نفت ژاپن را تش��کیل می دهد 
دولت ژاپن از دولت ایاالت متحده آمریکا خواس��ته اس��ت که این 
کشور را از این تحریم مس��تثنی کند و استدالل کرده است که به 

تضمین تنوع تامین نفت خام نیاز دارد.

آخرین وضعیت خودروهای 
در گمرک مانده

سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت با تاکید بر اینکه برنامه ای 
برای آزاد ش��دن واردات خودرو وجود ندارد، گفت: از هیات دولت 
خواس��تاریم تا هر چه زودتر وضعیت خودروهای در گمرک مانده 

را تعیین تکلیف کند.
محمدرضا مودودی در رابطه با آخرین تصمیمات در مورد واردات 
خودرو، گفت: در حال حاضر هیچ برنامه ای برای آزاد شدن واردات 

خودرو وجود ندارد. 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ایران با تاکید بر اینکه مدیریت 
منابع ارزی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است، افزود: در حد 
امکان سعی می شود تا اجازه واردات کاالهایی مثل خودرو و لوازم 
خانگی که امکان تولید آن در داخل کشور فراهم است، داده نشود. 
وی بیان داشت: مدیریت منابع ارزی، سیاست جلوگیری از افزایش 
مصارف ارزی و اینکه این منابع صرف کاالهای لوکس نشود، برای 

ما بسیار مهم است. 
سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین درباره تعداد خودروهای 
مانده در گمرکات و نحوه ترخیص آن گفت: حدود ۱6 هزار دستگاه 
خودرو در گمرکات کشور مانده که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
مودودی با بیان اینکه تعدادی از خودروهای در گمرک مانده جزء 
خودروهایی اس��ت که در م��ورد واردات آن تخلف  صورت گرفته،  
بیان داشت: حدود  ۱۱ هزار دستگاه  از ۱6 هزار دستگاه خودرویی 
که در گمرکات مانده،  ثبت سفارش قانونی شده، ولی بعد از ممنوع 

شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده  است. 
 وی افزود:  تصمیم گیری در مورد ترخیص این خودروها در اختیار 

سازمان توسعه تجارت ایران نیست.
مودودی گف��ت: از آنجا که ش��رکت های وارد کنن��ده خودرو که 
خودروهای آنها در گمرک مانده است، نسبت به مردم تعهد دارند،  
بنابراین از هیات دولت خواس��تاریم تا هر چه سریع تر برای تعیین 

تکلیف این خودرو تصمیم گیری شود. 
سرپرست سازمان توس��عه تجارت اظهار داشت: همچنین از آنجا 
که این خودروها بخشی از منابع کشور است که در گمرکات مانده، 

نباید اجازه داده شود که این منابع آسیب ببیند.   

نرخ دالر در آخرین روز معامالتی هفته گذشته به روند کاهشی خود ادامه داد و در آستانه ورود به کانال ۱۰ هزار 
گروه

تومانی قرار گرفت.  درمعامالت روز پنج ش�نبه قیمت هر دالر آمریکا در بازار آزاد به ۱۱ هزار تومان رسید تا به اقتصادی
این ترتیب کاهش ۱3۰۰ تومانی را تجربه کند. به تبع قیمت دالر، نرخ س�که و طال نیز هفته گذش�ته در بازار 
روندی کاهش�ی داشت و با وجود افزایش قیمت اونس جهانی شاهد ریزش قیمت ها در این بازار بودیم. نرخ 
هر س�که تمام بهار آزادی روز پنج شنبه به سه میلیون 5۹۰ هزار تومان رسید و در یک هفته کاهش 5۰۰ هزار تومانی داشت. 
کارشناسان و بسیاری از فعاالن بازار پیش بینی می  کنند روند کاهشی قیمت دالر با دست فرمان فعلی بانک مرکزی ادامه دار 

باشد و به گفته آنها امکان تک رقمی شدن دالر نیز در این شرایط وجود دارد. 
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فناوری اطالعاتنفت

روسیه و اوپک در یک قدمی توافق برای کاهش تولید نفت
خبرها حاکی از این است که برای مقابله با اشباع عرضه، اوپک و روسیه به توافق برای کاهش تولید نزدیک 
ش��ده اند. قیمت نفت در روز جمعه با انتظار برای توافق اوپک و روس��یه برای کاهش تولید، اندکی افزایش 
یافت اما عرضه فزاینده آمریکا مانع رشد بیشتر قیمت ش��د. بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت 

آمریکا 3 سنت افزایش یافت و به 5۱.4۸ دالر در هر بشکه رسید.
بهای معامالت آتی نفت برنت با ۱4 سنت ) ۰.2 درصد ( افزایش، به 59.65 دالر در هر بشکه رسید.

با وجود افزایش قیمت ها در معامالت دی��روز، قیمت نفت به دلیل دورنمای مازاد عرضه و ضعف بازارهای 
مالی،   حدود 3۰ درصد از اوایل اکتبر کاهش پیدا کرد. بانک س��رمایه گذاری آمریکایی جفریز در یادداشتی 

نوشت: عرضه فزاینده در بازار، قیمت نفت برنت را پایین برده و ذخیره سازی نفت را افزایش داده است. 
پیش از دیدار رسمی اوپک، سران سه تولیدکننده بزرگ جهان شامل آمریکا، روسیه و عربستان سعودی در 

اجالس سران گروه جی 2۰ در آرژانتین دیدار خواهند کرد.
نمایندگان اوپک اوایل نوامبر به رویترز گفتند: »اوپک و متحدانش ششم دسامبر برای مذاکره درباره سیاست 
تولید نفت و بررس��ی کاهش تولید به میزان یک تا ۱.4 میلیون بشکه در روز در مقر این گروه در وین اتریش 
دیدار خواهند کرد.« آمریکا س��هم عمده ای در تولید فزاینده نفت داشته است. اداره اطالعات انرژی آمریکا 
روز چهارش��نبه اعالم کرد ذخایر نفت این کش��ور در هفته منتهی به 23 نوامبر، 3.6 میلیون بشکه افزایش 
یافت و به 45۰ میلیون بش��که رس��ید که فراتر از حد انتظارات بود. تولید این کشور نیز طی همین مدت در 

رکورد ۱۱.7 میلیون بشکه در روز ماند.
در حال حاضر روسیه تا حدود زیادی متقاعد شده که تولید نفت را در بازارهای جهانی کاهش دهد اما در حال 

چانه زنی با عربستان است و درباره برنامه زمانبندی و حجم کاهش مذاکره می کند.
وزیر انرژی روسیه در آستانه نشست کشورهای اوپک در 6 و 7 دسامبر جلسه ای را با تولید کنندگان داخلی 

نفت برگزار کرد.
یکی از منابع آگاه اعالم کرد که این فکر در جلسه بود که روسیه نیاز به کاهش تولید نفت دارد و سؤال اساسی 

این است که چرا اینقدر تغییر و چه میزان باید تولید نفت را کاهش دهد.
وزیر انرژی روس��یه هنوز در باره این اظهارات پاسخی نداده اس��ت. در حال حاضر ریاض پیشنهاد کرده که 
کشورهای عضو اوپک و هم پیمانانش تولیدشان را یک میلیون بشکه در روز از ژانویه 2۰۱9 کاهش دهند تا 
از کاهش بیشتر قیمت نفت جلوگیری شود. چرا که اکنون نفت برنت به کمتر از 59 دالر طی این هفته رسید 

در حالی که پیش از این در ماه اکتبر ۸5 دالر در هر بشکه بود.

وعده دوباره ارزانی گوشی های تلفن همراه
اگرچه افزایش نرخ ارز بهانه ای برای افزایش غیرمنطقی قیمت گوشی های موبایل در بازار بود، اما با وجود 
کاهش قیمت ارز، قیمت موبایل همچنان گران و غیرمنطقی است. در این شرایط وزیر ارتباطات از رفع 
توقیف گوشی های تلفن همراه موجود در گمرکات خبر داد و گفت: »گوشی تلفن همراه به زودی ارزان 
می شود.« این البته چندمین بار است که صحبت از رفع توقیف گوشی ها از گمرک می شود؛ موضوعی که 

به گفته فعاالن این بازار به دلیل تعداد کم آنها،  تاثیر چندانی در قیمت ها نخواهد داشت. 
محمد جواد آذری جهرمی روز پنج شنبه در پایان نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر 
دستگاههای فعال در تنظیم بازار که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگزار شد، گفت: »در این جلسه، 
اعالم ش��د که قاضی مربوطه، به رفع توقیف محموله های تلفن همراه موجود در گمرک رای داده و در 
این جلسه مقرر ش��د کارگروهی، کار هماهنگی با سایر دستگاههای مربوط برای عرضه هرچه سریعتر 

این گوشی ها به بازار را دنبال کند.«
به گزارش خبرگزاری ها، وی افزود: »عالوه بر مش��کالت ناش��ی از افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه نیز 
موجب بروز حباب در این بازار شده است که امیدواریم با افزایش عرضه ، هرچه سریعتر این کاال کاهش 
قیمت یابد.« آذری جهرمی همچنین از فراخوان برای واردات تلفن همراه خبر داد و گفت: »در این جلسه 
مقرر شد با توجه به مسایلی که وارد کنندگان قبلی داشتند از ظرفیت های جدید برای تامین گوشی های 
مورد نیاز بازار استفاده شود و بررسی مشکالت ارزی وارد کنندگان بدلیل نبودن نماینده بانک مرکزی در 

جلسه امروز، به جلسه دیگری موکول شد.«
وزیر ارتباط��ات همچنین حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی با کیفی��ت در این عرصه را یکی دیگر از 
تصمیمات جلسه مشترک دانس��ت و گفت: »یکی از برندهای تلفن همراه داخلی )GLX( که پیشتر از 
نظر میزان استفاده رتبه 2۰ را نیز نداشت به رتبه هفتم برندهای بازار ایران صعود کرده که این امر نشان 

می دهد اگر قیمت و کیفیت گوشی تولید داخل مطلوب باشد مردم به آن رغبت پیدا می کنند.«
وی افزود: »قرار شد دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعت که متولی اصلی این موضوع است با همکاری 
معاونت فناوری وزارت ارتباطات طرح ویژه ای برای حمایت از شرکتهای تولید کننده گوشی تلفن همراه 
داش��ته باشند تا شرکت های داخلی با ارتقای کیفیت محصوالت خود بتوانند بخشی از نیاز بازار را تامین 
کنند.« وی گفت: »امیدواریم با هماهنگی بین بخش��ی ، بخش مهمی از مشکالت مردم برطرف شود. 
البته بخش زیادی از این تالطمات بازار، ناشی از تالطمات ارزی بود و بخشی دیگر به دلیل کمبود عرضه 

ایجاد شد که امیدواریم با تدبیر، این حباب ایجاد شده از میان برود.«

در حالی که برخی کشورها به دلیل تهدیدات 
آمریکا هم�کاری های خود در صنعت هوایی 
را با ایران محدود ک�رده اند، خبرها حاکی از 
افزایش همکاری های ایران و قطر در صنعت 
هوای�ی و همچنین احتمال ورود هواپیماهای 
آنتون�وف اوکراین�ی به آس�مان کش�ورمان 

حکایت دارد. 

سیداحس��ن علوی، نایب رئیس کمیسیون عمران 
مجلس افزایش همکاری های ایران و قطر در حوزه 
صنعت هوایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: »برخی از 
کشورهای منطقه امروز استراتژی خود را بر گسترش 
همکاری های هوایی قرار داده اند و این مسئله قطعا 

به نفع کشورها خواهد بود.«
وی افزود: »مس��ئوالن ایرالین های قطری اخیرا 
اعالم کرده اند که بر خ��الف تحریم های آمریکا، 
حجم پروازهای خود به ایران را افزایش می دهند که 
این نشان دهنده حس��ن نیت مقامات این کشور در 

گسترش همکاری ها با جمهوری اسالمی است.«
علوی ادام��ه داد: »همکاری های ای��ران و قطر در 
حوزه صنعت هوایی و تعامل ایرالین ها در ش��رایط 

کنونی تحریمی، می تواند بخشی از مشکالت ما در 
حوزه های مختلف صنعت هوایی را مرتفع کند.«

این نماینده مردم در مجل��س دهم گفت: »یکی از 
مش��کالت ایرالین های ما مشکل تامین سوخت 

بری هواپیماهای مسافربری است که این رابطه با 
تمهیدات الزم صورت گیرد.«

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: 
» صنعت هوایی کشور نیاز برنامه ریزی کالن است، 
در غیر ای��ن صورت در آینده ای نزدیک این صنعت 
برای ادامه فعالیت دچار مش��کالت بسیاری خواهد 
شد.« همزمان با این مساله خبرها از دورخیز دوباره 
آنتونوف برای آسمان ایران حکایت دارد و به نظر می 
رسد ش��رکت اوکراینی آنتونوف نیز بار دیگر گوشه 

چشمی به بازار ایران دارد. 
مدیر بازاریابی این ش��رکت اوکراینی اخیرا گفته که 
فکر می کن��د ایران فرصت بزرگی برای کش��ورها 
و بنگاه های��ی ک��ه برای ب��ازار منطق��ه ای هواپیما 
تولید می کنند، باش��د و هرچند به طور مشخص از 
برنامه های آنتونوف در ایران حرفی نزده اما به نظر 
می رسد برای شرکت خود در آسمان ایران شانسی 

قابل اتکا قائل است.
با وجود آنکه هنوز هیچ یک از مقامات ایرانی نسبت 
به این طرح واکنشی نشان نداده اند، اما شاید در زمان 
فعلی سوالی بسیار مهم پیش روی شرکت های ایران 

قرار گرفته است. 

 گسترش همکاری های ایران و قطر در حوزه صنعت هوایی



511/4آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان1-حسین حامد مقدم 
2-ابراهیم رحمتی 3- حسینعلی یزدی 4-عصمت مختاری شهری 5-فاطمه مختاری شرقی 
6-اقدس مختاری شرقی 7-مجید مختاری شرقی 8-محمد رضا حقیقی 9- حسن کریمی 

10- احسان وحیدی جوان 11- عرفان وحیدی جوان 12- آزاده وحیدی جوان 13-رضا وحیدی 
جوان 14 اشرف رهباردار مجاور 15-فاطمه رهباردادر مجاور 16- اعظم رهباردار مجاور 17-زهرا 
رهباردادر مجاور 18- زهرا مقدم فر 19- سهیل رهباردادر مجاور 20-سپهر رهباردار مجاور 21- 
فرناز رهباردار مجاور 22- هادی رحمتی 23- مجید رحمتی 24- رضا رحمتی 25-حمید رحمتی 
26- محمد حسین عبدی 27- جالل بزنجانی 28- سمیرا انوری کاظم آباد 29-محمد امیدوار 30-
حسین معروف 31- هادی گیوه چی 32- اصغر عبداللهی 33- حسن اکبری 34-محمد خسروی 

1-خواهان ها:محمد حس�ین عیدی –محمد مس�عودی –فریبا انوری –اله انوری –سید محمود سید –مهدی رحمتی –حسن اکبری –نیره 
انوری –اسماعیل خسروی –حشمت خاوری –فهیمه انوری –محمد حامد مقدم فعال- محمد علی عیدی –غالمحسین قاسم پور ابراهیم 
آب�اد –یحیی غفوریان خفائی –محمد علی صفائی منزل آباد –وجیهه انوری –هادی عابدینی –غالمعل�ی انوری کاظم آباد –جواد انوری –

س�ارا انوری –رضا انوری –علی حس�ن زاده –غالمرضا خسروی دادخواستی بطرفیت خواندگان :سهیل رهباردار مجاور –عصمت مختاری 
شرقی –محمد جواد رهباردار مجاور –صدیقه مختاری شرقی –بی بی معصومه ضابطی –سپهر رهباردار مجاور –آزاده وحیدی جوان –جالل 
رهباردار مجاور –احس�ان وحیدی جوان-اقدس مختاری ش�رقی –فاطمه رهباردار مجاور –اعظم رهباردار مجاور –عرفان وحیدی جوان 
–محمود رهباردار مجاور –ربابه مختاری شرقی –اشرف رهباردار مجاور –محمد رهباردار مجاور –فریبا انوری –زهرا رهباردار مجاور –فرناز 
رهباردار مجاور –رضا وحیدی جوان –زهرا مقدم فر-عبدالحس�ین رهباردار مجاور –فاطمه مختاری ش�رقی  به خواسته :خلع ید-توقیف 
عملیات اجرایی 2-خواهان ها:سهیل رهباردار مجاور –مجید مختاری شرقی –اعظم رهباردار مجاور –محمد رهباردار مجاور –فرناز رهباردار 
مجاور –محمد جواد رهباردار مجاور –زهرا مقدم فر-بی بی معصومه ضابطی-اشرف رهباردار مجاور –جالل رهباردار مجاور  -زهرا رهباردار 
مجاور دادخواستی بطرفیت خواندگان :حسن اکبری –حمید رحمتی –رضا انوری کاظم آباد –سمیرا انوری کاظم آباد –حسن اکبری –محمد 
خس�روان جم-محمد خسروی –محمد مسعودی-محمد امیدوار-یحیی مس�عودی –جواد انوری کاظم آباد –مجید رحمتی –فریبا انوری 
–محمود قاس�می –محمد قرقچیان –سید قاسم سید –الهه انوری کاظم آباد—غالمرضا خسروی-سید عباس حسینی –غالمعلی انوری 
کاظم آباد-یحیی غفوریان خفائی-عباسعلی کلیدری-سعید عالیی-حسین معروف –حشمت خاوری –محمد علی عیدی-مهدی رحمتی –

غالمحسین قاسم پور ابراهیم آباد –یحیی عباسی درمیان بام-محمد باقر امیدوار –سعید انوری کاظم آباد –ناصر حسینی –سید محمود سید 
–سارا انوری کاظم آباد –هادی رحمتی –محمد حسین عیدی –ابراهیم توانا –نیره انوری –اصغر عبدالهی –سید هاشم حسینی –اسماعیل 
خسروی –جالل بزنجانی –حسین پسنقری –جعفر خسروان جم-هادی گیوه چی-رضا رحمتی خواسته :مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه 
اجرت المثل اموال 3-خواهان:حس�ن اکبری دادخواس�تی بطرفیت خواندگان :عالمعلی انوری کاظم آباد –عصمت مختاری شرقی-محمد 
جواد رهباردار مجاور –زهرا حس�ن زاده –علی رضا رمضانی-مجید مختاری شرقی-ربابه مختاری شرقی-بی بی معصومه ضابطی-محمد 
حمامی-محترم براتی –صدیقه مختاری ش�رقی-وجیهه انوری –سعید انوری کاظم آباد-فرناز رهباردار مجاور –علیرضا حقیقی-حسین 
حامد مقدم-اش�رف رهباردار مجاور  -غالمرضا مجرد-فریبا انوری-الهه انوری –جواد انوری –اسماعیل خسروی-غالمرضا شهری –آزاده 
وحیدی جوان –محمد حسینی –فاطمه رهباردار مجاور  -ناصر حسینی –ابراهیم حقیقی-فاطمه مختاری شرقی –یحیی غفوریان خفائی-
غالمحسین قاسم پور ابراهیم آباد –محم علی مسعودی –فهیمه انوری –جالل رهباردار مجاور –عرفان وحیدی جوان –سپهر رهباردار مجاور  
-محمد رضا صمدی-رضا انوری –اقدس مختاری شرقی-سهیل رهباردار مجاور-  مسعود حسینی –حسینعلی یزدی –براتعلی نظری –زهرا 
رهباردار مجاور  -زهرا مقدم فر –ناصر غفوریان خفائی-احسان وحیدی جوان-حشمت خاوری –سارا انوری –محمد رضا حقیقی-نیره انوری 
–حسن کریمی –ابراهیم رحمتی-محمد رهباردار مجاور –رضا وحیدی جوان-اعظم رهباردار مجاور  -محمد ابراهیم شهری  خواسته :وارد 
ثالث 4-خواهان :مسعود فرهمند راد دادخواستی بطرفیت خواندگان:ربابه مختاری شرقی-سعید انوری کاظم آباد-حسین حامد مقدم-رضا 
وحی�دی جوان-عرف�ان وحیدی جوان-وجیهه انوری –فرناز رهباردار مجاور –بی بی معصومه ضابطی –زهرا حس�ن زاده –مجید مختاری 
شرقی-جواد انوری-زهرا مقدم فر-عصمت مختاری شرقی-فهیمه انوری-ناصر حسینی –مسعود حسینی –زهرا رهباردار مجاور  -اعظم 
رهباردار مجاور –غالمرضا مجرد-احسان وحیدی جوان-اسماعیل خسروی-حسینعلی یزدی-محترم براتی-نیره انوری –غالمرضا شهری 
–حسن کریمی-فاطمه مختاری شرقی-صدیقه مختاری شرقی –ابراهیم حقیقی-محمد جواد رهباردار مجاور –ناصر غفوریان خفائی-یحیی 
غفوریان خفائی-اقدس مختاری شرقی-سپهر رهباردار مجاور  -جالل رهباردار مجاور –غالمعلی انوری کاظم آباد –ابراهیم رحمتی –محمد 
حمامی –محمد ابراهیم شهری –حشمت خاوری-الهه انوری-محمد رضا صمدی-سارا انوری –غالمحسین قاسم پور ابراهیم آباد-علی رضا 
رمضانی-محمد رهباردار مجاور  -سهیل رهباردار مجاور –فریبا انوری-محمد حسینی-فاطمه رهباردار مجاور –محمد علی مسعودی-محمد 
رضا حقیقی-آزاده وحیدی جوان –علیرضا حقیقی-اشرف رهباردار مجاور –رضا انوری-براتعلی نظری خواسته :وارد ثالث 5- خواهان:مهدی 
فرهمند راد دادخواستی بطرفیت خواندگان:اشرف رهباردار مجاور –زهرا مقدم فر رضا وحیدی جوان-حسینعلی یزدی –فریبا انوری –محمد 
حسینی –نیره انوری –سعید انوری کاظم آباد-حشمت خاوری-محمد رضا حقیقی-ناصر غفوریان خفائی-سپهر رهباردار مجاور –فاطمه 
مختاری شرقی-مس�عود حسینی –جالل رهباردار مجاور –الهه انوری-اعظم رهباردار مجاور –غالمعلی انوری کاظم آباد-یحیی غفوریان 
خفائی –ناصر حسینی –سارا انوری –احسان وحیدی جوان-غالمحسین قاسم پور ابراهیم آباد-صدیقه مختاری شرقی-جواد انوری-حسن 
کریمی –محمد ابراهیم شهری-غالمرضا شهری—بی بی معصومه ضابطی –فهیمه انوری-عرفان وحیدی جوان-ازاده وحیدی جوان –محمد 
حمامی-محمد جواد رهباردار مجاور –محمد رضا صمدی-مجید مختاری ش�رقی-براتعلی نظری-محمد علی مس�عودی-اقدس مختاری 
شرقی-زهرا رهباردار مجاور –عصمت مختاری شرقی-محمد رهباردار مجاور –وجیهه انوری-غالمرضا مجرد-محترم براتی –زهرا حسن 
زاده-فرناز رهباردار مجاور –ابراهیم حقیقی-حسین حامد مقدم -علیرضا حقیقی-سهیل رهباردار مجاور –رضا انوری-ابراهیم رحمتی-
فاطمه رهباردار مجاور –اسماعیل خسروی-ربابه مختاری شرقی-علی رضا رمضانی خواسته:وارد ثالث تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 24 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد واقع در استان خراسان رضوی-مشهد-
ابت�دای بلوار ش�هید مدرس ارجاع و ب�ه کالس�ه 10/960155و 10/960251 و 10/960761 و 10/960760 و 10/960759  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان بر  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 ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی   مشهد

511/5آگهی 
خواهان غالمرضا ایرانی گل بوته فرزند رضا  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان رمضان محمدی قاباخ فرزند موس�ی و غیره    به خواس�ته 
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تسلیم مبیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 38 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مش�هد واقع در خراس�ان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709987578800164 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/17 س�اعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده رمضان محمدی قاباخ فرزند موسی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هی عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/6آگهی
خواهان فریبا رنجبر با وکالت غالمحسین سلیمانی  دادخواستی به طرفیت علی نوری و معصومه طالب  به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره 
چک به ش�ماره 367679 و 367683 مورخ 96/2/30 و 96/1/30 عهده به مبلغ 113/000/000 ریال به انضمام  تقدیم ش�ورای حل اختالف  
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان مشهد واقع درمشهد- بلوار شهید 
قرنی-نبش قرنی 28 ارجاع وبه شماره بایگانی:970584 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/22 وساعت 8/30 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 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. 
شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد

511/7آگهی
خواهان محمود سپهری با وکالت هادی غالمزاده بهاباد   دادخواستی به طرفیت عباس تیمور پور ازغندی  به خواسته مطالبه وجه بابت 6 فقره 
چک به شماره 158/582095/44629402 و 1580/582096/30 و 629403 و 629416 و 629417 مورخ 95/3/14 و 95/3/22 و 95/3/23 و 
95/3/25 و 95/3/26 و 95/3/28 عهده به مبلغ ...ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه  تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان مشهد واقع درمشهد- بلوار شهید قرنی-نبش قرنی 28 
ارجاع وبه شماره بایگانی:970746 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/22 وساعت 9 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. 
شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد

511/8آگهی ابالغ نظریه کارشناسی به خواندگان مجهول المکان :علی سوزنچی-جواد کالنتر-
محمد یحیی سورنچی

خواهانها:آمنه س�وزنچی کاشانی –شیوا سوزنچی کاشانی-عاطفه سوزنچی کاش�انی-الهه سوزنچی کاشانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان:میمنت س�وزنچی کاش�انی-زهرا س�وزنچی کاشانی-فروغ س�وزنچی کاشانی-مینو سوزنچی کاش�انی -مهدی سوزنچی 
کاش�انی  -ملیحه خوشخوآبقد-علی محمد خوشخوآبقد-علی سوزنچی کاشانی –علیرضا خوشخوآبقد-مرتضی سوزنچی کاشانی-
محمد تقی س�وزنچی کاش�انی –معصومه افشار-محبوبه س�وزنچی کاشانی –علی سوزنچی کاش�انی –جواد کالنتر -جواد سوزنچی 
کاش�انی –محدثه سوزنچی کاشانی –منصوره ابراهیمی چراغیان-محمد حسن س�وزنچی کاشانی –جعفر سوزنچی کاشانی –محمد 
علی س�وزنچی کاشانی –رضا س�وزنچی کاشانی –راضیه سوزنچی کاش�انی –فاطمه کالنتر-محمد یحیی سوزنچی کاشانی –ریحانه 
خوش�خوآبقد-مرضیه سوزنچی کاشانی به خواسته :الزام به تنظیم سند رس�می ملک –ابطال اجاره نامه –مطالبه خسارت دادرسی 
–الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک-الزام به تنظیم سند رس�می اجاره تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 56 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد واقع در مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع 
و به کالس�ه 2/970316 ثبت گردیده با عنایت به وصول نظریه کارشناس�ی مورخ 97/8/28 به علت مجهول المکان بود چهار نفر از 
خواندگان فوق و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاهی عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور 
دادگاه مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مجهول المکان حداکثر ظرف مهلت 7 روز پس 
از انتش�ار این آگهی و اطالع از مفاد آن با اصل کارت ملی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نظریه مذکور را دریافت 

و در مهلت مقرر هرگونه اظهار نظر نفیا یا اثباتا تقدیم نمایند.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/9آگهی ابالغ نظریه کارشناسی 
خواهان:اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مشهد ناحیه دو دادخواستی به طرفیت خوانده علی اکبر فرهادی سمرغاوه –قدیر مالی 
قصر  به خواس�ته :خلع ید-قلع و قمع مس�تحدثات –مطالبه خسارت دادرس�ی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رس�یدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد واقع در مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس 
ارجاع و به کالس�ه 2/970282 ثبت گردیده با عنایت به وصول نظریه کارشناس�ی 52ک -97 به علت مجهول المکان بود دو نفر از 
خواندگان فوق و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاهی عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور 
دادگاه مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مجهول المکان حداکثر ظرف مهلت 7 روز پس 
از انتش�ار این آگهی و اطالع از مفاد آن با اصل کارت ملی به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نظریه مذکور را دریافت 

و در مهلت مقرر هرگونه اظهار نظر نفیا یا اثباتا تقدیم نمایند.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/10آگهی 
خواهان  سید قاسم طاهری پور فرد     دادخواستی خوانده آقایان و خانم ها 1-مهران عرب محمودی 2-مجتبی عابدی 3- محمد عابدی 4-محمد 
خدابنده فروجی 5-غالمرضا جعفرنژاد 6- علیرضا جعفر نژاد 7- ابوالقاسم ناصر زاده 8-علی اکبر بخشی 9- محمد حسین خالقی نظری 10-

محمد رضا مومنی 11- حلیمه یکه مردانداد 12- محمد علی حقدادی 13-محمد سعید مودب  به خواسته :اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند 
مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9709987575800601  شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد  
ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 ساعت12 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خونده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه 
پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد-شماره بایگانی:970734
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد
511/11آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید علی گلچین کاشانی فرزند 

سید جعفر  
خواهان :کریم جعفر قحطی  دادخواستی به طرفیت خوانده سید علی گلچین کاشانی فرزند سید جعفر   به خواسته :دستور فروش ملک 
مشاع   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987575900698   شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/11 ساعت 9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/12آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :کاظم اربابی فرزند محمد  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رضا صفار مفرد   به خواسته :1-الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان 
2-الزام به ایفای تعهد 3- تسلیم مبیع 4-اثبات وقوع عقد بیع 5- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و 6-الزام به اخذ پایان کار  مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987576000579   شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 11/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/13آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :بانک ملی با وکالت خانم سعدیه فیاض   دادخواستی به طرفیت خواندگان :1-خانم زهرا صفری ثابت 2-ابراهیم صادقی زاده    به 
خواسته مطالبه وجه   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987576000603   شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/19 ساعت 8 تعیین شده است که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/14آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم بی بی مریم جودی ثانی فرزند 

سید محمد  
خواهان :سید رضا باقری  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم بی بی مریم جودی  به خواسته :مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه9709987578300714   شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/8 ساعت 8/15 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف 
یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/15آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علی صدری نیا فرزند  
خواهان :زهرا پیوند زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده علی صدری نیا  به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی   مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه9709987580600485   شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/13 ساعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف 
یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مدیر دفتر  شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری   مشهد

511/34آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظرخواهی
پیرو آگهی های منتش�ره قبلی بدینوسیله به آقای جالل –ملیحه –معصومه-جواد –غالمعلی –اکبر –زهره-سعید –امیر حسین –جعفر 
همگی بهنام پور فرزندان غالمحسن و بی بی عذرا جعفری پیشاوک و منصوره دهشیری  فعال مجهول المکان ابالغ می شود که از دادنامه 
ش�ماره 9709977577200867  صادره از ش�عبه 22 دادگاه عمومی مشهد توسط بازرگانی همقدم  تقاضای تجدیدنظر خواهی شده که به 
علت مجهول المکان بودن شما مراتب در روزنامه درج تا ظرف ده روز از تاریخ درج در روزنامه در دادگاه حاضر و ضمن اعالم آدرس کامل 
خود نس�خه ثانی دادخواس�ت تجدیدنظر خواهی را دریافت و پاس�خ آن را نیز اعالم نمائید.پس از گذشت مهلت فوق سایر اقدامات بعمل 

خواهد آمد شماره بایگانی:960833
مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

512/35اجرائیه
شماره بایگانی شعبه 960089 مشخصات محکوم له / محکوم لهم:1-جواد حسامی فرزند ابوالقاسم به نشانی :طرقبه امام رضا 9/1 مبلمان 
لیپاریس -مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم: علی اصغر امینی پور قرزند قربان –مجهول المکان-مش�خصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له:ایمان خاسب فرزند محمد رضا به نشانی مشهد-بلوار مدرس مجتمع مدرس ط 2 شماره 3  نوع رابطه :وکیل جواد حسامی 
2- عباس رحمانی فرزند شجاع به نشانی مشهد-بلوار مدرس-مجتمع مدرس-طبقه پنجم –واحد شماره 3 نوع رابطه:وکیل جواد حسامی 
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 9609975710600286   محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/645/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی 
و خس�ارت تاخیر تادیه زاز تاریخ س�ر رسید چک ها تا هنگام پرداخت بر اساس تناسب و شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که محاسبه و ایصال آن بر عهده اجرای احکام مدنی می باشد در حق خواهان و پرداخت حق االجرا مطابق تعرفه قانونی در 
ح�ق صندوق دولت -محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اب�الغ اجرائیه: 1- ظرف ده روزمفاد انرا بموقع اجرا گ�ذارد) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازان میس�ر باشد چنانچه 
خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به 
طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حس�ابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت 
وهرنوع تغییردیگردر اموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل 
ص�ورت ام�وال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزی�ری درجه هفت را درپی دارد)ماده 34 قانون اج�رای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا 
وم�اده 16 قانون نحوه اج�رای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به دیگری به هرنحو باانگیزه ف�رارازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه ش�ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می 
ش�ود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت س�ی روزارائه ش�ود ازادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس�ط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز

512/36اجرائیه
شماره بایگانی شعبه 960088 مشخصات محکوم له / محکوم لهم:1-جواد حسامی فرزند ابوالقاسم به نشانی :طرقبه امام رضا 9/1 مبلمان 
لیپاریس -مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم: علی اصغر امینی پور فرزند قربان –مجهول المکان-مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له:ایمان خاس�ب فرزند محمد رضا به نش�انی مش�هد-بلوار مدرس مجتمع مدرس ط 2 ش�ماره 3  نوع رابطه :وکیل جواد 
حس�امی 2- عباس رحمانی فرزند شجاع به نشانی مش�هد-بلوار مدرس-مجتمع مدرس-طبقه پنجم –واحد شماره 3 نوع رابطه:وکیل 
جواد حسامی محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 9609975710600285   محکوم علیه 
محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 6/580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر 
اساس تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه زاز تاریخ سر رسید چک ها تا هنگام پرداخت بر اساس تناسب و شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه و ایصال آن بر عهده اجرای احکام مدنی می باشد در حق خواهان و پرداخت حق االجرا مطابق 
تعرفه قانونی در حق صندوق دولت -محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روزمفاد انرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازان میس�ر 
باشد چنانچه خود راقادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست 
نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردر اموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به درخواس�ت محکوم له بازداش�ت می ش�ود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم 
علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
وماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به دیگری به هرنحو باانگیزه فرارازادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات 
می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود ازادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس�ط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(
شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز

511/37آگهی ابالغ اجرائیه
آقای بابک موحدی فرزند محمد   پیرو آگهی های منتش�ره قبلی در خصوص دعوی خانم رقیه بیگم حس�ینی  بطرفیت شما بدینوسیله 
ابالغ می شود که پرونده کالسه 23/960027 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه 
مربوطه 9609977577300763 محکوم علیه محکوم است ضمن حکم به تایید فسخ عقد بیع واقع شده بین خواهان و خوانده در خصوص 
آپارتمان مورد منازعه حکم به محکومیت خوانده به استرداد ثمن به مبلغ 126 میلیون تومان و نیز پرداخت خسارت وارد که بر اسا نرخ 
تورم از مورخه 94/3/26 تا زمان پرداخت در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دول�ت ل�ذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدن�ی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از 
انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتبا به دادگاه اعالم نمائید
مدیر دفتر شعبه23 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/38آگهی ابالغ اجرائیه
خانم نرگس نظافت س�رباالئی –خدیجه براتی –محمد همتی زاده فرزند محمد براهیم –زینت و ش�هربانو و رضا هر س�ه نظافت سرباال و 
طیبه –فاطمه-رضا و محمد علی شهرت هر چهار نفر همتی زاده و صغری علیپور پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی آقای 
محمد تقی صادقی راد   بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 22/970172 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر 
محکوم علیه محکوم است به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال منافع اجاره 125 متر مربع از باقیمانده پالک ثبتی شماره 7160 فرعی از 4 
اصلی بخش 9 مشهد و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است لذا مراتب فوق 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 این برای عملیات 

اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید
مدیر دفتر شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/39آگهی ابالغ اجرائیه
آقای کمال توکلی    پیرو آگهی های منتش�ره قبلی در خصوص دعوی اس�ماعیل محرم زاده   بطرفیت ش�ما بدینوس�یله ابالغ می شود 
که پرونده کالس�ه 23/960714 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه و ش�ماره دادنامه مربوطه 
9609977577301033 و 9709977608100699 محکوم علیها محکوم اس�ت به پرداخت تضامنی مبلغ 5/175/000/000 ریال و پرداخت 
هزینه ددرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه که از زمان سر رسید چک تا زمان پرداخت بر اساس نرخ شاخص 
کاال اعالمی از س�وی بانک مرکزی محاس�به خواهد شد در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا مراتب فوق 
م�واد 9-118-119 قان�ون  اج�رای احکام مدنی یک نوب�ت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا 
گذارده خواهد ش�د پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد ش�د مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به 

دادگاه اعالم نمائید
مدیر دفتر شعبه23 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/40آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای محمود صداقت پور   که مجهول المکان می باش�د ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977503600341 صادره از ش�عبه 159 در پرونده ش�ماره 970016 محکوم به پرداخت مبلغ 74/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/615/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس�ت 97/1/8 لغایت یوم الوصول در حق محکوم له علیرضا عرب نرمی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز پس از انتش�ار 
آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وصول  مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3  مشهد

511/41آگهی   
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم مژگان شبان زاده که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977503600269 صادره از ش�عبه 159 در پرونده ش�ماره 961174 محکوم به پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/645/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/9/10 سر رسید 
چک لغایت یوم الوصول بر مبنای ش�اخص تورم در حق محکوم له طاهره قربانی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وصول  مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتری شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3  مشهد

511/42آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای محمد رحیم کمانی    که مجهول المکان می باش�د ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977503600724 صادره از ش�عبه 164 در پرونده شماره 970423 محکوم له حکم به محکومیت خوانده 
بپرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2221000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 97/5/8 لغایت یوم الوصول امید محمدی 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

511/43آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای عباس کوهس�تانی  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت حیدر بربری لطیف  
علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب دادنامه ش�ماره 9709977577700979  در پرونده  کالس�ه 27/970458 –به پرداخت مبلغ 
156/210/000ریال محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/44آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقایان مهدی شعبانی شه بندی و محمد صابریان اصل و محسن پهلوان   فعال مجهول المکان ابالغ می شود 
در مورد دادخواس�ت بانک صادرات   علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب دادنامه ش�ماره 9709977577700962  در پرونده  کالسه 
27/970448 –به پرداخت مبلغ  1/438/733/280 رییال محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/45آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خانم س�میه فروتن فرزند علی محمد  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک مهر 
اقتصاد  علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم  ش�ماره 9709977579701167  در پرونده  کالسه 970592 دادگاه عمومی 
حقوقی مشهد متضامنا به پرداخت مبلغ 357/200/000 ریال بابت اصل خواسته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصول بر اسسا شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 22/256/800 ریال بابت خس�ارات دادرس�ی در حق خواهان صادر  و اعالم می نماید 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
منشی  دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/46آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خانم مرضیه بلوچ فرزند علی اصغر  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست پست بانک   
علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم  ش�ماره 9709977579701179  در پرونده  کالسه 970583 دادگاه عمومی حقوقی 
مشهد متضامنا به پرداخت مبلغ 109/000/000 ریال بابت اصل خواسته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی از 
تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 7/712/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر  و اعالم می نماید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
منشی  دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/47آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای رضا طهری فرزند ابراهیم   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست پست بانک   علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم  شماره 9709977579701178  در پرونده  کالسه 970584 دادگاه عمومی حقوقی مشهد متضامنا 
به پرداخت مبلغ 109/000/000 ریال بابت اصل خواسته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک 
تا زمان وصول و مبلغ 7/574/200 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر  و اعالم می نماید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
منشی  دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/48آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مجید قدیمی ابکمه  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای محمود صبوحی    
بطرفیت شما بخواسته بموجب حکم شماره 9709977503600986 در پرونده کالسه 970451 به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ 2/315/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و هزینه درج آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 97/5/16 
لغایت یوم الوصول محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/49آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد عارف عباسی و مهدی عباس�ی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
آقای سید رضا اصل حکیمی بقمچ    بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503600959 در پرونده کالسه 
970464 به تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/309/000 ریال بابت هزینه درج آگهی و هزینه 
دادرسی پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/2/10 لغایت یوم الوصول محکومیت 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
شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/50آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای بهروز براهوئی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای بهادر رضائی  بطرفیت 
ش�ما بخواس�ته بموجب حکم ش�ماره 9709987503600580 در پرونده کالس�ه 970583 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
34/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/181/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 93/4/20 سر رسید چک لغایت یوم الوصول صادر و اعالم می دارد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/51آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مهران داوری   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای امید داوری با وکالت الناز 
دهقانیان   بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977503600893 در پرونده کالسه 970550 به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/934/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه از تقدیم دادخواست مورخه 97/6/13 الی یوم االدا 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
شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

آگهی تغییرات شرکت آرسام تجارت ساینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
63560 و شناسه ملی 14007342355 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-مرکز شرکت به آدرس : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-

محله بلوار جانباز-خیابان جانباز 5-بلوار جانباز-پالک 0-برج تجاری اداری مروارید-طبقه 14-واحد 
4 و کدپستی 9197613324 تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )298960(
آگهی تغییرات شرکت نگارین راه دشت ماهور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 55038 

و شناسه ملی 14005082066
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- محل ش�رکت در واحد ثبتی مش�هد به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، زیباشهر ، خیابان استقالل 1 ، خیابان امامت 13 )آزادی 14( ، پالک 10 ، طبقه 
همکف کد پستی : 9188637865 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )298971(
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه پاک مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26505 و 

شناسه ملی 10380419188 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : -آقای حبیب اله نجاتی به کد ملی 0919799655بعنوان بازرس اصلی و آقای محس�ن صفر 
زاده پوستچی به کد ملی 0943271975بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
ش�دند - روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیر االنتش�ارجهت نشرآگهی های شرکت برای مدت 

یکسال انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )298986(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کامیاب پسران نظیر
 درتاریخ 1397/04/13 به ش�ماره ثبت 64975 به شناس�ه مل�ی 14007697385 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:تهیه تولید توزیع خرید فروش ساخت وساز صادرات واردات انواع لوازم چوبی مبل مبل تخت خواب 
شو و تخت خواب راحتی بدون چوب و کیف کمربند و کفش از چرم مصنوعی و کلیه مصنوعات وابسته 
تهیه تولید توزیع خرید فروش صادرات واردات انواع میوه خشکبار وصیفی جات و مواد غذایی شرکت 
در نمایشگاه های داخلی و بین المللی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام از کلیه بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت اخذ موضوع مذکور به منزله مجوز فعالیت 
نمی باش�د درصورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر 
مشهد-محله 17ش�هریور-خیابان یاران 27-خیابان شهیدسالم 10-پالک 0-طبقه اول- کدپستی 
9166974820 س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از مبلغ 10000000 ریال نقدی میزان سهم 
الش�رکه هر یک از شرکا آقای شهباز علی به شماره فراگیر 115723504 دارنده 5000000 ریال سهم 
الشرکه آقای علی جواد به شماره فراگیر 115788069 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای شهباز علی به شماره فراگیر 115723504و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای 
علی جواد به شماره فراگیر 115788069و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها، 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار حمایت جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )301863(
آگهی تغییرات شرکت نگین دانه گوهر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 38850 و 

شناسه ملی 10380545127 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
ش�رکت از آدرس قبلی به آدرس اس�تان خراسان رضوی - شهرس�تان چناران - بخش مرکزی - 
دهس�تان چناران - روستا ش�هرک صنعتی چناران-فاز2-خیابان فاز 2-خیابان دانش 2/4-پالک 
0-قطعه 1424-طبقه همکف- کدپستی 9361143626 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح 

فوق اصالح می گردد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )301867(

آگهی تغییرات شرکت بهسازان نوین شرق سانلی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
57881 و شناسه ملی 14005753925 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
محل ش�رکت به آدرس خراس�ان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله 
وکی�ل آباد-بلوار الدن-بلوار وکیل آباد-پالک 1176-طبقه دوم-کد پس�تی 9179673365 تغییر 

یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )301892(

آگهی حصر وراثت
خانم مرضیه علیزاده دارای شماره شناسنامه 605 به شرح دادخواست به کالسه 97000400658 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی مجدد به شماره شناسنامه 721 به تاریخ 1397/04/01 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سکینه مجدد فرزند علی بشماره شناسنامه 1388 صادره هشترود دختر متوفی 2- سعید 
مجدد فرزند علی بشماره شناسنامه 49 صادره هشترود پسر متوفی 3- وحید مجدد فرزند علی بشماره شناسنامه 1590164921 صادره 
هش�ترود پس�ر متوفی 4- مهدی مجدد فرزند علی بشماره شناسنامه 43 صادره هشترود پسر متوفی 5- مینا مجدد فرزند علی بشماره 
شناس�نامه 1590006461 صادره هش�ترود دختر متوفی 6- رحیمه مجدد فرزند علی بشماره شناسنامه 61 صادره هشترود دختر متوفی 
7- مرضیه علیزاده فرزند احمد بشماره شناسنامه 605 صادره هشترود همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1788

آگهی مفقودی مدارک خودرو 
برگه سبز و کارت خودرو پراید جی تی ایکس ای  به رنگ مشکی روغنی  به شماره شهریانی 419 ب 
69 ایران 68 و به ش�ماره موتور 01065231 و شماره شاسی S 1412283440811 بنام عیسی خوش 

کام سرقت گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
نظرآباد : 1789

آگهی مفقودی مدارک خودرو 
برگه سبز و برگه کمپانی خودرو پراید جی تی ایکس ای  به رنگ سفید روغنی  به شماره شهریانی 
992 ب 61 ایران 38 و به ش�ماره موتور 2749342 و شماره شاسی S 1412287908343 بنام امیر 

فالح آزاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
نظرآباد : 1790

حصروراثت
خانم ندا س�رحدی فرزند حس�ین دارای شناسنامه 15223 بشرح دادخواست ش�ماره 460/2/97 مورخ 1397/9/7 توضیح داده شادروان 
مرحوم محمد خبیصی فرزند اسداله بشناسنامه 22 در تاریخ 97/8/19 در شهر مشهد مقدس فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- خانم ندا سرحدی فرزند حسین ش.ش 15223 متولد 1354 همسر متوفی. 2- آقای مهدی حصیبی فرزند محمد ش.ش 2980776602 
متولد 1375 فرزند متوفی. 3- خانم مبینا سرحدی فرزند محمد ش.ش 2981190229 متولد 1379 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.
460 شورای حل اختالف شماره 2 شهرستان کرمان

2- ابالغ رای
به تاریخ 95/12/17 بانک صادرات کرمان به مدیریت مهدی میرجهرمی با وکالت آقای حمید صدوقی به طرفیت خانم عالیه سادات مهدوی 
و آقای هادی مهدوی مبنی بر مطالبه وجه به کالسه 9509983468902016 تقدیم شورای حل اختالف 9 نموده لذا به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی رای مذکور یک نوبت جهت درج در روزنامه در صورت اعتراض به رای ش�ماره 
دادنامه 9609973468901193 مورخ 1396/11/3 صادره از این ش�ورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه ش�عبانیه کوچه مجتمع 
قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه و نسخه ثانی را دریافت و رای صادره به مدت 20 روز از تاریخ نشر آگهی در این شوراقابل اعتراض 

و 20 روز از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی می باشد.
106 شورای حل اختالف شماره 9 کرمان

3- ابالغیه
مش�خصات ابالغ ش�ونده حقیقی : علی امیری نژاد، نشانی : زاهدان بلوار بهداشت – بهداشت 14 پ 9 ، تاریخ حضور : 1397/10/15 ساعت 
حضور : 09:00 ، در خصوص دعوی نورعلی اربابی به طرفیت ش�ما مبنی بر مطالبه وجه بابت ... در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این 

شعبه حاضر شوید.
907 شورای حل اختالف شماره 30 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
خانم بهجت نیکورز فرزند مهدی دارای شناس�نامه 2 بردسیر بشرح دادخواست ش�ماره 970586 مورخ 1397/9/5 توضیح داده شادروان 
مجید حسین زاده فرزند عباس بشناسنامه 469 کرمان در تاریخ 1396/3/15 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- خانم مریم غالمزاده میرزائی فرزند مرتضی ش.ش 37816 کرمان متولد 1352 همسر دائمی متوفی. 2- آقای مهزیار حسین زاده فرزند 
مجید ش.ش 2981594605 کرمان متولد 1383 پسر متوفی. 3- خانم مهتاب حسین زاده فرزند مجید ش.ش 2980726281 کرمان متولد 
1374 دختر متوفی. 4- خانم مهناز حسین زاده فرزند مجید ش.ش 2981170953 کرمان متولد 1379 دختر 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.
586 شورای حل اختالف شماره 23 شهرستان کرمان

5- حصروراثت
خانم صدیقه رضائی زاده روکرد فرزند محمد دارای شناس�نامه 57 بشرح دادخواست شماره 645 مورخ 1397/9/7 توضیح داده شادروان 
مهدی گواشیری بهرام آبادی فرزند حسین بشناسنامه 33 در تاریخ 97/7/8 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- صدیقه رضائی زاده روکرد فرزند محمد متولد 1323 ش.ش 57 صادره از رفسنجان – خنامان- علی آباد روکرد مادر متوفی. 2- هادی 
گواشیری بهرام آبادی فرزند مهدی متولد 1381 ش.ش 2981416812 صادره از کرمان فرزند متوفی. تعداد ورثه 2 نفر می باشند.  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.
645 شورای حل اختالف شماره 11 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
خانم طیبه حس�ینی اس�معیل آبادی فرزند اکبر دارای شناسنامه 1 بشرح دادخواست ش�ماره 654/1/97 مورخ 1397/8/30 توضیح داده 
شادروان محمدجواد تجدد شهدادی فرزند عباس بشناسنامه 6887 در تاریخ 87/7/24 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- طیبه حسینی  اسمعیل آبادی فرزند اکبرو حاجیه ش.ش 1 متولد 1329 صادره از ماهان مادر متوفی. 2- عباس تجدد شهدادی 
فرزند حسن و فاطمه ش.ش 257 متولد 1330 صادره از کرمان پدر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 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.
654 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان کرمان

512/3آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای عادل عرفانیان فعال مجهول المکان  ابالغ میگرددآقای رضا مهمان نواز  دادخواس�تي به خواسته الزام به تنظیم سند 
به طرفیت ش�ما به ش�عبه سوم شوراي حل اختالف شاندیز  تقدیم وبه کالسه 3/970128  ثبت ومقید به وقت رسیدگي روز  شنبه مورخه 
97/10/22 س�اعت 18  وقت رس�یدگی تعیین گردیده است لذا به اس�تناد  ماده 73قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم طرقبه شاندیز   مستقر 
در مجتمع ش�ماره به نشانی شاندیز نرسیده به میدان ش�هدا خ ارچنگ ساختمان شماره 2 شهرداری  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 
و یا دریافت نسخه ثانی دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوند در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم  شوراي حل اختالف شاندیز

511/32آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به هاشم رعنائی نظام دوست فرزند علی محمد فعال مجهول المکان د رخصوص دادخواست محمد ابراهیم نیک سیر 
بخواس�ته مطالبه وجه بموجب دادنامه 9709977575901028 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38/600/000 تومان بابت اصل 
خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/3/6 هزینه دادرسی 386000 تومان و حق الوکاله وکیل 800/000 

تومان در حق خواهان صادر و اعالم می دارد شماره بایگانی:970226
مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/16آگهی 
خواهان بی بی صدری موسوی  دادخواستی به طرفیت خوانده علی صلح دوست   به خواسته  مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه92 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 92/970994 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/10 ساعت10 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 دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 92 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/17آگهي  
بدینوسیله به اقای احسان فیوضی فرزند حمید رضا   فعال مجهول المکان ابالغ مي شود  که عزیزاله محمد زاده  دادخواستي به خواسته 
اعتراض ثالث به دادنامه کالسه پرونده 970636   به طرفیت شما به شعبه 22  شوراي حل اختالف مشهد تقدیم نموده است  که به کالسه 
22/970871 ثبت  و برای روزبتاریخ97/10/26 ساعت 8/30 وقت رسیدگی 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 شعبه22 شهرستان مشهد 
مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت 

مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دبیرخانه شعبه 22 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4مشهد

511/18رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مهدی روغنی یزدی  داراي شناس�نامه ش�ماره 122 به شرح دادخواست به کالس�ه 230/97/639 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا خسمه پور  به شناسنامه3  در تاریخ 97/8/30 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مهدی روغنی یزدی فرزند غالمرضا ش ش 122 ت ت 1352 ص مشهد فرزند 
متوفی 2- عاطفه روغنی یزدی فرزند غالمرضا ش ش 410 ت ت 1348 ص مشهد فرزند متوفی 3- عادله روغنی یزدی فرزند غالمرضا ش 
ش 3514 ت ت 1360 ص مشهد فرزند متوفی 4- غالمرضا روغنی یزدی فرزند محمد علی  ش ش 244 ت ت 1319 ص مشهد همسر متوفی  
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

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

511/19رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي سید محمد ناصر صحاف داراي شناسنامه شماره 338 به شرح دادخواست به کالسه 230/970667 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید عباس صحاف   به شناسنامه134 در تاریخ 97/8/1 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سید محمد ناصر صحاف فرزند سید عباس ش ش 338 ت ت 1338 ص 
مش�هد فرزند متوفی 2- س�ید محمد نادر صحاف فرزند س�ید عباس ش ش 3 ت ت 1341 ص مشهد فرزند متوفی 3- سید محمد خسرو 
صحاف فرزند سید عباس ش ش 696 ت ت 1345 ص مشهد فرزند متوفی 4- سید محمد ملقب به جمشید صحاف فرزند سید عباس ش 
ش 269 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا- شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/20رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه س�یده ملیحه احتش�امی یزدی به وکالت از محمد رسول رستگار مقدم بقراطی  داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست 
به کالس�ه 230/970642 ازاین شورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خدیجه سلطان دیشیدی  به 
شناسنامه92 در تاریخ مرداد/1337 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-شیرین جال 
رس�تگار مقدم فرزند مرحوم باقر و مرحوم صغری ش 18541 ت ت 1280/12/5 ص مش�هد برادر زاده 2- شیر علی دیشیدی فرزند مرحوم 
باقر و مرحوم صغری ش 28896 ت ت 1272 ص مش�هد برادر زاده 3- عباس دیش�یدی فرزند مرحوم باقر و مرحوم صغری ش ش 28900 
ت ت 1290 ص مشهد برادر زاده  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد0
رئیس شورا- شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/21رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه س�ینا کاظمیان   داراي شناس�نامه ش�ماره 404 به شرح دادخواس�ت به کالسه 230/970494 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ذبیح اله کاظمیان به شناسنامه40099 در تاریخ 97/5/31 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-طاهره خبتی ش ش 27442 ت ت 1335 همسر متوفی 2- سوسن کاظمیان ف 
ذبیح اله ش ش 795 ت ت 1347 فرزند متوفی 3- سینا کاظمیان ف ذبیح اله ش ش 404 ت ت 1355 فرزند متوفی 4- نسترن کاظمیان 
ف ذبی�ح ال�ه ش ش 70 ت ت 1354 فرزند متوفی 5- نازیال کاظمیان ف ذبیح اله ش ش 144 ت ت 1357 فرزند متوفی 6- ندا کاظمیان ف 
ذبیح اله ش ش 1064 ت ت 1359 فرزند متوفی 7- سهیل کاظمیان ف ذبیح اله ش ش 1756 ت ت 1364 فرزند 8- الدن کاظمیان ف ذبیح 
اله ش ش 969 ت ت 1349 فرزند متوفی   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبي  یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا- شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/22رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه عصمت سمیعی راد    داراي شناسنامه شماره 696 به شرح دادخواست به کالسه 230/970633 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غالمرضا سمیعی راد  به شناسنامه64 در تاریخ 94/6/4 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-عصمت سمیعی راد فرزند غالمرضا  ش ش 696 ت ت 1351 ص مشهد فرزند 
متوفی 2- عفت سمیعی راد فرزند غالمرضا  ش ش 6522 ت ت 1348 ص مشهد فرزند متوفی 3- حسین سمیعی راد فرزند غالمرضا  ش 
ش 48474 ت ت 1339 ص مش�هد فرزند متوفی 4- زهره س�میعی راد فرزند غالمرضا  ش ش 1528 ت ت 1360 ص مشهد فرزند متوفی 
5- عزت سمیعی راد فرزند غالمرضا  ش ش 1308 ت ت 1345 ص مشهد فرزند متوفی 6- نصرت خداداد فرزند حسین ش ش 35 ت ت 
1317 ص تربت حیدریه همسر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا- شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/23رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه طاهره روش�نی  داراي شناس�نامه ش�ماره 588 به شرح دادخواس�ت به کالسه 230/970681 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد روشن  به شناسنامه108 در تاریخ 97/7/8 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حسین روشن فرزند محمد ش ش 106 ت ت 1343 ص بیرجند فرزند متوفی 2- باهره  
روش�ن فرزند محمد ش ش 714 ت ت 1349 ص بیرجند فرزند متوفی 3- س�اره روش�ن فرزند محمد ش ش 3018 ت ت 1358 ص مشهد 
فرزند متوفی 4- طاهره روشن فرزند محمد ش ش 588 ت ت 1345 ص بیرجند فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا- شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/24رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه مرضیه عزیزی   داراي شناس�نامه ش�ماره 329 به ش�رح دادخواست به کالس�ه 230/970680 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید حمید هاشمی مهدی آبادی  به شناسنامه515 در تاریخ 1332 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مرضیه عزیزی فرزند سید رضا ش ش 329 ت ت 1342 ص مشهد 
همسر متوفی 2- تکتم هاشمی مهدی آبادی فرزند سید حمید ش ش 3150 ت ت 1363 ص مشهد فرزند متوفی 3- سیده تهمینه هاشمی 
مهدی آبادی فرزند سید حمید ش ش 0920161161 ت ت 1370 ص مشهد فرزند متوفی 4- سید ابراهیم هاشمی مهدی آبادی فرزند سید 
حمید ش ش 5423 ت ت 1361 ص مشهد فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/25رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه س�ید محمد رضا علوی       داراي شناسنامه ش�ماره 673 به شرح دادخواست به کالسه 230/970685 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید مهدی علوی  به شناسنامه556 در تاریخ 97/7/28 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سید محمد رضا علوی فرزند مهدی ش ش 673 ت ت 1345 ص مشهد 
فرزند متوفی 2- سید محمد امیر علوی گنابادی فرزند مهدی ش ش 1047 ت ت 1342 ص مشهد فرزند متوفی 3- سید مرتضی علوی فرزند 
مهدی ش ش 1365 ت ت 1347 ص مشهد فرزند متوفی 4- سید حسین علوی فرزند مهدی ش ش 5456 ت ت 1365 ص مشهد فرزند 
متوفی 5- فاطمه سادات علوی فرزند مهدی ش ش 915 ت ت 1351 ص مشهد فرزند متوفی 6- نرجس علوی گنابادی فرزند مهدی ش ش 
418 ت ت 1353 ص مشهد فرزند متوفی 7- ربابه بیگم حسینی فرزند حسن ش ش 18 ت ت 1345 ص نیشابور همسر متوفی 8- صغری 
فیضی فرزند شیر محمد ش ش 199 ت ت 1315 ص مشهد همسر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/26رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه وحیده قاس�می گنابادی  داراي شناس�نامه ش�ماره  به شرح دادخواس�ت به کالسه 971697 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهره امینی   به شناسنامه5 در تاریخ 95/10/15 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-وحیده قاسمی گنابادی فرزند 2- ویدا قاسمی گنابادی 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 154 شوراي حل اختالف مشهد

511/27گواهی حصر وراثت 
 اقای مصطفی مظلوم موخر حس�ن بلبلی  به شناس�نامه  ش�ماره 0731028287 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی  به شماره 972212تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان نرجس مخصوص  به شناسنامه شماره  
0920385184 در تاری�خ 97/7/29در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-مصطفی مظلوم موخر حس�ن 
بلبلی  ش ش 0731028287 ت ت 1383 ص مش�هد همس�ر 2- فاطمه فیضی سمسرا سفلی  ش ش 262 ت ت 1333 ص تربت جام مادر 
متوفی و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 316130و عدم وصول هر گونه 
الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 
97/8/30 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده 
گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و 

انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/28گواهی حصر وراثت 
 اقای محمد قلی خداداده فرخد   به شناسنامه  شماره 0928438589 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواس�تی  به ش�ماره 972099تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حسین خداداده فرخد  به شناسنامه 
ش�ماره 0928438589 در تاریخ 94/2/25 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-جواد خداداده 
فرخد ش ش 321 ت ت 1355 ص مشهد برادر 2- داود  خداداده فرخد ش ش 9507 ت ت 1365 ص مشهد برادر 3- ایوب خداداده 
فرخد ش ش  1287 ت ت 1363 ص مش�هد  برادر متوفی 4- غالمحس�ین خداداده فرخد ش ش  319 ت ت 1353 ص مش�هد برادر 
5- نصرت خداداده فرخد ش ش  75 ت ت 1350 ص مش�هد برادر متوفی 6- زهرا خداداده فرخد ش ش  68592 ت ت 1357 ص 
مشهد خواهر متوفی 7- طاهره خداداده فرخد ش ش  0920762621 ت ت 1369 ص مشهد خواهر متوفی 8- سمیه خداداده فرخد 
ش ش  0923143580 ت ت 13371 ص مش�هد خواهر متوفی و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار 
یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره  750111و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی 
متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/8/30 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای 
حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص 
یاد ش�ده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می 

گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/29گواهی حصر وراثت 
 اقای محمد قلی خداداده فرخد    به شناس�نامه  ش�ماره 0928438589 به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی  به شماره 972098تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان خسرو خداداده فرخد  به شناسنامه شماره 76 
در تاریخ 90/1/2 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-غالمحسین  خداداده فرخد ش ش 95 ص مشهد 
برادر 2- نصرت خداداده فرخد ش ش 75ص مشهد خواهر  3- جواد  خداداده فرخد ش ش  321 ص مشهد  برادر متوفی 4- غالمحسین 
خداداده فرخد ش ش  319 ص مشهد برادر 5- دادود  خداداده فرخد ش ش 9507 ص مشهد برادر متوفی 6- زهرا خداداده فرخد ش ش  
68592 ص مشهد خواهر متوفی 7- طاهره خداداده فرخد ش ش  0920762621 ص مشهد خواهر متوفی 8- سمیه خداداده فرخد ش ش  
0923143580 ص مش�هد خواهر متوفی 9-ایوب خداداده فرخد ش ش 1287 ص مش�هد برادر متوفی و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از 
انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره  750110و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/8/30 در وقت فوق العاده شعبه شماره 
243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به 
اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می 

گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس  شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

512/30رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خدیجه طوایفی   داراي شناس�نامه ش�ماره 3844 به ش�رح دادخواست به کالس�ه 3/970221 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان رضا ابوالفضلی  به شناس�نامه 6322 در تاریخ 79/11/5 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-رمضان ابوالفضلی فرزند رجبعلی ش ش 2688 پدر متوفی 2- زهرا سیرجانی 
فرزند رمضانعلی ش ش 2617 مادر متوفی 3- خدیجه طوایفی فرزند علی اکبر ش ش 3844 همسر متوفی 4- جواد ابوالفضلی فرزند رضا 
ش ملی 09236499085 فرزند متوفی 5- محمد س�عید ابوالفضلی فرزند رضا ش م 0925441546 فرزند متوفی   اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

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

511/31رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت غالمرضا آرمیون نژاد فرزند محمد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701498 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد آرمیون نژاد  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-معصومه افسونی )همسر (2-محمد رضا 3-غالمرضا 4-احمد رضا 5- شهال 6- شهناز 
همگی آرمیون نژاد فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و 

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

511/33آگهی ابالغ دادنامه
 -بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای 1-محمد نیرو مند اندرخ 2-محس�ن نیرومند اندرخ  مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت محمد علی زاده صومعه کوچک به طرفیت ش�ما در پرونده کالسه 970233 بموجب دادنامه ش�ماره 9709977577800157 
به پرداخت 500/000/000 ریال به انضمام خس�ارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از درج  در روزنامه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد 
مدیر دفتر  شعبه28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

آگهی
  شنبه

  10 آذر 1397
 شماره  4352

5



آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
   ب�ه متهمین1-محم�د جه�ان تی�غ فرزند حس�ین2-فهیمه ف�واد ف محم�د ابالغ مط�رح که به این ش�عبه ارج�اع وبش�ماره پرونده 
کالس�ه 9609981790400343بایگانی960750/ش�عبه دادگاه انق�الب اس�المی شهرس�تان گنب�د کاووس ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 
1397/10/26ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن متهم 
مراتب 2نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشاراگهی میگردد تامتهم پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 

خود دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
 103-مدیردفتردادگاه انقالب اسالمی گنبد کاووس-نعیمی نظام آباد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   خواهان نقی موالئی فر بطرفیت خواندگان حبیب موالئی فر فرزند غالمرضا وسلمان الهی پور فرزند علیجان وعلی مولودی فرزند عبدالکریم 
وغیره بخواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان 
شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع وبکالسه پرونده9709980056300521 بشماره بایگانی)4/97/673ح( 
ثبت گردیده ووقت رس�یدگی آن1397/12/11 وساعت11/30ش�ده اس�ت بعلت مجه�ول المکان بودن خوانده محم�د صفرخانی درویش 
ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت  مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
79-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   خواهان بانک ملت بطرفیت خواندگان رضا زمانی فرزند عبدالجواد وسید جمال حسینی فرزند سید محمد علی و حکیمه نوچمنی وغیره 
بخواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4 حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید 
بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع وبکالس�ه پرونده 9709980056300333بشماره بایگانی)4/97/435ح(ثبت 
گردیده ووقت رس�یدگی آن 1397/12/13وس�اعت9/45 شده اس�ت بعلت مجهول المکان بودن خوانده فاطمه سدنی فرزند عباس وسید 
جمال حسینی فرزند سید محمد علی و درخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
ودس�توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
84-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   خواهان غالمرضا میرش�اهی فرزند ناصر بطرفیت خواندگان دانش�گاه علوم پزشکی وخدمات پزش�کی درمانی استان وسایرمتصرفین 
پالک ثبتی199-اصلی بخواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرس�تان گرگان که جهت رس�یدگی به شعبه 4حقوقی گرگان 
واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی روبروی اداره مخابرات مجتمع شهید بهشتی ارجاع وبکالسه پرونده 9709980056300394 بشماره 
بایگانی)4/97/503ح( ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن 1397/12/13وساعت8/45شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده)گل خان 
آخوندی فرزند بدیل وعباسعلی شهرکی فرزند محمد وسیار متصرفین پالک ثبتی199-اصلی ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
85-منشی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   خواه�ان علی رحمان نژاد فرزند نعمت اهلل بطرفیت خواندگان حاج اس�ماعیل وحاجیه ربابه وحاجیه پروانه وامیر ومحمد ابراهیم ومریم 
ومحبوبه وموس�ی وفرهاد ومنصوره همگی آس�یابان فرزندان حبیب اهلل وزری ودرویش ومرضیه وغالم ومحفوظ وراضیه وسیف اهلل وعطا 
اهلل  همگی آس�یابان فرزندان ذبیح اهلل ونصرت اهلل عاملی وحش�مت اهلل عاملی وبتول عاملی ومهین عاملی فرزندان حبیب اهلل وفرش�ته 
عاملی فرزند عزت اهلل ومحمد عاملی فرزند عزت اهلل بخواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان گرگان که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان ش�هید بهش�تی روبروی اداره مخابرات مجتمع ش�هید بهش�تی ارجاع وبکالسه پرونده 
9709980056300487   بشماره بایگانی)4/97/627ح(ثبت گردیده ووقت رسیدگی آن 1397/12/7وساعت11/30شده است بعلت مجهول 
المکان بودن خواندگان حاج اسماعیل وحاجیه ربابه وحاجیه پروانه وامیر ومحمد ابراهیم ومریم ومحبوبه وموسی وفرهاد ومنصوره همگی 
آسیابان فرزندان حبیب اهلل وزری ودرویش ومرضیه وغالم ومحفوظ وراضیه وسیف اهلل وعطا اهلل همگی آسابان فرزندان ذبیح اهلل ونصرت 
اهلل عاملی وحشمت اهلل عاملی وبتول عاملی ومهین عاملی فرزندان حبیب اهلل وفرشته عاملی فرزند عزت اهلل ومحمد عاملی فرزند عزت اهلل 
ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم رادریافت ودرقت  مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
87-منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محمد ابوچناری ف غالمرضا
   خواهان علی اصغر عرب باالجلینی دادخواستی بطرفیت خوانده محمد ابوچناری فرزند غالمرضا بخواسته مطالبه خسارت مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709981720700655بایگانی 970666/شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان 
گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/12ساعت9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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.
95-مسئول دفترشعبه 7 شورای حل اختالف گرگان-رحیمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهان قدرت اله نخعی فرزند ولی اله دادخواستی بطرفیت خواندگان شرکت خوش سیمای پارس بامدیریت عاملی حمیدرضا سلماسی 
بشماره ثبت 522843وحمیدرضا سلماسی فرزند عباس به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه

9709980056500510بایگانی970594/شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/17ساعت9 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان شرکت خوش سیمای پارس 
بامدیریت عاملی حمیدرضا سلماسی بشماره ثبت 522843وحمیدرضا سلماسی فرزند عباس 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.
86-منشی دفترشعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمدرضا فروهر دارای شناس�نامه شماره 1487 به شرح دادخواس�ت به کالسه 9701200668 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  به شناسنامه شماره 136 در تاریخ 97/9/1 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین 
الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  گواهی حصر وراثت  پسر متوفی 2. علی فروهر  به ش ش  996 پسر متوفی 
3. مرتضی فرهر به ش ش  3950113959 پس�ر متوفی 4.  زهرا فروهر  به ش ش  4416 دختر متوفی 5. پری فروهر به ش ش  996 
دختر متوفی 6. اشرف شاکی به ش ش  5 همسر  متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3718 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای رحیم قزوینی آذر فرزند کریم 
  خواه�ان  آقای منوچهر دائم  دادخواس�تی به طرفی�ت  خواندگان 1. محمدرضا داورپناه  2. رحیم قزوینی آذر به خواس�ته الزام به 
تنظیم س�ند خودرو مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709982601900498 حوزه شماره 10  شورای حل 
اختالف شهرستان زنجان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19  ساعت 16:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
466   حوزه شماره 10 شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم :  عیس�ی حس�نلو فرزند یداله نشانی: زنجان شهرک اندیش�ه خیابان 20 متری  خیابان بهشت 
3 قطعه 137 مش�خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: 1. بهناز ایزد ارا جاللی نش�انی: مجهول المکان 2. سعید عیسی فرزند اشرف 
نش�انی: زنجان ش�هرک اندیشه خیابان 20 متری اندیشه کوچه فرش�ته 3 جنوبی پالک 174  محکوم به: بموجب  درخواست اجرای 
حکم مربوطه  به ش�ماره 9710092602800543  و ش�ماره دادنامه  مربوطه 9709972602800338  محکوم علیه محکوم  ا س�ت به 
پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بعالوه هزینه دادرس�ی  به میزان 1/500/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس�ارت تاخیر 

تادیه طبق شاخص بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت 96/11/24 لغایت زمان وصول و اجرای حکم در حق خواهان . 
465 قاضی شعبه  19  شورای حل اختالف زنجان 

آگهی 
محکوم له:  محکوم علیه: پیرو آگهی های منتش�ره در جراید   بدینوس�یله به جواد الماس�ی یلقون که مجهول المکان می باش�ند 
اب�الغ م�ی ش�ود طبق اجرائیه  صادره از ش�عبه  9 ش�ورای ح�ل اختالف   در پرون�ده کالس�ه   970044 به موجب دادنامه ش�ماره 
9709972601800391- 9972601800298 محکوم  علیه محکوم اس�ت به 1. ا سترداد مال  منقول  2. 26/000/000 ریال اجور معوقه 
از روز انعقاد قرارداد لغایت روز فسخ قرارداد 3. اجرت المثل مقرر از روز فسخ تا زمان اجرای حکم از قرار روزانه 650/000 ریال  4.  
1/599/000 ریال هزینه های دادرس�ی  5. حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 6. خس�ارت تاخیر در تادیه از تاریخ 97/1/29 لغایت زمان 
اجرای حکم در حق محکوم له . وصول نیم عش�ر دولتی بر عهده دایره ا جراس�ت. بدیهی است  با توجه به غیابی بودن  حکم اجرای  
حکم   غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر  یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد. لذا 
مفاد اجرائیه  صادره  یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9  قانون اجرای احکام مدنی  در یکی از جراید کثیر االنتش�ار  درج 
م�ی گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار  آگهی  نس�بت به اجرای مفاد  اجرائیه  اقدام گ�ردد. در غیر اینصورت  واحد اجرای احکام  

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
467 متصدی امور دفتری دادگاه حوزه  شماره 9 شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

دادنامه 
خواه�ان: بان�ک مهراقتصاد  به مدیر عاملی آقای عبدالرضا خاتمی با وکالت آقای  احمد امیدزاده فرزند علی  به نش�انی زنجان کوی 
قائم معین 4 قطعه 3087  خواندگان:  1.  آقای عش�قعلی ابراهیمی  فرزند محرمعلی  2.  آقای س�عید حیدری  فرزند نصیر همگی به 
نش�انی مجهول المکان  خواس�ته: صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت  مبلغ 8/000/000 ریال از بابت  و 
جه یک فقره چک به ش�ماره 455730- 90/06/23  به انضمام  کلیه  خس�ارات دادرس�ی  تاخیر در تادیه حق الوکاله وکیل و هزینه 
دفتر خدمات قضائی   گردش�کار:  خواهان دادخواس�تی به خواس�ته  فوق به طرفیت خوانده  باال تقدیم داش�ته که پس از ارجاع  به 
این شعبه و ثبت به کالسه فوقو   اجرای تشریفات قانونی در وقت فوق العاده   شورا به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است و با 
توجه به محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را ا عالم و با استعانت از خداوند متعال  به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی ش�ورا  در  خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد به مدیر  عاملی  آقای عبدالرضا  خاتمی با وکالت آقای احمد امیدزاده به طرفیت 
خواندگان 1. آقای عش�قعلی  ا براهیمی  فرزند  محرمعلی  2.  آقای س�عید حیدری  فرزند  نصیر به خواس�ته صدور  حکم   مبنی بر 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال از بابت و جه یک فقره چک به شماره 455730  مورخه 90/6/23 
به انضمام  کلیه خسارات دادرسی   تاخیر در  تادیه حق الوکاله وکیل و  هزینه دفتر خدمات الکترونیکی  قضایی شورا با امعان نظر در 
اوراق و محتویات پرونده  و با استماع اظهارات وکیل خواهان که ا عالم داشته خوانده  ردیف اول به عنوان دریافت کننده تسهیالت و  
خوانده  ردیف دوم  به عنوان ضامن دریافت تسهیالت مبلغ  خواسته را در حق  موکل بدهکار می باشد  لذا وکیل خواهان درخواست 
مطالبه مبلغ  خواسته را از خواندگان بصورت تضامنی  در حق موکلش را داشته و با توجه به  اینکه  خواندگان علیرغم ابالغ قانونی 
نشر در آگهی در شورا حاضر نگردیده و دلیلی مبنی بر پرداخت و  برائت ذمه خویش ارائه ننموده اند علیهذا شورا با توجه به مراتب 
فوق االشعار  خو استه خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به ماده 249  ناظر بر مواد 310 و 313 ، 314  قانون تجارت و تبصره ما 
ده 2 قانون صدور چک  و مواد 515، 519، 522  قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر  محکومیت تضامنی  خواندگان  به پرداخت مبلغ 
هش�ت میلیون ریال از بابت اصل خواس�ته و مبلغ هشتصد و سی و هشت  هزار ریال از بابت هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه  
از تاریخ سررسید چک 90/06/23  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه لغ ایت یوم الوصول  در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای 
صادره نسبت به خواندگان ردیف   ا ول  و دوم غیابی  است و ظرف 20 روز پس از  ابالغ  قابل واخواهی  در این شعبه سپس از مضی 

مدت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر  خواهی در نزد محاکم عمومی حقوقی شهرستان زنجان می باشد. 
468 قاضی شعبه 12  شورای حل اختالف زنجان 

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان : خانم فرشته نوروزی آزاد  دادخواستی : بطرفیت: آقای ایمان شیرین کار بخواسته : مطالبه طلب  تسلیم دفتر حل اختالف  نموده که 
پس ازثبت به کالسه 417/26/97 شعبه 26 برای روز دوشنبه مورخ 97/10/10 ساعت15:30 تعیین وقت گردیده لذا با توجه به اینکه خوانده 
نامبرده فوق مجهول المکان اعالم ش�ده لذا به درخواست خواهان وتجویزماده 73قانون آیین دادرسی مدنی داد گاههای عمومی وانقالب 
یک نوبت درروزنامه کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ود که نامبرده فوق درروز مقررجهت رس�یدگی دردادگاه حضوربهم رساند درصورت عدم 

حضوردادگاه غیابا” رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا”نیازبه آگهی باشد  فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3062
رئیس شعبه 26 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: سیدعلی اصغر پناهی کالسه پرونده: 13728/97 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاریخ 97/10/19 ساعت 15/00 خواهان: افسانه 
تندکی خوانده: س�یدعلی اصغر پناهی خواسته: مطالبه نفقه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست 
خواهان و دستوردادگاه وبتجویزماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده از 
تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا«چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3067 مدیردفترشعبه 4 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
ب�ه خوان�ده: 1- رض�ا ن�وری زاده 2- روح اله رزمجو  کالس�ه پرون�ده: 576/7/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/9/14 س�اعت 
16:00خواهان: سید قدرت اله وفایی علی آبادی باوکالت ایمان برنگی  خوانده: 1- رضا نوری زاده 2- روح اله رزمجو خواسته: مطالبه 
طلب خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفترکل دادگس�تری اسالمش�هرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختالف ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستورشورا وبتجویز ماده72 
قانون آئین دادرس�ی مدنی با عنایت ماده19قانون ش�وراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می 
شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین ش�ورا حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده 
محس�وب وش�وراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن 

ده روزخواهد بود. م الف 3069 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  484/7/97
مش�خصات محکوم له: عباس صادق زنده دل بنش�انی اسالمشهر محمدیه ادیب 6 پ13 مش�خصات محکوم علیه: اشرف اسالمی ویرانی 
مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 509 مورخ ش�ورای حل اختالف اسالمشهرشعبه7 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه 
تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال خودروی پراید به شماره انتظامی 12- 359  
ل 56  بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 677/500 ریال درحق خواهان صادرگردید وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی 
درح�ق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ اجرائیه ظ�رف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسرباشد ودر صورتی که خود را قادربه 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم کند اگرمالی 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 متعسر باشد به مجازات حبس 
از61روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال که قسمتی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون 
آیین دادرس�ی مدنی مصوب 79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان1377که ظهربرگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م الف 3068 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  1. آزیتا  زعفری  فرزند محمدعلی  2.  
محمدعلی زعفری فرزند عباس 

  خواهان محمد رحمانی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان  1. آزیتا زعفری فرزند   محمدعلی  2.  محمدعلی زعفری  فرزند عباس   
به خواس�ته تخلیه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه  9709986310300222 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی  
شهرستان آبادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 ساعت 10:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 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 نس�خه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای مهرداد طیبی نژاد فرزند سلمان و 
خالد واحدی 

خواهان آقای علی خلف نیا دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای مهرداد طیبی نژاد و خالد واحدی  با خواسته الزام به تنظیم  سند 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه  9709986310300201 ش�عبه 3 دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان ابادان 
ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/15 س�اعت 10:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می  گردد 
تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609986310300231  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی   شهرستان آبادان تصمیم نهایی   شماره 9709976310300693 
خواه�ان ها :  1. خانم بانو س�لطان دادخوش فرزند  غالمعباس  2.  آقای حس�ین فرزانه فرزند جواد ب�ا وکالت  آقای علیرضا کعبیان 
پور فرزند عبدالرضا  به نش�انی خیابان هفتم یوس�ف آباد پالک 29 واحد 20 و   آقای حس�ین افضل آبادی فرزند جعفر  به نش�انی 
تهران  خ اس�تاد مطهری روبروی خ  کوی نور س�اختمان پزشکان کوی نور ساختمان پزشکان کوی نور پالک 282  طبقه 5 واحد 17 
کد پس�تی: 1588645439   خوانده : ش�رکت تولیدی نخ تاب آبادان  با وکالت  آقای مجید فتحی ش�یوائی فرزند محمد به نش�انی 
خیابان کارگر ش�مالی )امیرآباد ش�مالی(  نرسیده به ش�هید گمنام نبش خیابان دوم پالک 1839  طبقه 2 واحد 17  خو استه: صدور 
حک�م ورشکس�تگی   رای دادگاه در خص�وص دادخواس�ت  خواهان ها  آقای  حس�ین فرزانه  فرزند جواد و س�لطان بانو دادخوش 
فرزند  غالمعباس  با وکالت اقایان حس�ین افضل  ابادی و  علیرضا کعبیان  پور به طرفیت ش�رکت تولیدی نخ ابادان به شماره 5262  
ب�ا مدیری�ت عامل محمد هاش�م پور  یادکو مهرائی  به خواس�ته صدور حکم ورشکس�تگی  و تعیین تاریخ توق�ف خوانده  از تاریخ 
1378/10/07  به لحاظ عجز از   پرداخت دیون دادگاه  نظر به اینکه  حسب گواهی های  عدم پرداخت چک های مضبوط در پرونده 
جمع�ا ب�ه مبل�غ 8/698/800/000  ریال  و اینکه خوانده  دفاعی در قبال دعوای مطروحه  ند اش�ته و تاکنون و جه مذکور  به دارنده 
چ�ک ها پرداخت نگردیده اس�ت لذا دادگاه بن�ا به مراتب فوق دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مس�تندا  به مواد 412 به 
بعد قانون تجارت  حکم به ورشکس�تگی  ش�رکت تولیدی نخ تاب صادر و   تاریخ  توقف آن ش�رکت 1378/10/07   ا عالم می نماید. 
رای صادره غیابی  و ظرف 20 روز از تاریخ  ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و  سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض  در محاکم تجدید 

نظر استان  خوزستان خواهد بود. 
دادرس محاکم  عمومی آبادان 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609986310300231  شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان آبادان تصمیم نهایی   شماره 9709976310300788   
خواه�ان ها: خانم بانو س�لطان دادخوش  فرزند  غالمعباس  2.  آقای حس�ین فرزانه فرزند جواد ب�ا وکالت آقای علیرضا کعبیان پور 
فرزند  عبدالرضا به نشانی خیابان هفتم یوسف آباد پ29 واحد 20 و آقای حسین افضل آبادی فرزند جعفر  به نشانی تهران  خ استاد  
مطهری روبروی خ کوی نور س�اختمان پزش�کان  کوی نور پالک 282  طبقه 5 واحد 17 کد پستی 1588645439  خوانده : شرکت 
تولیدی  نخ تاب آبادان  با وکالت  آقای   مجید فتحی شیوائی فرزند محمد به نشانی  خیابان کارگر شمالی )امیرآباد شمالی( نرسیده 
به شهید گمنام نبش خیابان دوم پالک 1839 طبقه 2 واحد 17  خواسته: صدور  حکم ورشکستگی  رای دادگاه نظر به اینکه دادگاه 
س�هوا در  دادنامه  ش�ماره 9709976310300693   مورخ 1397/8/13 صادره از شعبه س�وم حقوقی ابادان  نام مدیر تصفیه و عضو 
ناظر را قید نکرده اس�ت لذا دادگاه مس�تند یا ماده 309  از قانون آئین دادرس�ی  مدنی و مواد 427  و 440 و 527  از  قانون تجارت 
آقایان 1.  ش�هرام فروزان به عنوان مدیر تصفیه و 2. نوری س�ندی به عنوان عضو ناظر تعیین می گردند این رای و رای ا صلی ظرف 
ده روز از تاریخ ابالغ  قابل تجدید نظر از س�وی خوانده  یا وکیل وی و ظرف یک ماه از تاریخ اعالم قابل اعتراض از س�وی ذینفعان  
مقیم در ایران و ظرف دو  ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض از س�وی ذینفعان  مقیم خارج از  کش�ور  می باش�د دادن رونوشت از رای 

اصلی بدون رای اصالحی  ممنوع است. 
دادرس شعبه سوم حقوقی ابادان 

آگهی حصر وراثت 
 آقای خلیفه احس�ان پور ماندنی به شناس�نامه 622 صادره از بهبهان درخواس�تی به خواس�ته صدور گواه�ی حصر وراثت  تقدیم 
و توضی�ح داده که ش�ادروان  مرحوم گلک  دوس�تیار به شناس�نامه 379  ، 186082893 صادره از بهبه�ان  در تاریخ  1397/4/11  
اقامتگاه دائمی بهبهان فوت ورثه اش عبارتند از: 1. خلیفه احس�انپور به ش ش  622 پس�ر متوفی 2.  س�کینه احس�انپور به ش ش  
636 دختر متوفی 3. حس�ن احس�انپور به ش ش  28709 پس�ر متوفی 4. مصطفی احس�انپور به ش ش  168 پس�ر متوفی  اینک با 
انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از 
تاری�خ نش�ر آگهی ظ�رف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و در وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از این تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
429  قاضی شورای حل اختالف دادگستری شهرستان بهبهان 

   آگهی حصر وراثت 
آقای مسعود مصطفایی دارای شناسنامه شماره 3360023013 به شرح دادخواست به کالسه 97/508 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان رضا مصطفایی بشناس�نامه 6682 در تاریخ 26/6/1397 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به 1- مس�عود مصطفائی ش ش 3360023013 صادره از س�رپل ذهاب 2- مهدی 
مصطفائ�ی ش ش 968 صادره از اس�الم آب�اد غرب)فرزند ذکور متوفی (3- مس�تانه مصطفائی ش ش 996 صادره از س�رپل ذهاب 
4- میت�را مصطفائ�ی ش ش 3360147431 صادره از س�رپل ذهاب )فرزندان ان�اث متوفی( متوفی غی�ر از وراث فوق ورثه دیگری 
ن�دارد. اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوب�ت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورای حل اختالف سرپل ذهاب تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
خانم ش�بنم پاالنی دارای شناس�نامه شماره 720 به شرح دادخواست به کالس�ه 97/501 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�تار احمدی بشناس�نامه 103 در تاریخ 23/7/1397 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به 1-متقاضی با مش�خصات فوق) همس�ر متوفی ( 2- آال احمدی ش ش 3244239331 صادره 
از کرمانشاه 3- آوا احمدی ش ش 3360670061 صادره از سرپل ذهاب)دختران متوفی ( 4- ماهان احمدی ش ش 3243312493 
صادره از کرمانش�اه 5- مهران احمدی ش ش 3242349891 صادره از کرمانش�اه )پس�ران کرمانش�اه( متوفی به غیر از وراث فوق 
ورثه دیگری ندارد. اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف سرپل ذهاب تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

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

براب�ر رای ش�ماره 139760329012002234 م�ورخ 1397/8/1 هی�ات اول موض�وع قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبت�ی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمس�ار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن 
فری فرزند حسنعلی به شماره شناسنامه 8 صادره از گرمسار در یک باب خانه و مغازه به مساحت 91/87 مترمربع پالک 79  فرعی 
از 25- اصلی مفروز و مجزا ش�ده از پالک 79 فرعی از 25 -اصلی واقع در گرمس�ارخریداری از مالک رس�می آقای حاج آقا ملک 
پورمحرز 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 س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1397/9/10تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/26   
     م الف: 893 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسن رامه 

آگهی 
اصل صورتجلسه انتخاب واحد مسکونی مسکن مهر به شماره 92/11586ص/102 تاریخ 1392/6/10 بر اساس تفاهم نامه 91/4690/

ص151 مورخ 1391/3/22 فی مابین متقاضی مسکن مهر و سازنده  با مشخصات ششدانگ اعیان یک واحد آپارتمان واقع در پروژه 
شرکت بنای کسری بلوک 1-3-157 طبقه چهارم واحدغربی با کد 988510 مفید 98 متر مربعی 2 خوابه واقع در استان تهران شهر 

پردیس فاز 8 دارای پالک ثبتی 10102  بنام محمد قنبری  فرزند خدا قلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد
- الشتر

رونوشت آگهی حصرورراثت
با توجه به درخواس�ت آقای حاتم مهربان فرزند باقر به شناس�نامه ش�ماره 147 متولد 1309/9/5 مبنی بر درخواست صدور گواهی 
حصروراثت چنین اظهار داش�ته که  خانم حاجیه احمدعلی وند فرزند غالم به شناسنامه شماره 703 در تاریخ 90/2/15 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراس�ت به: 1-حاتم مهربان به ش�ماره شناسنامه 147 همسر متوفی 
2- وحید مهربان به ش�ماره شناس�نامه 60 فرزند متوفی 3- کریم مهربان به شماره شناسنامه 4251 فرزند متوفی 4- رحیم مهربان 
به ش�ماره شناس�نامه 4252 فرزند متوفی 5- س�کینه مهربان به ش�ماره شناس�نامه 59 موالید فرزند متوفی 6- هادی مهربان به 
ش�ماره شناسنامه 61 فرزند متوفی 7- حمزه مهربان به ش�ماره شناسنامه 616 فرزند متوفی 8- ملوک مهربان به شماره شناسنامه 
1161 فرزند متوفی والغیر می باش�ند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر 

آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان آبدانان- روح اله  شریفی

رونوشت آگهی حصرورراثت
ب�ا توجه به درخواس�ت آقای حس�ین چراغی  فرزن�د نورعلی  به شناس�نامه ش�ماره 4540037331 متول�د 1369/8/25 مبنی بر 
درخواس�ت صدور گواهی حصروراثت چنین اظهار داش�ته که  آقای نورعلی چراغی  فرزندعلی به شناس�نامه ش�ماره 15 در تاریخ 
81/4/28 در اقامت�گاه دائم�ی خ�ود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراس�ت به: 1-حس�ین چراغی  به ش�ماره 
شناس�نامه 4540037331 فرزند متوفی 2- مریم چراغی  به ش�ماره شناس�نامه 1586 فرزند متوفی 3- کیفیه چراغی  به ش�ماره 
شناس�نامه 1337 فرزند متوفی 4- جس�ومه داودی پور به ش�ماره شناس�نامه 1823 همس�رمتوفی 5- کشور عس�گری  به شماره 
شناس�نامه 757 همس�ر متوفی 6- مروارید چراغی  به ش�ماره شناس�نامه 1407 فرزند متوفی والغیر می باش�ند و به غیر از وراث 
ی�اد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوب�ت آگهی می نماید تا 
هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به ش�ورا تقدیم داردواال گواهی 

صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان آبدانان- روح اهلل شریفی

رونوشت آگهی حصرورراثت
با توجه به درخواست آقای شیرمحمد کایدخورده  فرزند کریم به شناسنامه شماره 974 متولد 43/8/13 مبنی بر درخواست صدور 
گواهی حصروراثت چنین اظهار داشته که  خانم نارنج جماره  فرزند حمزه به شناسنامه شماره 6 در تاریخ 96/8/3 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراست به: 1-شیرمحمد کایدخورده  به شماره شناسنامه 974 فرزند متوفی 
2- شربتی کایدخورده به شماره شناسنامه 972 فرزند متوفی 3- شهال گرائی  به شماره شناسنامه 1392 فرزند متوفی 4- جمشید 
کایدخورده  به شماره شناسنامه 973فرزند متوفی والغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان آبدانان- روح اهلل شریفی

رونوشت آگهی حصرورراثت
با توجه به درخواست آقای شیرمحمد کایدخورده  فرزند کریم به شناسنامه شماره 974 متولد 43/8/13 مبنی بر درخواست صدور 
گواهی حصروررراثت چنین اظهار داش�ته که  آقای کریم کایدخورده  فرزند اس�مال به شناسنامه شماره 159 در تاریخ 98/3/12 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراس�ت به: 1-ش�یرمحمد کایدخورده  به شماره شناسنامه 
974 فرزند متوفی 2-دانه انار کاید خورده به شناس�نامه 22 فرزند متوفی 3- ش�ربتی کایدخورده به ش�ماره شناسنامه 972 فرزند 
متوفی 4- ش�هال گرائی  به ش�ماره شناسنامه 1392 فرزند متوفی 5- جمشید کایدخورده  به ش�ماره شناسنامه 973فرزند متوفی 
6- نارنج جماره به ش�ماره شناس�نامه 6 همسر متوفی  والغیر می باش�ند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان آبدانان- روح اهلل شریفی

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم نیلوفر محمدی اصل فرزند بابانازار دارای شماره شناسنامه 41906998290 بشرح دادخواست به کالسه فوق الذکر از این شورا 
درخواس�ت صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین اظهار داش�ته که شادروان مرحوم نازحسینی فرزند سید بابا به شماره 
شناسنامه 419 در تاریخ 1396/8/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراست به: 1- بابا 
نازارمحمدی اصل متولد 1351   به ش�ماره شناس�نامه 298 صادره از کوهدش�ت همسر متوفیه 2- فرشاد محمدی اصل متولد 1370 
به ش�ماره شناس�نامه 4190181943 کوهدشت پس�رمتوفیه 3- فرزاد محمدی اصل متولد 1371 به شماره شناسنامه 4190267902 
صادره از کوهدش�ت پس�رمتوفی 4-فرهاد محمدی اصل متولد 1374 به شماره شناس�نامه 4190423866 صادره از کوهدشت پسر 
متوفی 5- نیلوفر محمدی اصل متولد 1381 به ش�ماره شناسنامه 4190699289 صادره از کوهدشت دختر متوفی والغیر می باشند 
و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم داردواال 

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

آگهی وقت اجرای تحریرترکه
در پرونده کالس�ه 280/97 حقوقی غالم قاس�می فرزند احمد درخواس�ت صدور قرار تحریرترکه متوفی بنام مرحوم احمد قاس�می 
فرزند قربانی نموده اند که برای روز س�ه ش�نبه مورخه 97/10/11 ساعت 11 صبح نوبت تحریرترکه تعیین گردیده است لذا مراتب در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا ورثه و یا نماینده قانونی آنها و بستانکاران و مدیونین به متوفی وکسان دیگری 

که حق برتری برترکه متوفی دارند  در موعد مقرر در این شورا حاضر گردد.
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان دهلران- زهره مولوی 

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

 براب�ر رای ش�ماره 139660301081004803مورخ�ه 30/ 7/ 97  هی�أت اول موض�وع قان�ون تعیین تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض آقای امان اله 
ارغوانی فرزند عباس�علی  بش�ماره شناس�نامه 245   صادره از دماوند   در ش�ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت 
560/29 متر مربع در قسمتی از پالک 7 فرعی از 6 اصلی واقع در گلدره خیابان گلستان روبروی مجتمع گلدیس پالک 10   خریداری 
از مالک رسمی آقای عباسعلی ارغوانی   محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول :97/9/10 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :9/25/
97  اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   ش�کات می�الد عابدیان وغیره علیه1-حمزه گرگیج)گزمه(فرزند محمد2 -فرش�ید س�ارانی فرزند حس�ین مع�روف به ژیانیان 
3-یاس�ین س�ارانی فرزند احمد ش�کایتی تقدیم دادگاههای عمومی اس�تان گلس�تان نموده اند که جهت رس�یدگی به ش�عبه 
4دادگاه کیف�ری یک اس�تان گلس�تان مس�تقر درگنب�د کاووس ارج�اع وبکالس�ه 9609981750300567بایگان�ی   970057/

ثب�ت گردی�ده اس�ت به عل�ت مجه�ول المکان ب�ودن متهمی�ن ودر راس�تای تبصره 1م�اده 394قان�ون آئین دادرس�ی کیفری 
ودس�توردادگاه مراتب دونوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میش�ود وبدینوس�یله به متهمین فوق الذکر ابالغ میشود تا 
درمورخ1397/12/05س�اعت9/30صبح جهت رس�یدگی وبیان دفاع وعنداللزوم اخذ آخرین دفاع به دادگاه مراجعه وحاضرگردد 

نتیجه عدم حضور صدورحکم غیابی اس�ت. 
97-مدیردفترشعبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان)مستقر درگنبد(-قدیم آبادی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   شکات حسین یازرلو -عبدالرحیم ساق زائی -فرزاد علیزاده -یاسر سارلی -رسول خواجه ومحمد مصطفی حاجی اکبری ومحمد شیخ 
ویسی علیه امیر مقیمی تقدیم دادگاههای عمومی استان گلستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان 
مستقر درگنبد کاووس ارجاع وبکالسه9409981790300179بایگانی950059/ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1397/12/08ساعت9/30 
صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم وبه تجویزماده 394قانون آئین دادرسی کیفری ودستور دادگاه مراتب دونوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میش�ود تا متهم پس ازنش�رآگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
شخصا دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی وبیان دفاع وعنداللزوم اخذ آخرین دفاع به دادگاه مراجعه وحاضرگردد نتیجه عدم حضور صدور 

حکم غیابی است. 
98- مدیردفترشعبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان)مستقردرگنبد(-قدیم آبادی

آگهی 
 بدینوس�یله وف�ق م�اده 344قانون آئین دادرس�ی درامورکیفری مصوب 1392-به س�ید قدرت معقولی که فع�ال مجهول المکان 
میباشد به اتهام سرقت اموال درب مغازه ابالغ میگردد جهت رسیدگی ومواجهه حضوری وعنداللزوم اخذ آخرین دفاع درپرونده 
شماره بایگانی970951-این شعبه موضوع شکایت خالد پاکدل درمورخ97/10/29 ساعت9/30  این شعبه مستقردردادگاه انقالب 
گنب�د حضور یابند درغیراینصورت دادگاه بصورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا حق بهمراه داش�تن وکیل رانیز خواهید 

داش�ت.
 100-مدیردفترشعبه101ک 2شهرستان گنبد کاووس-حامدی

))آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز ((

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان رامهرمز که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است،لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، و گواهی مشعر بر دعوی را به 
این اداره ارائه نمایند، در ضمن برابر ماده3 قانون مذکور صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شد. در ضمن مهلت اعتراض به 

آگهی های اصالحی از تاریخ انتشار یک ماه می باشد./
امالک واقع در بخش یک رامهرمز 

خانم س�ارا کشاورز فرزند شکراله دارای کدملی 1910154660 بشناسنامه 15455 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه 
بمس�احت 231/27 مترمربع قس�متی از پالک 1 فرعی از 35 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز پشت پمپ بنزین عطاف 

خریداری شده از مالکیت رسمی رباب طهماسبی زاده.
آال محتش�میان فرزند کاظم دارای کدملی 1980429596 بشناس�نامه 1980429596 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 28/60 مترمربع قسمتی از پالک 317 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام مالکیت رسمی و مشاعی 

متقاضی.
آقای سجاد حاجی زاده فرزند یارمحمد دارای کدملی 1911788078 بشناسنامه 5951 صادره از رامهرمز نسبت به موازی 18 حبه مشاع از 
72 حبه  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 10/41 مترمربع قسمتی از پالک 434 تا 447 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز 

بازار هفده شهریور  خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه ابراهیم امین ))عبدالحمید،عبدالمجید،علی محمد،منصور،هما و مهرانگیز((.
آقای محمدمهدی حسن پور فرزند احمد دارای کدملی 1911152947 بشناسنامه 533 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب 
ساختمان تجاری - مسکونی بمساحت 117/03 مترمربع قسمتی از پالک 1065 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز مالکیت 

رسمی و مشاعی متقاضی.
آقای محمد قرائتی فرزند فرج اله دارای کدملی 4819386816 بشناسنامه 234 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه 
بمساحت 240 مترمربع قسمتی از پالک 20 فرعی از 1087 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار معلم مالکیت رسمی 

و مشاعی متقاضی.
آقای سعید سلیمی زاده فرزند خداداد دارای کدملی 5999960576 بشناسنامه 832 صادره از بهمئی نسبت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه 
بمساحت 230/11 مترمربع قسمتی از پالک 1104 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان اسدآبادی کوچه شهید قنواتی 

مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.
آقای بهزاد ممبینی فرزند محمدحسین دارای کدملی 19111155888 بشناسنامه 3 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه 
بمس�احت 149/22 مترمربع قس�متی از پالک 1154 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان منتظری مالکیت رسمی و 

مشاعی متقاضی.
آقای س�یدعلی میرس�االری فرزند سیدحس�ن دارای کدملی 1911626795 بشناس�نامه 1 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه 
یکبابخانه بمساحت 145/75 مترمربع قسمتی از پالک 1168 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز باغ سمیع کوچه عمار یاسر 

خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز ورثه ابراهیم امین و غیره.
آقای ابوالقاسم مریدزاده فرزند چراغ دارای کدملی 1910073261 بشناسنامه 7321 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه و موازی 
اعیانی 24 حبه مشاع از 72 حبه یکبابخانه بمساحت 163/13 مترمربع قسمتی از پالک 1201 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس 
رامهرمز خیابان شهید آوینی عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز ورثه ابراهیم امین و غیره و 

اعیان از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی. 
آقای ابوالقاسم مریدزاده فرزند چراغ دارای کدملی 1910073261 بشناسنامه 7321 صادره از رامهرمز در موازی اعیانی 24 حبه مشاع از 72 
حبه یکبابخانه بمساحت 280/60 مترمربع قسمتی از پالک 1201 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان شهید آوینی 

از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی. 
امالک واقع در بخش 2 رامهرمز

آقای مهمد بهوندی فرزند محمد دارای کدملی 4819571052 بشناس�نامه 371 صادره از باغملک نس�بت به شش�دانگ عرصه یکبابخانه 
بمساحت 172/65 مترمربع قسمتی از پالک 2 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز انتهای خیابان شهید آرزم  خریداری شده 

از مالکیت رسمی مجید نجاتی احدی از ورثه درویشعلی نجاتی.
آقای علی کرم عیوضی فرزند بهمن دارای کدملی 4819713213 بشناسنامه 1509 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
133 مترمربع عرصه قسمتی از پالک 2 اصلی و اعیان 3 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز جوی آسیاب  خریداری 

شده از مالکیت رسمی ایران طلوعی احدی از ورثه فرهاد طلوعی.
آقای سیدمحمدصالح موسوی فرزند سیدعلی رحم دارای کدملی 1910134937 بشناسنامه 13483 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت 200 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز طالقانی یک  خریداری شده 

از مالکیت رسمی ولی اله سرکاکی احدی از ورثه داراب سرکاکی.
 آقای علی اصغر خواجوی فرزند حس�ین دارای کدملی 1910200761 بشناس�نامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 33/68 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  مالکیت رسمی و مشاعی 

متقاضی.
آقای علی اصغر خواجوی فرزند حس�ین دارای کدملی 1910200761 بشناس�نامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
بمس�احت 24 مترمربع قس�متی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  مالکیت رس�می و مشاعی 

متقاضی.
آقای علی اصغر خواجوی فرزند حس�ین دارای کدملی 1910200761 بشناس�نامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 30/43 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  مالکیت رسمی و مشاعی 

متقاضی.
آقای علی اصغر خواجوی فرزند حس�ین دارای کدملی 1910200761 بشناس�نامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
بمس�احت 24 مترمربع قس�متی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  مالکیت رس�می و مشاعی 

متقاضی.
آقای علی اصغر خواجوی فرزند حس�ین دارای کدملی 1910200761 بشناس�نامه 927 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
بمساحت 32/64 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان  مالکیت رسمی و مشاعی 

متقاضی.
آقای غفار جاللی فرزند سیاوش دارای کدملی 4819940880 بشناسنامه 3665 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
171/03 مترمربع قس�متی از پالک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 نرگس 10  خریداری ش�ده از مالکیت رسمی 

درویش دهقان.
آقای هادی تامرادی منگنانی فرزند علی دارای کدملی 4819906151 بشناس�نامه 193 صادره از باغملک نس�بت به شش�دانگ یکبابخانه 
بمس�احت 199/77 مترمربع قس�متی از پالک 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز4 بلوار رزمندگان  خریداری شده از 

مالکیت رسمی مصطفی صحنعلی زاده.
آقای رضا محمدی راد فرزند رمضان دارای کدملی 1840172738 بشناسنامه 18554 صادره از ایذه نسبت به ششدانگ عرصه و سه دانگ 
اعیان یکباب ساختمان بمساحت 265/18 مترمربع قسمتی از پالک 3 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز روبروی 

مکینه ثابتی  خریداری شده از مالکیت رسمی شهرداری رامهرمز.
آقای سعید کردزنگنه فرزند عبدالرحیم دارای کدملی 4819812742 بشناسنامه 88 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه یکبابخانه 
بمساحت 284/90 مترمربع قسمتی از پالک 4 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز کوچه شهید علیرضا احمدی 

خریداری شده از مالکیت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
موسی کیهان زاده فرزند محسن دارای کدملی 4819387022 بشناسنامه 255 صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 
9/09 مترمربع قس�متی از پالک 34 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فلکه ادهم بازار روز ش�هرداری عرصه 

خریداری شده از مالکیت رسمی وراث درویش بدخشان – و اعیان از مالکیت شهرداری رامهرمز.
آقای فریدون زنگنه فرزند خدارحم دارای کدملی 4819527053 بشناس�نامه 207 صادره از باغملک نس�بت به شش�دانگ یکباب مغازه 
بمساحت 7/92 مترمربع قسمتی از پالک 34 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بازارچه شماره یک شهرداری 

عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی وراث درویش بدخشان – و اعیان از مالکیت شهرداری رامهرمز.
خانم فاطمه رفیعی فرزند حمداهلل دارای کدملی 1911111124 بشناس�نامه 195 صادره از رامهرمز نس�بت به شش�دانگ یکباب س�اختمان 
بمساحت 96/30 مترمربع قسمتی از پالک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام  عرصه خریداری 

شده از مالکیت رسمی ورثه نصراله جعفریان و اعیان از مالکیت رسمی ناصر خالدی.
آقای شمس اهلل گرامی نیا فرزند فرامرز دارای کدملی 6009821551 بشناسنامه 304 صادره از دهدشت نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 155/81 مترمربع قسمتی از پالک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام جنب باشگاه پوریا 

ولی خریداری شده از مالکیت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
آقای نصراهلل گرامی نیا فرزند فرامرز دارای کدملی 6009821576 بشناسنامه 306 صادره از کهگیلویه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 154/56 مترمربع قسمتی از پالک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام جنب باشگاه پوریا 

ولی خریداری شده از مالکیت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
آقای فرامرز گرامی نیا فرزند جان محمد دارای کدملی 6009820839 بشناس�نامه 232 صادره از کهگیلویه نس�بت به شش�دانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 201/09 مترمربع قسمتی از پالک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام جنب 

باشگاه پوریا ولی خریداری شده از مالکیت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
آقای رحم خدا گرامی نیا فرزند فرامرز دارای کدملی 6009821371 بشناسنامه 286 صادره از کهگیلویه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 154/59 مترمربع قسمتی از پالک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام جنب باشگاه پوریا 

ولی خریداری شده از مالکیت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
خانم نس�اء جاویدان فرزند رضا دارای کدملی 4819324330 بشناس�نامه 1028 صادره از باغملک نس�بت به ششدانگ عرصه یکبابخانه 
بمساحت 95/22 مترمربع قسمتی از پالک 50 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام جنب باشگاه پوریا 

ولی خریداری شده از مالکیت رسمی علی اکبر خواجه هرمزی.
 امالک واقع در بخش 3 رامهرمز

خانم جواهر مالئی گنبدی فرزند حس�ین دارای کدملی 4819222643 بشناس�نامه 388 صادره از باغملک نس�بت به ششدانگ عرصه 
یکبابخانه بمساحت 199/35 مترمربع قسمتی از پالک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از 

مالکیت رسمی منوچهر و مهران دهقان ورثه ابراهیم دهقان.
آقای حبیب اله مهمدی فرزند یداله دارای کدملی 1910125296 بشناسنامه 12519 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان 
تجاری – مس�کونی بمس�احت 70 مترمربع قسمتی از پالک 1 اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز پشت منطقه انتظامی  

خریداری شده از مالکیت رسمی سیف اله مهمدی.
آقای نورمحمد طاهریان ثانی فرزند محمد دارای کدملی 5999599830 بشناسنامه 1248 صادره از کهگیلویه نسبت به ششدانگ عرصه 
یکبابخانه بمس�احت 133/12 مترمربع قس�متی از پالک 1 اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز فرخ روز خریداری شده از 

مالکیت رسمی هرمز شاکری بهبهانی احدی از ورثه محمدعلی شاکری بهبهانی.
آقای احمدرضا آرین مهر فرزند محمدعلی دارای کدملی 1950890538 بشناس�نامه 383 صادره از ماهشهر نسبت به چهار دانگ عرصه 
یکبابخانه بمس�احت 106/35 مترمربع قس�متی از پالک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی شهید ترکی خریداری 

شده از مالکیت رسمی رضا قلی لطفی.
جمعیت هالل احمر شهرستان رامهرمز دارای شناسه ملی 14000267791 نسبت به ششدانگ عرصه یکباب ساختمان بمساحت 8168/75 
مترمربع قسمتی از پالک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر)عج(  خریداری شده از مالکیت رسمی لطف 

اله،نصراله و قربانعلی شهرت همگی باغبان بالسویه.
آقای بهزاد زنگنه فرزند جعفر دارای کدملی 1911115723 بشناسنامه 17 صادره از رامهرمز نسبت به قسمتی از ششدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت 603/20 مترمربع قسمتی از پالک 1 بخش 3 رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان پلیس کوچه شهید حشمت آرا خریداری شده از 

مالکیت رسمی محمدحسین یوسفی نسبت به 300 و مالکیت رسمی زهرا سعادت نسبت به 303/20 مترمربع. 
آقای فضلعلی طالوری فرزند ش�کراله دارای کدملی 1910089354 بشناس�نامه 8929 صادره از رامهرمز نس�بت به شش�دانگ یکبابخانه 
بمساحت 242/45 مترمربع عرصه قسمتی از پالک 1 اصلی و اعیان 2 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان 

ولیعصرعرصه خریداری شده از مالکیت رسمی پرویز اسکندری و اعیان از مالکیت محمدرضا فانی دزفولی.
آقای امیر کردزنگنه فرزند حسن دارای کدملی 1911768972 بشناسنامه 4043 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
310/50 مترمربع قسمتی از پالک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز دکتر حسابی 8  خریداری شده از مالکیت رسمی 

خانم ها ایران و زینب خاتون رجب پور ورثه عبدالمحمد رجب پور.
آقای امین کردزنگنه فرزند حسن دارای کدملی 1911791011 بشناسنامه 6245 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
220/42 مترمربع قسمتی از پالک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز دکتر حسابی 8  خریداری شده از مالکیت رسمی 

خانم ها ایران و زینب خاتون رجب پور ورثه عبدالمحمد رجب پور.
آقای فتحعلی فروز فرزند قنبر دارای کدملی 6009744199 بشناس�نامه 450 صادره از دهدش�ت نسبت به ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
148/50 مترمربع عرصه قس�متی از پالک 2 اصلی و اعیان 63 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز بنه سهراب  

عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی حسین شهماروندو اعیان از مالکیت رسمی ورثه عیسی ابوالفارسی. 
آقای محمد بهوندی فرزند محمدعلی دارای کدملی 1841562823 بشناس�نامه 212 صادره از ایذه نس�بت به ششدانگ عرصه یکبابخانه 
بمساحت 192/06 مترمربع قسمتی از پالک 14 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان اسدآبادی  خریداری 

شده از مالکیت رسمی محمدحسن محنت کش.
آقای کریم کردزنگنه فرزند جان محمد دارای کدملی 1840045493 بشناس�نامه 5797 صادره از ایذه نس�بت به ششدانگ عرصه و پنج 
دانگ اعیانی یکبابخانه بمس�احت 196/84 مترمربع قس�متی از پالک 14 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز 
خیابان دهقان  عرصه خریداری ش�ده از مالکیت رس�می بهن�ام کایدزاده بهداروندی احدی از ورثه بهمن کائ�دزاده بهداروندی و اعیان از 

مالکیت تاجماه فرامرزی.
خانم مریم پلیمی نسب فرزند ابراهیم دارای کدملی 1910085154 بشناسنامه 8509 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکبابخانه 
بمس�احت 200/56 مترمربع قس�متی از پالک 44 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز روبروی بیمارستان مادر  

خریداری شده از مالکیت رسمی احمد بهروزیان.
آقای یداله کاظمی فرزند غالم دارای کدملی 5999698030 بشناس�نامه 3727 صادره از بهمئی نسبت به ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
290/7 مترمربع قسمتی از پالک 3 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کیمه  خریداری شده از مالکیت رسمی نصراله گرامی.

تاریخ انتشار نوبت اول: 97/09/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/25

باغدار     کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رامهرمز م/الف/489/12

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  516/209/97
مشخصات محکوم له: محمدعلی نظریان بنشانی تهران خ کاشانی 200 دستگاه کوچه 4 پالک 20 واحد7 مشخصات محکوم علیه: علی اصغر 
محمد نژاد اومالی مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 601 مورخ 97/7/7 شورای حل اختالف اسالمشهرشعبه 209 که وفق 
دادنامه ش�ماره ش�عبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت محکوم علیه به فک پالک خودرو به شماره 
انتظامی ایران 33 – 135 ت 76  وپرداخت مبلغ یک میلیون وچهل وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له ضمنا«محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ نیم عشردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس ازابالغ 
اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به ازآن میسرباشد ودرصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قسمت اجرا تسلیم 
کند اگرمالی 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 قس�متی 
ازمفاد اجرائیه متعس�ر باش�د به مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال که قسمتی ازماده34 اجرای احکام 
مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 

مصوب10 آبان1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3071 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : 1. شهرام عزیزی سورشجانی فرزند قدیر علی نشانی: بوشهر بوشهر ،  2. بانک قوامین مدیریت 
شعب استان بوشهر  نشانی:  بوشهر  خیابان حافظ جنب بانک ملی 3. نرگس محمدی فرزند اصغر   نشانی: استان بوشهر شهرستان 
بوش�هر  بوش�هر خیابان مطهری  باالتر از پمپ بنزین  ساختمان کامکاری طبقه دوم دفتر وکالت یوسف حیدری  مشخصات محکوم 
علیه/ محکوم علیهم:  1. حمید شمسی  فرزند  فالمرز نشانی: استان بوشهر  شهرستان بوشهر شهر بوشهر  خیابان سنگی  خیابان  
جمهوری ش�هرک فضیلت واحد 314 ،  2. علی رنده بودی فرزند هادی نش�انی: استان بوشهر شهرستان بوشهر  شهر بوشهر ریشهر 
خ مروارید کوچه هنر  ، 3. حیدر قاس�می قلعه س�یدی فرزند مس�لم نشانی: بوشهر بوش�هر  محکوم به:  بموجب  درخواست اجرای 
حکم مربوطه  به ش�ماره 9609987746300773  و ش�ماره دادنامه  9709977746303814  مربوطه محکوم علیه  محکوم اس�ت 
ب�ه پرداخ�ت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ 188/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و  خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/7/2  
روزان�ه  ب�ه مبل�غ 7000  ریال طبق قرارداد تا پرداخت اصل  محکوم به و مبلغ 6070000 ریال بابت  هزینه دادرس�ی در حق  خواهان 

صادر و ا عالم می دارد. 
749  مسئول دفتر شعبه 113  شورای حل اختالف شهرستان بوشهر 

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم :  عباس صفائی فرزند  غالمعلی   نش�انی: اس�تان بوشهر شهرس�تان بوشهر  شهر بوشهر  بلوار 
طالقانی  ترمینال مینی بوس ش�رکت کوکاکوال  مش�خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  حس�ین کرم پور نش�انی: مجهول المکان  
محکوم به: بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه  به شماره دادنامه مربوطه 9709977745200385  محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ  1/370/000 ریال  به عنوان اصل خواس�ته  و مبلغ 167/120 ریال  بابت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه  از 
تاریخ سررس�ید چک مار الذکر که توس�ط اجرای احکام  محاسبه می گردد و حق الوکاله وکیل  و همچنین نیم عشر دولتی بر عهده 

محکوم علیه می باشد. 
745 مسئول دفتر  شعبه 2  شورای حل اختالف شهرستان بوشهر 

دادنامه 
پرون�ده کالس�ه 9509987710200612 ش�عبه دوم دادگاه  عموم�ی حقوق�ی  شهرس�تان  بوش�هر تصمی�م نهای�ی   ش�ماره 
9709977710200580   خواه�ان ه�ا: 1. آق�ای مه�دی جعفری  فرزند  خیراله 2. آق�ای ایوب جوکار فرزند رحم�ان  با وکالت  آقای 
صادق بهروزی زاده  فرزند  محمد اسماعیل  به نشانی بوشهر  خیابان   مطهری مجتمع تجاری اداری زیتون بلوک سی طبقه چهارم  
واحد 402  کد پستی 7517838754  تلفن همراه 09127741370  و آقای سید قاسم  علوی فرزند محمد به نشانی  بوشهر خیابان 
مطهری   مجتمع تجاری اداری زیتون بلوک س�ی طبقه چهارم واحد 402 کد پس�تی 7517838754  تلفن همراه 09171715797  
خواندگان: 1. بانک مس�کن  ش�عبه عالیهشر به نشانی  استان بوشهر  شهرستان بوشهر استان بوشهر  عالیشهر  بانک مسکن شعبه 
عالیش�هر  2.  آقای یداله آزردگان فرزند محبوب به نش�انی چهارراه گورک گورک مزار حس�ینی جنب س�نگ  فروشی  فرغانی 3. 
ناهیده محمودی فرزند محمد به نش�انی مجهول المکان  خواس�ته ها: 1. اثبات مالکیت )مالی غیر منقول( پالک ثبتی شماره 3768  
فرعی از 1233  ،  2. الزام به تنظیم  س�ند رس�می ملک  3. دس�تور موقت رای دادگاه در خصوص  دعوی آقایان 1.  سید قاسم علوی  
2.  ص�ادق به�روزی زاده  ب�ه وکالت از خواهان ها  1.  ایوب جوکار  2.  مهدی جعفری به طرفیت  1. یداله ازردگان 2. ناهیده محمودی  
3. بانک مس�کن ش�عبه عالیش�هر  به خواس�ته  اثبات مالکیت و الزام به تنظیم  سند رس�می ملک و انتقال آن راجع به پالک ثبتی  
ش�ماره 3768 فرعی از 1233 به مس�احت 179 متر مربع دادگاه در مقام رسیدگی  با عنایت به جمیع اوراق پرونده  نظر به اینکه  به 
دالل�ت تصوی�ر قرارداد عادی مورخ�ه 89/7/21 رابطه خرید و فروش مابین خواهان ها و خوانده  ردی�ف اول )یداله آزردگان( محرز 
و مس�لم می باش�د که ایشان به عنوان وکیل رس�می خوانده  ردیف  دوم )مالک رسمی ملک(  ملک مانحن فیه را به خواهان انتقال 
داده اس�ت  و مع الوصف خوانده  ردیف دوم مالکیتی نس�بت به ملک مزبور ندارد و خوانده  ردیف دوم در دادگاه حضور نیافته و فی 
الواقع خواس�ته خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی باقی مانده اس�ت لذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و مستندا 
ب�ه م�اده 10 و بن�د 1 ماده 362  از  قانون مدنی  و ماده 198  قانون آئین دادرس�ی مدنی ضمن ص�دور حکم به احراز و اثبات مالکیت 
خواهان ها در مقابل    خواندگان راجع به  پالک ثبتی  موضوع مبایعه نامه اس�تنادی مورخه 1389/7/21 با حفظ حقوق  رهنی برای 
بانک مسکن  خوانده  سوم حکم به الزام خواندگان ردیف های اول و دوم به انتقال و تنظیم  سند رسمی ملک متنازع فیه با رعایت 
تش�ریفات قانونی  و حفظ   حقوق رهن برای بانک از طریق دفترخانه اس�ناد رسمی در  حق  خواهان ها صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره  نسبت به خواندگان ردیف های اول  و  سوم حضوری محسوب و   نسبت به  خوانده  دوم غیابی تلقی و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی  در این دادگاه و  پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در  محاکم محترم  تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
748 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر
    آگهی آراءهیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش�ده اس�امی افرادی که اس�ناد 
عادی یا رس�می آنان در هیأت مس�تقر در اداره ثبت اس�ناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تأئید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی 

)کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد   

1- ششدانگ یکباب مغازه از پالک 2 فرعی از 133 اصلی به مساحت  19/90 متر مربع ابتیاعی 
آقای حس�ن یزدی مقدم از محل مالکیت رسمی  ثبتی خود متقاضی برابر رأی شماره  2044-

97  مورخه 1397/08/12 کالسه      97-0244
 2- ششدانگ یکباب مغازه از پالک 2/1338  اصلی به مساحت  6/71 متر مربع ابتیاعی آقای 
مه�دی تفضلی از مح�ل مالکیت ثبتی مصطفی و ف�رزاد تفضلی برابر رأی ش�ماره  97-2029  

مورخه 1397/08/09 کالسه      96-0535
3- شش�دانگ یکباب س�اختمان از پالک 2 فرعی از 1650 اصلی به مساحت  31/92 متر مربع 
ابتیاع�ی آقای محمد امین بدری از محل مالکیت ثبتی رس�می مش�اعی خود متقاضی و خانم 

عشرت یادگار  برابر رأی شماره  2196-97  مورخه 1397/08/26 کالسه      97-0270
بخش دو بجنورد پالک 154- اصلی اراضی طارمی

  4- ششدانگ یکباب منزل مسکونی از پالک 57 فرعی از 154 اصلی به مساحت  154/91 متر 
مربع ابتیاعی آقای مصطفی قادری آب بخش  از محل مالکیت ثبتی : حسین قادری آب بخش  

برابر رأی شماره  2197-97  مورخه 1397/08/26 کالسه      97-0319
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدر آباد

  7- شش�دانگ یکب�اب صحن حیاط از پالک 82  و باقیمان�ده 83 فرعی از 169 اصلی فوق به 
مس�احت  54/70 مت�ر مربع ابتیاعی آق�ای رحیم رحمانی  از محل مالکیت ثبتی : ش�هرداری 

بجنورد  برابر رأی شماره  2193-97  مورخه 1397/08/26 کالسه      96-0564
بخش دو بجنورد پالک 171- اصلی اراضی سوهانی

8- شش�دانگ یکباب منزل از پالک 184  فرعی از 171 اصلی فوق به مس�احت  213/06 متر 
مربع ابتیاعی آقای قربان محمد ایزانلو  از محل مالکیت ثبتی : غالمحسین فرشچی  برابر رأی 

شماره  2150-97  مورخه 1397/08/26 کالسه      91-5740
لذا بدین وس�یله به فروشندگان و مالکین مش�اعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ 
م�ی گردد چنانچه اعتراض�ی دارند باید ازتاریخ انتش�ار آگهی و در روس�تاها از تاریخ الصاق 
در مح�ل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس�لیم و رس�ید اخذ نمایند 
معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنًا صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 40
تاریخ انتشار نوبت اول   1397/09/10      تاریخ انتشار نوبت دوم       1397/09/25               

   علیخان نادری  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد 
ابالغیه 

مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 1- نام : مریم، 2- نام خانوادگی : اخوندی فر   6- نشانی:  استان خراسان شمالی –بجنورد – مجهول 
المکان  تاریخ حضور: 1397/10/09  ساعت حضور : 08:30  در خصوص دعوی مهرداد توسلیان به  طرفیت شما مبنی بر اثبات وقوع 
بیع در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  و اس�تماع شهادت ش�هود حاضر شوید . در این شعبه حاضر شوید . این ابالغنامه برای شما 
به س�امانه ابالغ ارس�ال گردیده است  به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطالعات این ابالغیه و 
پیوس�تهای آن  را از قس�مت دریافت با شماره با وارد نمودن ش�ماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.  چنانچه جهت 
ورود به س�امانه، حس�اب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در 

صورت عدم دسترسی به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید 15
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود . 

ابالغیه 
مش�خصات ابالغ ش�ونده حقیقی : 1- نام : جواد، 2- نام خانوادگی : جاللی   6- نش�انی:  استان خراسان شمالی –بجنورد – مجهول 
المکان  تاریخ حضور: 1397/10/09  ساعت حضور : 08:30  در خصوص دعوی مهرداد توسلیان به  طرفیت شما مبنی بر اثبات وقوع 
بیع در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  و اس�تماع شهادت ش�هود حاضر شوید . در این شعبه حاضر شوید . این ابالغنامه برای شما 
به س�امانه ابالغ ارس�ال گردیده است  به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطالعات این ابالغیه و 
پیوس�تهای آن  را از قس�مت دریافت با شماره با وارد نمودن ش�ماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.  چنانچه جهت 
ورود به س�امانه، حس�اب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در 

صورت عدم دسترسی به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید 15
عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود . 

آگهی مفقودی 
س�ه برگ سند موتور س�یکلت دلتا 125 بی کالچ آبی  به شماره پالک 781/ 68286 و شماره 
بدنه 9518071 و شماره موتور 5040148 متعلق به آقای علی خان امیدوار  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . بجنورد 

آگهی احضارمتهم
مجتم�ع قضایی ش�ماره 1 شهرس�تان ارومیه دادگاههای عمومی جزای�ی ارومیه به موجب گزارش ماموری�ن اداره اطالعات جوانرود 
درپرونده کالسه 109/970295ارومیه برای متهمه سنورخلیفانی فرزنداسماعیل به اتهام ورود غیرقانونی به کشورازنقاط غیرمجازکه 
جهت رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 97/12/1 ساعت 13صبح تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم دراجرای مقررات مواد 174 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتش�ر تا متهم جهت دفاع از از اتهام انتس�ابی دروقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است درصورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آ مد.
3062- دادرس شعبه 109 دادگاه کیفری2مجتمع شهیدبهشتی ارومیه-قلی نژاد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست ثضمائم به چنگیزشریفی فرزندمصطفی
خواهان مریم امامی دادخواس�تی به طرفیت خوانده چنگیزش�ریفی فرزندمصطفی بخواس�ته اعالم بط�الن معامله مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع به پرونده کالس�ه 9709984410500260 شعبه5 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ثبت و وقت رسیدگی مورخ  97/11/13 
ساعت 9:30 تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن متهم ودرخواست شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 رسیدگی حاضر گردد .
3070-مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه5دادگاه عمومی حقوقی ارومیه

احضارمتهم
نظربه اینکه کتایون دلش�ادخامنه فرزندلطیف به اتهام فراهم کردن موجبات  فس�اد پرونده کالس�ه 970690 ش�عبه دوم بازپرس�ی  
دادس�رای عمومی و انقالب ارومیه ازطرف دادس�را تحت تعقیب اس�ت وابالغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدین وس�یله دراجرای ماده 174قانون ائین دادرس�ی دادگاهه�ای عمویم و انقالب درامور کیف�ری مرتب به نامبرده ابالغ 
میگردد تاظرفیکماه ازتاریخ انتش�ار اگهی درش�عبه دوم بازپرس�ی دادس�رای عمویم و انقالب ارومیه با داش�تن حق همراه داشتن 
وکیل جهت پاس�خگویی به اتهام خویش حاضر ش�وددرصورت عدم حضور پس ازیکماه ازتاریخ انش�تار اگهی اقدام قانونی معمول 

خواهدگردید.
3059-بازپرس شعبه 2بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ارومیه-خبازخدائی

احضارمتهم
نظربه اینکه سعیددهنورفرزنداس�داله به اتهام کالهبرداری رایانه ایی درپرونده کالس�ه 970929 ش�عبه دوم بازپرس�ی  دادس�رای 
عمویم و انقالب ارومیه موضوع ش�کایت نگین چاره س�از ازطرف دادس�را تحت تعقیب اس�ت وابالغ احضاریه به علت معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدین وسیله دراجرای ماده 174قانون ائین دادرسی دادگاههای عمویم و انقالب درامور کیفری مرتب 
به نامبرده ابالغ میگردد تاظرفیکماه ازتاریخ انتش�ار اگهی درش�عبه دوم بازپرسی دادس�رای عمویم و انقالب ارومیه با داشتن حق 
همراه داش�تن وکیل جهت پاس�خگویی به اتهام خویش حاضر ش�وددرصورت عدم حضور پس ازیکماه ازتاریخ انش�تار اگهی اقدام 

قانونی معمول خواهدگردید.
3060-بازپرس شعبه 2بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ارومیه-خبازخدائی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی دادخواست ضمائم به احسان آتش برگ فرزنداسماعیل
 به طرفیت جس�یم ملو به اتهام ضرب و جرح عمدی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و بمشاره پرونده کالسه 9609984428300702 
ش�عبه 102 دادگاه کیفری دوشهرپیرانش�هر102جزایی س�ابق ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 97/10/5 ساعت 9:00 تعیین شده 
است .به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی ودستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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 رسیدگی حاضر گردد .
3063-منشی دادگاه کیفری شعبه102دادگاه کیفری دوشهرپیراشنهر102جزایی سابق-حاصل محمدی
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
ش�ماره 139760331055002161 مورخه 1397/09/01 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی زارع زاده فرزند غالمعلی بشماره 
شناسنامه 6014 صادره از کرج  در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 228256/70 متر مربع که مساحت 114687 متر مربع آن 
از مالکیت غالمعلی زارع زاده از صفحه 67 دفتر 1133 و مساحت 94000 متر مربع آن از مالکیت غالمعلی زارع زاده از صفحه 461 دفتر 840 
و مساحت 19570/70 متر مربع آن از مالکیت غالمعلی زارع زاده موضوع سند 59367 مورخه 1367/12/04 دفترخانه 1 کرج پالک 3فرعی 
از 9 اصلی واقع در چگینی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 

97/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/25
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد : 1791

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002162 مورخه 1397/09/01 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی زارع زاده فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 
6014 صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 72928/60 متر مربع که مساحت 36464/3 متر مربع آن از مالکیت 
خیراله روستا پیشه از صفحه 249 دفتر 827 و مساحت 36464/3 متر مربع آن از مالکیت محمد جوادی اینانلو  از صفحه 581 دفتر 161 
پالک 3 فرعی از 9 اصلی واقع در چگینی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار 

نوبت اول : 97/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/25
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و امالک  نظرآباد : 1792

آگهی ابالغ اجرائیه
محکوٌم له : آقای حسن چوبداری فرزند زیاد علی به نشانی استان البرز ، نظرآباد ، شهرک فرهنگیان ، فرهنگ 15 پالک 4 طبقه اول . محکوٌم 
علیه : آقایان 1- محسن اقبال زاده فرزند اسد اله به نشانی : نظرآباد ، شهرک فرهنگیان ، فرهنگ 11 پالک 4 طبقه اول 2- حامد توده زعیم 
به نشانی : نظراباد ، شهرک فرهنگیان ، فرهنگ 11 پالک 4 طبقه اول . محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9709973051400170 محکوم علیهما محکوم است به پرداخت تضامنی به مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/200/000 ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 1396/12/06 تا زمان پرداخت 
در حق خو.اهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت .%  محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- طرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد . چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 
قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور  مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل  و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کلیه صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 
34 قان�ون اج�رای احکام مدنی و م�اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه ش�ش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود ازادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظراباد – زهرا ورزدار نظرآباد : 1793

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه گران فنون اوراسیا 
درتاری�خ 1397/06/13 به ش�ماره ثبت 65526 به شناس�ه مل�ی 14007818929 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:طراحی ، تولید و فروش پکیج کامل برد های الکترونیکی ، سیستم هوشمند سازی آبیاری گیاهان 
باغ�ی و زراع�ی ، تولید ، خرید و فروش، صادرات وردات و بس�ته بندی و توزیع کلیه اموال منقول 
مجاز ، س�نگ های قیمتی و نیمه قیمتی و کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، و رشته ساختمان و ابنیه : 
دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی اعم ازچوبی، آجری، سنگی، 
بتنی و فلزی، س�ازههای ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها ، شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل وخارج از کش�ور ، ش�رکت در نمایش�گاه ها و 
س�مینار های داخلی و خارجی ، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کش�ور ، اخذ وام و تسهیالت 
بانک�ی از کلیه بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت ش�رکت.عقد قرارداد با 
اش�خاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کش�ور و خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش 
خصوصی و ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - شهر مشهد-محله المهدی-خیابان )برق 
فشار قوی(-خیابان قائم 33-پالک 10-طبقه دوم-واحد 4 کدپستی 9163619371 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 شماره 1001ص97153 مورخ 15/05/1397 
نزد بانک پاسارگاد شعبه بلوارسجاد با کد 1001 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علی اکبر 
حسینی به شماره ملی 0703191004و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای فریداهلل ادیب 
آئین به شماره فراگیر 114546138و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم ستاره سروری به شماره فراگیر 93094811و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء ثابت مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی رمضانی به 
ش�ماره ملی 0058733159 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای کاوه گلیاری به 
شماره ملی 0942434341 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار حمایت 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )303038(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پایا بهینه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
21793 و شناسه ملی 10380372807 

به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدکاظم 
منبتی به شماره ملی 0931921635 به سمت رئیس هیات مدیره آقای غالمرضا ابراهیمی به شماره ملی 
0871680521 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای حمید ایزدی به شماره ملی 0938596373 به 
سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با 

امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )303053(

آگهی تغییرات شرکت کران آرا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17059 و شناسه ملی 
 10380326388

به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1( خانم عصمت 
پیرودین به ش�ماره ملی 0934434417 به س�مت رئیس هیات مدیره خانم ش�میم عل�ی آبادی به 
ش�ماره ملی 0921571054 به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای محسن علی آبادی به شماره ملی 
0938658948 به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 2( کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسالمی و اوراق 

عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )303054(

آگهی تغییرات شرکت کران آرا توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 17059 و شناسه ملی 
 10380326388

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/13 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش�د : 1 - روزنامه حمایت جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. -2 خانم الهام فرزادگان به 
ش�ماره ملی 0681838787 و آقای محمدرضا فرزادگان به ش�ماره ملی 0670145335 به ترتیب به 
سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. -3 خانم عصمت پیرودین به شماره 
ملی 0934434417 و خانم شمیم علی آبادی به شماره ملی 0921571054 ، آقای محسن علی آبادی به 

شماره ملی 0938658948 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )303056(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی پایا بهینه توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
21793 و شناسه ملی 10380372807 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای غالمرضا ابراهیمی به 
شماره ملی 0871680521 و آقای سید کاظم منبتی به شماره ملی 0931921635 و آقای حمید ایزدی 
به شماره ملی 0938596373 - آقای محمدرضا بدیعی جوان به شماره ملی 0938580434 به عنوان 
بازرس علی البدل و آقای علیرضا عبدی مقدم به ش�ماره ملی 0931971837 به عنوان بازرس اصلی 
برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار 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 )303062(

7- ابالغ اخطار اجرائیه
احتراما در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حسن اکبرزاده به شورای حل اختالف 6 کرمان به طرفیت آقای محمودآذرآئین فعال مجهول المکان 
مبنی بر مطالبه وجه به انضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی که منجر به صدور رای گردیده و خوانده 
ظرف مدت 40 روز طبق رای شماره دادنامه 9609973466600218 هیچ گونه اعتراضی به شورا ارائه ننموده و اخطار اجرائیه صادر گردیده لذا 
بدینوسیله به آقای محمود آذرآئین ابالغ می گردد که ظرف مدت 10 روز پس از درج در آگهی نسبت به مطالبه فوق در حق خواهان اقدام در 

غیر اینصورت وفق مقررات اقدام می گردد.
218 شورای حل اختالف شماره 6 کرمان

8- حصروراثت
خانم مهتاب عنایتی فرزند اصغر دارای شناس�نامه 824 بش�رح دادخواس�ت ش�ماره 592-29-97  مورخ 1397/9/7 توضیح داده شادروان 
ابوالفضل عنایتی فرزند اصغر بشناسنامه 14193 در تاریخ 1395/9/18 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مهتاب 
عنایتی فرزند اصغر ش.ش 824 متولد 1332 خواهر متوفی. 2- حمیده عنایتی فرزند اصغر ش.ش 329 متولد 1344 خواهر متوفی. 3- صدیقه 
عنایتی فرزند اصغر ش.ش 902 متولد 1337 خواهر متوفی. 4- زهرا عنایتی فرزند اصغر ش.ش 5 متولد 1331 خواهر متوفی. 5- مصطفی عنایتی 
فرزند اصغر ش.ش 10 متولد 1336 برادر متوفی. 6- کبری عنایتی فرزند اصغر ش.ش 557 متولد 1324 خواهر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک 
ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
592 شورای حل اختالف شماره 29 شهرستان کرمان

9- ابالغ رای
ب�ه تاری�خ 96/12/15 خانم نزهت عقابی س�جادی به طرفیت آقای مهدی محمدی تهرودی دادخواس�تی مبنی بر مطالبه وجه به کالس�ه 
9609983468900900 تقدیم شورای حل اختالف 9 نموده لذا به علت مجهول المکان بودن خوانده به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی رای مذکور یک نوبت جهت درج در روزنامه در صورت اعتراض به رای شماره دادنامه 9709983468900074 مورخ 1397/2/8 صادره 
از این شورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شعبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه و نسخه ثانی را 
دریافت و رای صادره به مدت 20 روز از تاریخ نش�ر آگهی در این ش�وراقابل اعتراض و 20 روز از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای 

عمومی می باشد.
900 شورای حل اختالف شماره 9 کرمان

10- اجرائیه
مشخصات محکوم له : محسن رضائی، فرزند : سعداله، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان- کرمان – خیابان شهرک ایرانمنش – بلوار 
نبوت انتهای نبوت 16 منزل آخر سمت چ مشخصات محکوم علیه : سیدعلی ناجی اصفهانی، فرزند : سیداحمد، نشانی : یزد- بلوار آزادگان- 
گ 41 محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397021000766167 و شماره دادنامه مربوطه 9709973466700705 
محکوم علیه محکوم است به حضور دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودرو پژو سواری 405 به شماره انتظامی 76 س 956 ایران 54 

به نام محکوم له به انضمام پرداخت مبلغ 1/113/500 ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 40/000 ریال بابت اجرائیه و پرداخت نیم عشر دولت.
270 شورای حل اختالف شماره 7 شهرستان کرمان

511/69آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سید محمد حسینی فرزند محمد    
خواهان :سیده مهال حسینی  دادخواستی به طرفیت خوانده سید محمد حسینی  به خواسته اذن در ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه9709987587100632  شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 9 تعیین جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود شده است که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/70آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به جواد اصالتی فرزند    
خواهان :ملیحه اصالتی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده جواد اصالتی   به خواس�ته مطالبه نفقه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس�ه9709985114800783  ش�عبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/10/27 ساعت 10 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد
511/71آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مهدی مرتضی پور اقدم فرزند حجی 

قدیر    
خواهان :راحله یزدانی   دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی مرتضی پوراقدم   به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس�ه9709987586300077  ش�عبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 ساعت 10 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/72آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علیرضا امیری راد فرزند جان محمد     
خواه�ان :خان�م عالیه خراباتی فرزند ابراهیم  دادخواس�تی به طرفیت خوانده علیرضا امیری راد فرزند جان محمد   به خواس�ته طالق به 
درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987586600835  شعبه 16 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 ساعت 9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 16 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/73آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به امیر عباس مقدسی فرزند محمد رضا    
خواهان :سودابه داودی   دادخواستی به طرفیت خوانده امیر عباس مقدسی فرزند محمد رضا   به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه9709985113800816  شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/25 ساعت 9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازنش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/74آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به جواد بخشی فرزند محمد     
خواهان :خانم کبری شاهبازی  دادخواستی به طرفیت خوانده جواد بخشی فرزند محمد   به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987587000758  شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان 
مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 ساعت 10 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
دفتر شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/75آگهی 
خواهان  بی بی طاهره قاسمی    دادخواستی به طرفیت خوانده جواد رحیمی و علی کریمی    به خواسته  مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک 
خان روبروی تاالر پردیس ارجاع و به شماره پرونده کالسه 971009 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/19 ساعت8 تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 247 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/76آگهی 
خواهان  وحید اسمعیلی     دادخواستی به طرفیت خوانده یداله شمشیری   به خواسته  مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر 
پردیس ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970824ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/19 ساعت9 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه 

وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 247 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/77آگهی 
خواهان  محمد کاظم جمعه زاده تقی آبادی   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای غالمرضا گل محمدی سربزی   به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که  به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987516101025  شعبه 262 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد ثبت گردیده 
که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/18 س�اعت8 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواند و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده 
ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 262 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/78آگهی 
خواهان  مجتبی نظری  دادخواستی به طرفیت خوانده هادی مینائی خور و مهدی رحمانی   به خواسته  اثبات عقد بیع چک تقدیم دادگاه های 
عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان 
روبروی تاالر پردیس ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970936ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 ساعت8/30 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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
دفترشعبه249 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/79آگهی 
خواهان  مهدی عرفانیان  دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی باقری  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاالر پردیس 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 971010ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 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 دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 266 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/80آگهی 
خواهان  محمد قدری گلستانی با وکالت اکرم رجبی و حسن رزم ارا   دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رضا ایرجی  به خواسته  مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در 
مشهد میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970986ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/19 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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر 
آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد
منشی شعبه 241 شورای حل اختالف  مجتمع شماره5  مشهد

511/81گواهی حصر وراثت 
 خانم زهرا احس�ن پور به شناس�نامه  شماره 12087به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972244تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته اس�ت که شادروان مهدی احسن پور  به شناسنامه ش�ماره  15011در تاریخ 
97/5/31در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-لیلی نخلی ش ش 15266 ص نجف زوجه 2- محمد احسن 
پور ش ش 1307 ص ری فرزند 3- زهرا  احس�ن پور ش ش 12087 ص مش�هد فرزند 4- صالح احس�ن پور ش ش 2144 ص مش�هد فرزند  
نسبت با متوفی فرزند و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750664و 
عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره 
سرانجام در تاریخ 97/9/6 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از 
مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس 

از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
عضوشورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/82گواهی حصر وراثت 
 اقای مهدی ظهوریان آزاد  به شناسنامه  شماره 305 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972171تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان ربابه شریفی محمد آباد  به شناسنامه شماره  502در تاریخ 97/2/26 
در اقامت�گاه دائم�ی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-مهدی ظهوریان آزاد ش ش 305 ت ت 1339 ص مش�هد فرزند 
2- علی اکبر ظهوریان آزاد ش ش 30 ت ت 1326 ص مشهد فرزند 3- نرگس ظهوریان معمراردواری ش ش 2139 ت ت 1336 ص مشهت 
فرزند 4- غالمرضا ظهوریان آزاد ش ش 330 ت ت 1335 ص مش�هد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و 
انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750620و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی 
متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث ش�ماره س�رانجام در تاریخ 97/9/6 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل 
اختالف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در 
باال بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.

اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
قاضی شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/83گواهی حصر وراثت 
 اقای علیرضا امینی  به شناس�نامه  ش�ماره 900 به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی  به شماره 
243/972270تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد مهدی امینی   به شناسنامه شماره 0970948883در 
تاری�خ  97/8/10در اقامت�گاه دائم�ی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-علیرضا امینی ش ش 900 ص نیش�ابور پدر 2- 
معصومه دوستی ش ش 16 ص قاینات مادر و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 750811و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/6 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء 
کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری 
ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از 

حیث مبلغ نامحدود می باشد
عضوشورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/84گواهی حصر وراثت 
 اقای فاطمه کفاش دوست فریمانی   به شناسنامه  شماره 3 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به 
شماره 243/972206تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان جعفر قنبرزاده  به شناسنامه شماره 16642در تاریخ 
97/8/1در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-جواد قنبر زاده ش ش 2 ص فریمان پدر 2- فاطمه کفاش 
دوس�ت فریمانی ش ش 3  ص فریمان مادر  متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 750646و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/6 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف  مشهد به تصدی امضاء 
کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث قانونی دیگری 
ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از 

حیث مبلغ نامحدود می باشد
عضو شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

512/85آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم )تجدید مرحله دوم(
زمان برگزاری مزایده:1397/9/28 ؛ نوبت مزایده:نوبت دوم؛ محل برگزاری مزایده:اتاق اجرای احکام مدنی گناباد؛ به موجب اجراییه صادره 
از سوی شعبه اول دادگاه عمومی قاین در پرونده کالسه 960140 اجرایی محکوم علیه آقای سید مرتضی سجادی گیسور فرزند سیدرضا به 
پرداخت مبلغ 384406073 ریال در حق محمد نظری اسفدن و مبلغ 12849500 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت محکوم می 
باشد که حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف شش دانگ:یک قطعه زمین به ابعاد 40*20 و به مساحت کل 800 متر مربع به حدود 
اربعه ش�ماال بطول 20 متر به زمین آقای عباس چوبداری و ش�رقا بطول 40 متر به میالن 8 متری و جنوبا بطول 20 متر به میالن 10 متری و 
غربا بطول 40 متر به زمین نورمحمد رفعتی واقع در گیسور روبروی پاسگاه و ورودی روستا جنب طویله آقایان الهی و پردل؛اقدام و مراتب 
توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابالغ گردیده و مصون از هر گونه اعتراض واقع ش�ده و متعاقب آن ارجاع 
امر به کارشناسی صورت گرفته و بر اساس نظریه کارشناسی ارزش ملکیت ششدانگ در موقعیت و با کیفیت فوق به مبلغ 150000000 ریال 
ارزیابی شده است و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابالغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده و لذا مقرر 
ش�ده در روز چهارش�نبه مورخه 1397/09/28 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان در محل اتاق 
اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد. لذا طالبین به خرید می توانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و در مزایده 
شرکت نمایند. مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد، 
ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع 
و قب�ض مربوطه را تس�لیم اجرای اح�کام نماید در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع صن�دوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 

شد. طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان گناباد-ترازی

511/101آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مجتبی اثمری سعدآباد فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 1- سید مجتبی 
حسینی طاهر 2- سید مرتضی حسینی طاهر علیه شما به خواسته اعسار از هزینه دادرسی – به موجب دادنامه شماره 9709977575101111 
– در پرونده کالسه 1/970675 – 1/970676 – حکم به پذیرش اعسار خواهانها پرداخت هزینه طی 5 ماه با اقساط مساوی صادر شده است 
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

11- حصروراثت
خانم ناهید محمدی تهرودی فرزند جمعه دارای شناسنامه 905 بشرح دادخواست شماره 639/9/97  مورخ 1397/8/30 توضیح داده شادروان 
علی محمدی تهرودی فرزند احمد بشناسنامه 415 در تاریخ 97/5/20 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مهران 
محمدی تهرودی فرزند علی متولد 1375 ش�ماره ملی 2980783374 فرزند متوف�ی. 2- مهرداد محمدی تهرودی فرزند علی متولد 1377 
شماره ملی 2981028553 فرزند متوفی. 3- اسما محمدی تهرودی فرزند علی متولد 1370 شماره ملی 2980332097 فرزند متوفی. 4- فاطمه 
محمدی تهرودی فرزند علی متولد 1372 شماره ملی 2980573329 فرزند متوفی. 5- فرشته محمدی تهرودی فرزند علی متولد 1379 شماره 
ملی 2981308386 فرزند متوفی. 6- ناهید محمدی تهرودی فرزند علی متولد 1353 شماره ملی 2992133973 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.
639 شورای حل اختالف شماره 9 شهرستان کرمان

12- اجرائیه
مشخصات محکوم له : علیرضا نژاد مالیری، فرزند : محمدرضا، نشانی : استان کرمانن- شهرستان کرمان – شهر کرمان- خیابان خواجو نبش 
کوچه 7 مبل ایده ، مش�خصات محکوم علیه : غالم نبی محمود زهی، فرزند : تاج محمد، نش�انی : کرمان- بزرگراه آیت امام خمینی کوچه 10 
منزل نما س�رامیک سفید س�ر نبش محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 1397021000769927 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609973468001057 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال )سی و سه میلیون ریال( بابت اصل خواسته به 
انضمام خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک مورخ 96/8/7 و همچنین پرداخت مبلغ 1/915/000 ریال )یک میلیون و نهصد و پانزده 
هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و مبلغ 60/000 ریال )شصت هزار ریال( بابت تمبر اجرائیه در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 

صندوق دادگستری جمهوری اسالمی ایران.
590 شورای حل اختالف شماره 20 شهرستان کرمان

511/52آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای مهدی خس�روی نیا  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد درخواست به طرفیت الهه باقری 
ش�ما بموجب حکم ش�ماره 9709977503600566 در پرونده کالس�ه 970569 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و مبلغ 842000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/3/20 سر رسید چک لغایت یوم 
الوص�ول ص�ادر و اعالم می دارد مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج م�ی گردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

واخواهی در این شورا است
شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/53آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سید محمد طباطبایی و سعید سروقد مقدم  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
آقای کیومرث یوسفی   بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 970997750360977 در پرونده کالسه 970319 حکم 
به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 58000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2844000 ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی 
و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید چکها سر رس�ید چک لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان 
صادر محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی 

در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/54آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای علی اکبر گوهری فرزند رمضانعلی  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست امیر حسین 
مکانیک صنعتی  بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977576000391-1397/4/12  در پرونده  کالسه 10/970170 
حکم به محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ پانصد و چهل و چهار میلیون و پنجاه و هفت هزار ریال بابت اصل خواس�ته و جبران خس�ارات 
دادرسی و مستندا به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به جبران خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورد استناد 
تا ادای اصل دین در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/55آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای 1-مجید صدق فرزند محمد حسن 2-س�عیده مهدی زاده حسن آبادی فرزند محرم علی 3- رقیه کاکو 
فرزند یوسف 4- سید علی مرتضی اسکونی فرزند سید باقر 5- معصومه صدق فرزند محمد حسین فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد 
دادخواست سید حسین حسینی فرزند سید محمود علیه شما بخواسته اعتراض ثالث اجرایی  بموجب دادنامه شماره 9709977578500980-

1397/7/30  در پرونده  کالسه 35/970392 مستندا به ماده 147 از قانون اجرای احکام مدنی و مواد 10و 230و 223 از قانون مدنی حکم به رفع 
توقیف خودروی پژو 207 مدل 1390 پالک انتظامی 991ق64-ایران 42 در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 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 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/56آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی:7/970650 وقت رسیدگی :97/8/27 ساعت 10 صبح بوده –خواهان :شیوا گلو ساالری فرزند محمود –خوانده:محمود گلوساالری 
–خواسته:ازن در ازدواج –آگهی ابالغ دادنامه-بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
خواهان  علیه شما به خواسته فوق به موجب دادنامه شماره 9709975113501043 به خواهان اجازه می دهد نسبت به ازدواج دائم با آقای آرش 
دهنوی با مهریه مورد توافق 550 سکه بهار آزادی اقدام منموده و این ازدواج در دفتر رسمی به ثبت برساند رای صادره شده غیابی و ظرف مدت 
بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد 
مدیر دفتر  شعبه7دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد 

511/57آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقایان احسان رضا پور و هاشم سلیمانی   فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواست آقای ناصر 
تشکری زحمت کش   علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513801079 در پرونده کالسه 9709987513800547 
خوانده محکوم است به مبلغ خوانده ردیف اول آقای احسان رضاپور به پرداخت مبلغ 1/059/000 ریال هزینه دادرسی و درج آگهی خوانده ردیف 
دوم آقای هاش�م س�لیمانی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند موتور سیکلت به ش�ماره 76359/771 مدل 1391 در ح خواهان 

محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد 
  شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

512/58دادنامه
پرونده کالس�ه 9609985710400622 شعبه 1 دادگاه عمومی شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم شماره –خواهان:بانک مهر اقتصاد با نمایندگی 
آقای سید ضیاء ایمانی فرزند سید علی اکبر به نشانی مشهد-بلوار سجاد-نبش سجاد 16 و خانم رها مرادی فرزند علی اکبر به نشانی استان 
خراسان رضوی-مشهد-خیابان کالهدوز –کالهدوز 24 ساختمان 121 –واحد 2 –دفتر وکالت آقای گلناری-خواندگان:1-خانم منصوره نیشابوری 
فرزند حسین به نشانی طرقبه آموزش و پرورش -2- آقای مجید عابدین زاده طرقبه فرزند حسن به نشانی –خواسته ها:1-مطالبه حق الوکاله 
2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه 4- مطالبه خس�ارات دادرسی –رای دادگاه-بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 با 
وکالت خانم رها مرادی دادخواستی به طرفیت 1- آقای مجید عابدین زاده طرقبه فرزند حسن 2- خانم منصوره نیشابوری طرقبه فرزند حسین 
به خواسته مطالبه مبلغ 569/173/496 ریال موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 1566/477932/62 مورخ 1396/2/19 عهده بانک 
ملت با احتساب خسارات تاخیر تادیه و دادرسی مطرح نموده و مفادا بیان داشته چک موصوف را زا خوانده ردیف اول دریافت و با ظهر نویسی 
خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن در وجه موکلش صادر و امضاء شده است لکن با توجه به فقدان موجودی کافی در سر رسید گواهینامه عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه صادر گردیده است لذا محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ مندرج در چک را تقاضا نموده است نظر به اینک 
صدور و وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان وجه مندرج در آن دارد و با توحه به عدم ارائه هر گونه دفاعی 
در مقابل دعوی مطروحه توسط خواندگان و عدم ارائه دلیل دائر بر برائت ذمه دادگاه با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء دین خواهان 
دعوی مطروحه را محمول بر صحت دانسته مستندا به مواد 249-313-310-314 و 403 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 
515  519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامور مدنی خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 569/173/496 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دارسی به مبلغ 18/280/000 ریال و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه قانونی به مبلغ 14/860/164 ریال و 
نیز خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین گردیده است ا تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن 
در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور 

رف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد 
شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شاندیز

511/59آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالمعلی جعفری
خواهان :خانم مومنه جعفری    دادخواس�تی به طرفیت خوانده غالمعلی جعفری   به خواس�ته تنفیذ طالق  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه9709987587400852  شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن مورخ 1397/10/18 س�اعت 9/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه 
پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/60آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به موسی پروین فرزند حسین 
خواهان :محدثه رحمتی   دادخواستی به طرفیت خوانده خانم محدثه رحمتی  به خواسته طالق   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه9709985114800428  ش�عبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/25 ساعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/61آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محمد شجاعی 
خواهان :مرضیه عباسی   دادخواستی به طرفیت خوانده محمد شجاعی   به خواسته اثبات نسب  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه9709985114800716  شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/26 ساعت 9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/62آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به انور داوری فرزند محمد رحیم
خواهان : کلثوم امینی    دادخواستی به طرفیت خوانده انور داوری فرزند محمد رحیم   به خواسته طالق   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه9709985114800468  شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/10/26 ساعت 10 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/63آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مصطفی ولی زاده فرزند  
خواهان :ژاله شیخ علیوند   دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی ولی زاده   به خواسته اثبات نسب  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه9709987596200850  شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/10/19 س�اعت 9 تعیین ش�ده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/64آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محمد ظریف چوپان فرزند غالمعلی   
خواهان :افسانه سبیانی   دادخواستی به طرفیت خوانده محمد ظریف چوپان  به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه9709987596200824  ش�عبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/20 س�اعت 8/30 تعیین ش�ده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/65آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد ابراهیمی یزدی فرزند 
حسین   

خواهان :خانم فرزانه ابراهیمی یزدی فرزند محمد    دادخواستی به طرفیت خوانده  محمد ابراهیمی یزدی فرزند حسین به خواسته مطالبه نفقه 
)نفقه جاریه از قرار ماهیانه 10 میلیون ریال و خسارات دادرسی ( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709985113300793  
ش�عبه 9 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری  شهرس�تان مش�هد )38 خانواده س�ابق(ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 
1397/10/22 س�اعت 9 تعیین ش�ده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/66آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به فاهم حمزه خاقانی فرزند عبداله   
خواهان :صغری کاظمی فرزند محمد علی  دادخواستی به طرفیت خوانده فاهم حمزه خاقانی فرزند عبداله   به خواسته اثبات زوجیت –ثبت 
واقعه ازدواج  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987587500671  شعبه 29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید 
مطهری  شهرس�تان مش�هد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 س�اعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد رایگان
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/67آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده :5/970907 وقت رسیدگی :97/10/17 ساعت 10/30صبح خواهان :خانم لیال بیوک فرزند حسن  خوانده:آقای محمد تقی رحمتی 
فرزند عین اله مجهول المکان خواس�ته :اثبات زوجیت و ثبت واقعه ازدواج  خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس�یدگي به ش�عبه 5دادگاه عمومی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، 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 االنتش�ار آگهی می ش�ود 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 دفتر شعبه 5دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد 
511/68آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مجید تنهائی سرنیشی فرزند غالمحسن   
خواهان :اختر جاللی نیا  دادخواس�تی به طرفیت خوانده مجید تنهائی   به خواس�ته طالق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده 
کالس�ه9709987587100824  ش�عبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مش�هد ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/10/19 ساعت 9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

512/86اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306022000992 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر اصنامی فریمانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
180 صادره از فریمان دریک باب س�اختمان به مس�احت 651/08 مترمربع پالک  2910 فرعی از276 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت 
مشاعی متقاضی محرزگردیده است؛ لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/8/26 ، نوبت دوم : 1397/9/10
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

511/87ابالغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم
کالسه پرونده: 40/970086 وقت رسیدگی:97/10/19 ساعت 8/30 خواهان: احمد فرشین فرزند ماشاء اهلل  خوانده: عباس مهتر سفید سنگی 
2- علی بمان ش�رف الدینی ش�ورک 3- محمدرضا عباس�ی  خواسته : الزام به تنظیم سند رس�می. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 40 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است. بعلت مجهول المکان بودن خوانده و 
دستوردادگاه به تجویز ماده 73 ق.آ.د مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه نموده و آدرس خویش را اعالم داشته و نسخه دوم دادخواست را ضمن ابالغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید.
دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

511/88ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت به طرفیت خوانده: عزت سراداری ترشیز فرزند علی خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی – نبش قره نی 31 ارجاع و به 
کالسه بایگانی 970808  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/17 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد – سمیرا 
سیستانی نژاد

511/89ابالغ وقت رسیدگی
خواهان اعتبار آزاد ثامن االئمه به طرفیت خوانده: روح اله ابوی سانی فرزند محمد خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی – نبش قره 
نی 31 ارجاع و به کالسه بایگانی 970824  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/17 ساعت 8/45 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد – سمیرا 
سیستانی نژاد

511/90ابالغ وقت رسیدگی
خواهان موسسه ملل به طرفیت خوانده: احمد پورخسرو فرزند علی محمد  خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی – نبش قره نی 31 
ارجاع و به کالسه بایگانی 970844  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/17 ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد – سمیرا 
سیستانی نژاد

511/91ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک صادرات ایران با وکالت علی محمدزاده خانی دادخواستی به طرفیت خواندگان منصوره مالدار اول، ابراهیم شیرازی زاده کفاش، 
سید رضا موسوی، هاشم وندائی فرزند اسداله به خواسته تامین خواسته، مطالبه وجه ،مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987580500547 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970700 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/10/22 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان منصوره مالدار اول، ابراهیم شیرازی زاده کفاش، 
سیدرضا موسوی، هاشم وندائی فرزند اسداله و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 55 حقوقی 
سابق(- راضیه ابراهیمی

51/92ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای مهران ابراهیم نیا با وکالت سید قاسم هاشمیان مقدم دادخواستی به طرفیت خواندگان علی حسین زاده شاندیز، حسن حسین 
زاده، کوروش میرزاخانی نافچی، محمد باقرزاده به خواسته تجدید نظرخواهی نسبت به رأی شورای حل اختالف به شماره 9709977516200504 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709987516200142 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970716 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان علی حسین زاده شاندیز، حسن حسین زاده، 
کوروش میرزاخانی نافچی، محمد باقرزاده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 55 حقوقی 
سابق(- راضیه ابراهیمی

511/93ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک صادرات ایران با وکالت قاس�م پورعباس دادخواستی به طرفیت خواندگان علی جاللیان حقیقت، عادل منصوری، اکرم یحیائی 
راد، احمد یحیائی راد به خواسته مطالبه وجه ، تامین خواسته ، مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709987580500504 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 
حقوقی س�ابق( و شماره بایگانی 970646 ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 97/10/18 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان علی جاللیان حقیقت، عادل منصوری، اکرم یحیائی راد و احمد 
یحیائی راد 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 دادخواس�ت وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 55 حقوقی 
سابق(- راضیه ابراهیمی

511/94ابالغ اجرائیه
محکوم له : بانک مهر اقتصاد و محکوم علیهم: سید عباس موسوی راد و بهزاد جوادی کاریزکی و محمدحسن یکتا. پیرو آگهی های منتشره در 
جراید بدینوسیله به محکوم علیهم سید عباس موسوی راد و بهزاد جوادی کاریزکی و محمدحسن یکتا که مجهول المکان می باشند ابالغ می 
شود بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 9709977580500838 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند 
به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 1043/036627 به تاریخ 96/6/8 عهده بانک پاسارگاد به مبلغ 310000000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 19852000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک 
مرکزی اعالم می شود و دراجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب 
از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جرایدکثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر 

اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 55 
حقوقی سابق(- سید امید کاظمی یزدی

511/95ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم ابوذر رحیمی و غالمرضا اسکندری و سید علی حکمتی و محمدرضا رحیمی 
و علی اکبر کیانی عارف که مجهول المکان می باشند ابالغ می شود بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 
9709977580500328 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 590000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 243676 
به تاریخ 96/8/23 عهده بانک انصار بابت اصل خواس�ته و مبلغ 36886000 بابت کلیه خس�ارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم می شود و دراجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می 
باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 55 
حقوقی سابق(- سید امید کاظمی یزدی

511/96ابالغ اجرائیه
محکوم له: بانک شهر و محکوم علیهم: مجتبی مقدم ومحمدرضا صابری نسب وحسین تقی زاده پیرو آگهی های منتشره درجراید بدینوسیله 
به محکوم علیهم مجتبی مقدم ومحمدرضا صابری نس�ب وحس�ین تقی زاده که مجهول المکان می باشند ابالغ می شود بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به ش�ماره وش�ماره دادنامه مربوطه 9709977580500756 محکوم علیهم متضامنا محکوم هس�تند به پرداخت مبلغ 
1-313936870 ریال بابت اصل خواسته 2- و مبلغ 19776275 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم 
عش�ر حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باش�د. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت 
در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 55 
حقوقی سابق(- سید امید کاظمی یزدی

511/97ابالغ اجرائیه
محکوم له: ش�رکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه محکوم علیهم: مهدی رحمتی و معین رجبی و س�عید مریدوستدار پیرو آگهی های منتشره در 
جراید بدینوسیله به محکوم علیهم: مهدی رحمتی و معین رجبی و سعید مریدوستدار که مجهول المکان می باشند ابالغ می شود بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 9709977580500830 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت 
مبلغ 1-550000000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- 33355000 بابت کلیه خس�ارات دادرس�ی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده و 
3- خسارات قراردادی از تاریخ 97/2/9 برابر قرارداد بر مبنای 33 درصد تا تاریخ پرداخت درحق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق 
اجرا ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 
آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 55 
حقوقی سابق(- سید امید کاظمی یزدی

511/98آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای حسن موحدیان مقدم – مهدی قدیمی که مجهول المکان می باشدند 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977575501344 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده شماره 5/960606 
تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ 248124611 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 8364361 ریال و حق الوکاله 
وکیل 10122234 ریال مطابق تعرفه از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) چک شماره 96/7/19-748507( 
تا زمان اجرای حکم براساس جدول شاخص تورم بانک مرکزی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد ونیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/99آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد بهمنی آشتیانی که مجهول المکان می باشند ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977575500663 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده شماره 5/970355 رای بر اثبات وقوع 
بیع بین خانم آرش نیا و آقای کامبخش و الزام آقای بهمنی آش�تیانی به تنظیم س�ند خودرو مذکور ) تنظیم س�ند رس�می خودرو سورنتو به 
ش�ماره شاس�ی KNAJC 525385849732 و ش�ماره موتور G6DB8H 025399 به نام خواهان و محکومیت آقای کامبخش به پرداخت 
هزینه دادرس�ی به مبلغ 6460000 ریال در حق محکوم له خانم نگین آرش�ی نیا و نیم عش�ر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد – 
جواد زارع پور طرقی

511/100ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای بهزاد مسروری دادخواستی به طرفیت خوانده اقای حسین حقانی قالیباف فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575100567 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد – قمر زارعی

511/102ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای بهروز عابدی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای علی مرادی به خواس�ته مطالبه وجه چک مطرح که به این ش�عبه ارجاع و 
به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709987575100336 ش�عبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/10/20 س�اعت 9 تعیین 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 در یکی از جراید کثیراالنتش�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 دادخواس�ت وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد – قمر زارعی
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای مهدی مهران فرزند رحیم 
  خواهان آقای ذبیح اله گنج خانلو با وکالت  آقای محمدتقی ظهریان دادخواستی  به طرفیت خوانده   آقای مهدی مهران به خواسته مطالبه 
و جه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709982601900416  حوزه شماره 10  شورای حل اختالف شهرستان زنجان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/05 ساعت 16:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
469 حوزه شماره 10  شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای سید محمد  موسوی به شماره شناسنامه 292- 1351 به شرح دادخواست  به کالسه 1/971360  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  محمد موس�وی به ش�ماره شناس�نامه 222  در تاریخ 1397/7/8  در اقامتگاه دائمی خود 
درگذش�ته و ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1.  متقاضی  با مش�خصات فوق 2.  احمد به ش ش   223 – 1339 برادران متوفی 3. سعادت 
به ش ش  224- 1339 خواهر متوفی همگی  موسوی 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 باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نماید و اال 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای اسمعیل صحبت لو به شماره شناسنامه 1030- 1336 به شرح دادخواست  به کالسه 1/971357  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  شیخعلی صحبت لو به شماره شناسنامه 489 در تاریخ 1397/5/5  در اقامتگاه دائمی خود 
درگذش�ته و ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1.  متقاضی  با مش�خصات فوق 2.  میکائیل به ش ش  2281907963- 1349 پسران متوفی 
3.  مول�ود ب�ه ش ش  1073- 1344 ، 4. گلگ�ز ب�ه ش ش  1518- 1351، 5. اقدس به ش ش  1519- 1354 دختران متوفی همگی صحبت لو 
6.  زرین تاج عباسی به ش ش  155-1312 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 نخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نماید و 

اال گواهی صادر خواهد شد. 
471 رئیس حوزه یک  شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

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

براب�ررای ش�ماره 139760317005004306م�ورخ 97/8/28  هی�ات موض�وع  قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی شهرس�تان رامهرمزتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای سیدرضا موسوی نور فرزند قادر دارای 
کد ملی 1900340488 بشناسنامه 0 صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت 553/70 متر مربع قسمتی از پالک 384 
فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 2 رامهرمزبه آدرس رامهرمز خیابان پاسداران خیابان ابوذر خریداری شده از مالکیت رسمی مهین تاج کالنتر 
هرمزی احدی از ورثه نادر کالنتر هرمزی تایید گردید. .لذابه منظوراطالع عموم مراتب در2 نوبت به فاصله15روزآگهی میشوددرصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراض داشته باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت2 ماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم وگواهی مشعربردعوی رابه این 
اداره ارایه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.و برابر ماده 3 

قانون مذکور صدور سند مالکیت  مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول : 97/9/10 نوبت دوم : 97/9/25 
باغدار کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز – م/الف/510/12

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به عباس رنجبر ف هادی
   خواهان آب منطقه ای استان گلستان بطرفیت خوانده عباس رنجبر فرزند هادی به خواسته برداشت غیرمجاز ازآب رودخانه مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9709981767900348بایگانی970813/شعبه101 دادگاه کیفری2شهرستان علی آباد کتول)101جزایی 
س�ابق(ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/10/23ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی کیفردادخواست را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
104-رییس شعبه 101دادگاه کیفری2علی آبادکتول)101جزایی سابق(-ابراهیمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به زهرا محمدی ف غالمحسین
   خواهان حمیدرضا داهیم فرزند حسین دادخواستی بطرفیت خوانده1-زهرا محمدی فرزند غالمحسین2-جواد خادم باشی فرزند علی اکبر 
بخواسته الزام به انتقال سند مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه 9709988187100653بایگانی970653/شعبه 1شورای حل 
اختالف کماالن ثبت ووقت رسیدگی مورخ10/18/ 1397ساعت10تعیین 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 
از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
108-مسئول دفترشعبه اول شورای حل اختالف کماالن-صفری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   بدینوس�یله به حسین یازرلو وحاج محمد صادقلو وخدیجه جعفریان فعال مجهول المکان اخطارمیگردد خواهانها غالم علی -عباس علی-

حسین علی وفاطمه چهره ساز طهرانی فرزندان نوروزعلی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته1-اثبات مالکیت 2-ابطال معامالت 3-ابطال 
اسناد پالکهای 1/1754و1/1755 و4-خلع ید 5-قلع وقمع بنا 6-هزینه دادرسی اعم ازحق الوکاله و...به دادگستری رامیان تقدیم نموده است 
پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه 960097/وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه 
خواندگان مجهول المکان میباشند لذا مستندا” به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 1نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج 
میگردد تا خواندگان ضمن حضوردراین شعبه درجلسه دادرسی که جهت اخذ توضیح از خواهانها به روزدوشنبه مورخه 1397/10/24ساعت 

12ظهر وفق ماده95 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین شده است شرکت نمایند. 
 111-دفترشعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رامیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی واستماع گواهی گواهان
   خواهان مهدی درویش قلی آباد دادخواس�تی بطرفیت خوانده ابراهیم خلیلی به خواس�ته جلب ثالث مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کالسه9709981725300561بایگانی970583/شعبه15شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی 
واستماع گواهی گواهان مورخ1397/10/15ساعت9/30 تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضر گردد.
125-مسئول دفترشعبه 15شورای حل اختالف گرگان-حسینی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مرتضی قلی یازرلو 
   خواهان زینب وظیفه پرس�ت دادخواستی بطرفیت خواندگان مرتضی قلی یازرلو فرزند شیرویه وسلطان کوهساریان فرزند مرتضی قلی به 
خواسته اثبات وقوع بیع والزام به ایفای تعهد مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه 9709981757100712بایگانی970728/شعبه 
2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آزادشهر ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/11/03ساعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
123-متصدی اموردفتری شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی آزادشهر-زارع طیالن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درپرونده کالسه97/509/شعبه اول شورای حل اختالف شهر خان ببین سید ابوالفضل حسینی فرزند سید حسین دادخواستی بطرفیت احمد 
ارجمند بخواسته  مطالبه طلب به این شورا ارائه نموده است که وقت رسیدگی آن برای روزدوشنبه 1397/10/17ساعت9 صبح تعیین گردیده 
است بعلت مجهول المکان بودن خوانده احمد ارجمند طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در1نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تابه این شورا مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودرغیراینصورت شورا غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
112-رییس شعبه اول شورای حل اختالف خان ببین-غالمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی واستماع شهادت شهود
   خواهان ناهید آوره فرزند خدانور دادخواس�تی بطرفیت خوانده علیرضا ضرغامی فر فرزند صفر به خواس�ته صدور حکم طالق مطرح که به 
این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه 9709981775200522بایگانی970543/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش خان ببین ثبت ووقت 
رسیدگی وشهادت شهود خواهان مورخ 1397/10/26ساعت 9/15 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 از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی واستماع شهادت شهود خواهان دردادگاه حاضرگردد.
113-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش خان ببین-طالبی خانعلی درلی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالس�ه پرونده 97/3113/ش�عبه 2شورای حل اختالف آزادشهر بدینوسیله به آقای هادی شاکری فرزند قدرت مجهول المکان اخطارمیگردد 
خواهان الهام رضایی نوده دادخواستی بطرفیت شما به خواسته انتقال سند به شورای حل اختالف آزادشهر تقدیم نموده است پس ازارجاع به 
این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان 
میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه 
2شورای حل اختالف آزادشهر حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه تاریخ 

97/10/12 ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
116-مدیرشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای س�ید حسن حسینی فرزند یحیی بش�رح درخواستی که بکالسه2/97/711-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعالم داشته که سید یحیی حسینی فرزند علی اوسط بشماره شناسنامه 77-2249047057صادره ازکردکوی درتاریخ97/01/09 
دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کردکوی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-کلثوم سلبی والجوزی ف مصطفی 
قلی ت ت1330/7/1 کد ملی 2249068224همسرمتوفی2-سید حسن حسینی ف یحیی ت ت1352/2/1 کد ملی2249143412فرزند متوفی3-
سید مسلم حسینی ف یحیی ت ت1365/6/30 کد ملی2249853673فرزند متوفی4-سید اسالم حسینی ف یحیی ت ت 1359/5/14 کد ملی 
2249180733فرزند متوفی5-ام البنین حسینی ف یحیی ت ت1355/3/1 کد ملی 2249162743فرزند متوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد. 
 57-قاضی شعبه2شورای حل اختالف شهرستان کردکوی-براری

آگهی درخواست حصر وراثت
  درخصوص درخواست سعید قدمی قرنجیگ فرزند تواق محمد مبنی برصدورگواهی حصر وراثت مرحوم تواق محمد قدمی قرنجیگ فرزند 
کوچک بادرنظرگرفتن گواهی فوت شماره 0651542ف/15-اداره ثبت احوال گمیشان وبالحاظ اسناد هویت وشناسنامه ارائه شده که درپرونده 
پیوس�ت میباش�د که پس ازانجام تشریفات قانونی وبموجب این ورقه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گمیشان تایید مینماید که 
تواق محمد قدمی قرنجیگ فرزند کوچک بش�ماره شناسنامه 17صادره ازگمیشان که پیرودین اسالم وآخرین اقامتگاه دائمی اوشهرستان 
گمیش�ان روستای قلمس میباش�د درتاریخ 1391/2/20دراثرفوت نموده وورثه حین الفوت اوعبارتند از1-بی بی سلطان صحنه ف مراد کد 
ملی4979510221ت ت 1343همسرمتوفی2-خدای وردی قدمی قرنجیگ ف تواق محمد کد ملی6289306588ت ت 1343پسرمتوفی3-

نوربردی قدمی قرنجیگ ف تواق محمد کد ملی 6289645706ت ت 1346پس�رمتوفی4-تنقری بردی قدمی قرنجیگ ف تواق محمد کد 
ملی4979221505ت ت 1352پس�رمتوفی5-عرازمحمد قدمی قرنجیگ ف تواق محمد کد ملی 6289248529ت ت1355پسرمتوفی6-
ت�اج محمد قدمی قرنجی�ک ف تواق محمد کد ملی6289645935ت ت1356 پس�رمتوفی7-نازمحمد قدمی قرنجیک ف تواق محمد کد 
مل�ی 6289261053ت ت1360پس�رمتوفی8-صفربردی قدمی قرنجیک ف تواق محمد کد ملی6289755420ت ت1361پس�رمتوفی9-

محم�ود قدم�ی قرنجیک ف ت�واق محمد ک�د مل�ی 6289905317ت ت 1363پسرمتوفی10-س�عید قدمی قرنجیک ف ت�واق محمد کد 
ملی2230006932ت ت 1367پس�ر متوفی11-بهروز قدمی قرنجیک ف تواق محمد کد ملی2230089889ت ت1369پسرمتوفی12-علی 
قدم�ی قرنجی�ک ف تواق محم�د کد مل�ی6280034011ت ت 1372پس�رمتوفی13-انه س�لطان قدمی قرنجیک ف ت�واق محمد کد ملی 
6289306571ت ت1342دخترمتوفی14-هاجربی بی قدمی قرنجیک ف تواق محمد کد ملی4979221491ت ت1350دخترمتوفی15-ماریه 
قدمی قرنجیک ف تواق محمد کد ملی2230064959ت ت1368دخترمتوفی16-مهناز قدمی قرنجیک ف تواق محمد کدملی6280069151ت 
ت1375دخترمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد 

ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 61-قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف گمیشان-قنبرزاده افروزی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول( 
به موجب دادنامه  ش�ماره 1397028000208163   مورخه 1397/4/31 صادر ش�ده در پرونده کالسه 964426 شعبه اول اجرای احکام  مدنی 
همدان موضوع  پرونده اجرائی  کالسه 970439 شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری نهاوند آقای  1.منصور کرمی  2.  سیما صفی خانی محکوم 
است به پرداخت مبلغ 622590970 ریال به عنوان اصل خواسته  در حق  جواد زارعی مقدم و پرداخت مبلغ 31129548 ریال بابت نیم عشر 
دولتی  در حق صندوق دولت لذا حسب  نیابت و اصله پالک ثبتی 3771  از 122/128/344  واقع در بخش یک نهاوند  که به عنوان مال معرفی 
نموده و ارزیاب دادگستری  قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ 697850000 ریال برآورد نموده اند این اجراء به نیابت واصله  ا قدام به فروش ملک 
موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر  است از ساعت 10 تا 11 مورخه 1397/10/01 در محل شعبه 
اجرای احکام  مدنی دادگستری نهاوند  از طریق مزایده به فروش  برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی 697850000 ریال شروع می شود و 
به  هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی  و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه 
مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه خریدار در مهلت یک ماه مقرر  تهیه وجه مزایده نپردازد سپرده وی پس از کسر 
هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده 
نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به  اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد، ضمنا متقاضیان به 
شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن نمایند مال مورد  مزایده و بهای آن 
طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد. یک باب آپارتمان  به مساحت حدودا 82  متر مربع  در دو طبقه  به انضمام یک  واحد انباری حدودا 3 
متر مربع  و 18 متر مربع پارکینگ می باشد که به صورت اسکلت فلزی  و با سقف تیرچه بلوک و نمای سنگی می با شد که از قرار هر متر مربع 

8500000 ریال و جمعا به مبلغ 697850000 ریال می باشد. آدرس نهاوند  کوچه سرباز پشت فروشگاه فرهنگ سابق می باشد. 
6989  قاضی اجرای احکام مدنی دادنامه نهاوند – عباس  آزاد بخت 

دادنامه 
پرونده کالسه 9709988520200104  تصمیم نهایی   شماره 9709978520200556  خواهان ها: 1. آقای اسماعیل  اسالم دوست فرزند اسد  
به نشانی استان همدان شهرستان نهاوند  شهر نهاوند مهدیه گلستان چهارم پالک 68 روبروی مسجد  2. آقای بهزاد اسالم دوست فرزند 
اسماعیل به نشانی  همدان نهاوند مهدیه گلستان 5 منزل اسماعیل اسالم دوست منزل پدری )فعال زندان نهاوند(  خواندگان: 1.  آقای رامتین  
اسالمدوس�ت 2. خانم س�هیال خزایی  همگی  به نش�انی کرج مهرش�هر بلوار ولیعصر نبش  خیابان دوم مغازه خرازی  رامتین اسالم دوست 
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به  گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را ا عالم و بشرح ذیل انشاء رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست بهزاد اسالم دوست فرزند اسماعیل به طرفیت 1. سهیال خزایی فرزند محمد باقر  2. رامتین  اسالم 
دوس�ت فرزند بهزاد به خواسته اعسار و تقس�یط محکوم به موضوع پرونده 9409988531900044 با دادنامه 9409978520201011  صادره 
از شعبه دوم حقوقی  شهرستان نهاوند دادگاه با عنایت به جامع اوراق و  محتویات پرونده منجمله مفاد اظهارات خواهان  طی دادخواست  
تقدیمی مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان  منضم به صورتمجلس رسیدگی   مورخه 97/6/21  مفاد یک فقره استشهادیه 
محلی ضمیمه پرونده و توجها به سایر  شواهد و قرائن موجود و منعکس در پرونده   امر و اینکه از  ناحیه  خوانده  دلیل یا  مدرکی مبنی بر 
مکنت مالی  مدعی اعسار به دادگاه  ارائه نگردیده است علیهذا دادگاه  بنا به مراتب صدر االشاره دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده 
و مس�تندا به ماده 198  قانون آئین دادرس�ی مدنی و ماده 277 قانون مدنی و رعایت ماده 24  از قانون آئین دادرس�ی   مدنی گواهی اعسار 
خواهان از پرداخت یکجا محکوم به را صادر و اعالم می دارد و نامبرده مکلف است  مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار  تومان از محکوم به را به 
عنوان پیش پرداخت و الباقی را به صورت یک میلیون تومان هر  دو ماه تا استهالک کامل  دین در حق  خوانده   پرداخت  نماید ضمنا چنانچه 
محکوم علیه در زمان مقرر اقساط را نپردازد به درخواست  ذی نفع  تا پرداخت قسط معوقه یا اثبات اعسار او از پرداخت باقی مانده محکوم 
به حبس  می شود و صدور حکم اعسار  یا تقسیط مانع استیفاء حقوق محکوم له از ا موالی که بعدا از محکوم علیه بدستمی آید  نخواهد بود. 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از  ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف  همان مدت پس از انقضای مهلت 

واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر  استان همدان می باشد. 1209
6990 دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نهاوند 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای سعید دارائی دارای شناسنامه شماره 1385 به شرح دادخواست به کالسه 673- 97012 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  یداهلل دارائی به شناسنامه شماره 763 در تاریخ 97/8/14 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی   گواهی حصر وراثت  پسر متوفی 2. مجید دارائی به ش ش  3 پسر متوفی 4. 
یونس دارائی به ش ش  1806 پسر متوفی 4.  زینب دارائی به ش ش  296 دختر متوفی 5.  سعیده دارائی  شماره شناسنامه 3950233768 
دختر متوفی 6.  فاطمه دارائی به ش ش  50 دختر متوفی 7. طاهره دارائی به ش ش  3950118713 دختر متوفی 8.  ماهدولت دارائی به ش 
ش  8 دختر متوفی 9. مریم دارائی به ش ش  60 دختر متوفی 10. ناهید دارائی به ش ش  3950685091  دختر متوفی 11. عذرا ده پهلوان به 
ش ش  678 همسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3718 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای عزیزعلی مختاری دارای شناسنامه شماره 2128 به شرح دادخواست به کالسه 9701200662 از این حوزه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  جان اله مختاری به شناس�نامه ش�ماره 121 در تاریخ 97/7/21 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  پسر متوفی 2. مهناز مختاری  به ش ش  2323 دختر متوفی 3. فیض اله 
مختاری به ش ش  1518 پسر متوفی 4.  عزیزاله مختاری به ش ش  1250 پسر متوفی 5. احمد مختاری  به ش ش  3008 پسر متوفی  6.  زهرا 
مختاری به ش ش  2 دختر متوفی و الغیر الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3715- قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

متن آگهی 
اقای رضا شوریده  به اطالع شما می رساند به اینکه همسر شما بانو نرگس منصوری  طبق دادنامه  صادره به طالق غیابی تحت شماره 

5204- 97/9/7 دفتر 38 شیروان مطلقه  شده است .10
سر دفتر طالق 38 شیروان 

آگهی مفقودی 
اینجانب مجید مومنی نس�ب مالک خودروی س�مند LX- EF7 به شماره شهربانی ایران 26- 
513 ص 63 ، شماره بدنه  NAACJ1JC6BF287509شماره موتور 14790012731بعلت فقدان 
اس�ناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی س�ازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در پیکان ش�هر س�اختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. شیروان

حصر وراثت
احترامًا به اس�تحضار می رس�اند صغری حس�ین زاده فرزند حسین به شماره شناس�نامه/ کد ملی 0759411506 به شرح دادخواست 
از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصر وراثت نموده و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان قربانعلی براتیان کیکانل�و فرزند محمد به 
ش�ماره شناس�نامه/ کد ملی 0759666059 در تاری�خ 1370/05/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت�ه و ورثه حین الفوت آن 
مرح�وم منحصر اس�ت به: 1- خان�م/ آقا لیال براتیان کیکانل�و فرزند قربانعلی ب�ه ش.ش/کد مل�ی 0759400949 2- خانم/ آقا زکیه 
براتی�ان کیکانلو فرزند قربانعلی به ش.ش/کد ملی 0759879494 3- خانم/ آقا محس�ن براتی�ان کیکانلو فرزند قربانعلی به ش.ش/

ک�د ملی 0759893349 4- خانم/ آقا احس�ان براتیان کیکانلو فرزند قربانعلی ب�ه ش.ش/کد ملی 0750010509 5- خانم/ آقا حلیمه 
براتیان کیکانلو فرزند قربانعلی به ش.ش/کد ملی 0750052430 6- خانم/ آقا صغری حس�ین زاده فرزند حس�ین به ش.ش/کد ملی 
0759411506  این�ک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید ت�ا  هرکه اعتراضی دارد یا وصیت 

نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.13
 شورای حل اختالف شهرستان گرمه- مرادی 

احضارمتهم
به ش�رح محتویات پرونده کالس�ه 6/960239ب این بازپرس�ی واق�ع درارومیه خیابان والفجر دادس�رای انق�الب ارومیه متهمین1.
منصورعربی 2.س�نارعمری3.فرامرزمختاری تحت تعقیب این بازپرسی میباشد به لحاظ مجهول المکان بودن ومتواری بودن متهمین 
و ب�ه تجوی�ز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیف�ری مراتب یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار آگه�ی و ابالغ می گردد 
تامتهمین مزبور در مدت یکماه از تاریخ نش�رآگهی دراین بازپرس�ی جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام انتس�ابی باحق داشتن وکیل 

حاضرشوند درغیراینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.نتیجه عدم حضورجلب است
3058- بازپرس شعبه 6 دادسرای امور انقالب ارومیه

دادنامه
پرونده کالسه9609984428600783ش�عبه101دادگاه کیفری دوشهرپیرانشهر101جزایی سابق تصمیم نهایی9709974427700719-
شاکی کیوان قربانی فرزندطاهربنشانی پیرانشهر خ جاده شین اباد داخل ک اول سمت راست وسط ک درب سیاه رنگ منزل استیجاری-

متهمین1.لعیاعبدالحس�ین زاده فرزندجعفربنش�انی ارومیه ش�هرک ایثار خ جمهوری 16متری نامدار ک 3پ39-2.غالمرضافرجی  نیا 
فرزندحسن بنشانی ارومیه ج دریا کوی بهاران ک سوم پ650-اتهام سرقت گوشی –رای دادگاه-درخصوص اتهام 1.غالمرضافرجی نیا 
فرزندحسن دایربرسرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه مدل ایفون 7-2.لعیاعبدالحسین زاده فرزندجعفر دایربر1. سرقت یکدستگاه 
تلفن همراه مدل آیفون6 موضوع ش�کایت کیوان قربانی فرزند ظاهر حس�ب کیفرخواس�ت صادره ازس�وی دادس�رای عمویم و انقالب 
پیرانش�هر ش�ماره 9710434427500252 م�ورخ 20/4/97 دادگاه باعنای�ت به محتویات پرونده و ش�کایت و اظهارات ش�اکی پرونده 
درنظرگرفتن این امر که درقرارنهایی وکیفرخواس�ت صادره تنها دلیل وقوع جرم معنونه و توجه به متهمین اس�تعالم ماخوذه ازشرکت 
ایرانسل مبنی بر فعال بودن سیم کارت متعلق به متهمین درگوشی های مورد ادعای سرقت میباشد درحالی که قانونا این امر نمیتواند 
بتنهایی دلیل متقن ومحکمه پسندی بروقوع جرم سرقت بویژه توجه اتهام به متهمین که اهل  ارومیه بوده و محل وقوع جرم مورد ادعا 
پیراشنهر میباشد بوده موجبات حصول علم قضایی را فراهم نمیاد ازسوی شاکی پرونده نیز هیچ گونه دلیلی بروقوع جرم معنونه ارائه 
نشده لذا به مراتب موصوف بلحاظ عدم کفایت ادله متقن که حکایت ازوقوع جرم معنونه و توجه اتهام به متهمین نماید وحاکمیت اصل 
برائت و نتیجتا عدم اقناع وجدان قضایی مستندا به ماده4قانون ائین دادرسی کیفری مصوب 92 اصل 37قانون اساسی ایران ضمن ارشاد 
شاکی به ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی صلح تحت عنوان استرداد گوشی ها بجهت داراشدن بالجهت حکم بربرائت متهمین 

ازاتهامک انتسابی صادرواعالم میگردد رای صادره حداکثرظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ است.
3045-رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دوپیرانشهر

دادنامه
پرونده کالسه9509984428300084شعبه102دادگاه کیفری دوشهرپیرانشهر102جزایی سابق تصمیم نهایی9609974427801585-

واخواه ناصرنوری فرزنداحمدبنشانی اشنویه میدان بیمارستان روبروی تربیت بدنی میدان فوتبال-واخوانده دادسرای عمویم و انقالب 
پیرانش�هر بنش�انی پیرانشهر خ امام –اتهام حمل و نگهداری یک بطری مش�روبات الکلی ازنوع خارجی-تصمیم دادگاه- درخصوص 
واخواهی ناصر نوری فرزنداحمدنسبت به دادنامه صادره ازسوی این شعبه به شماره 9609974427800909مورخ13/8/96 به موجب 
ان متهم به اتهام نگهداری مشروب الکلی محکوم به تحمل ده ماه حبس و پرداخت جزای نقدی گردیده نظربه اینکه واخواه درجلسه 
دادرسی جهت رسیدگی به حکم غیابی صادره اعتراض ودلیلی موجهی که موجبات تزلزل رای نخستین را فراهم اورد به عمل نیاورده 
ودادنام�ه صادره مطابق قانون ومقررات دادرس�ی به صورت ش�رعی اصداریافته لذا ضمن رداعتراض واخ�واه دادنامه اصداری را عینا 
به اس�تناد مادتین 406و407قانون ائین دادرسی کیفری مورد تائیداس�توار قرارمیدهد رای صادره حضوری محسوب ظرف20روزپس 

ازابالغ قابل اعتراض درمحاکم عالی تجدیدنظراستان آ.غ است.
3037-رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری2 دادرس دادگاه انقالب پیرانشهر

اگهی
نس�بت ب�ه ش�کایت عظی�م قاصدومظفرس�یاه مردخوزانی-ص�ادق س�لمانی تاتالری-عظی�م قاصد-ابراهی�م عبدی-ناصرآجرلو-
عبدل�ی- دوخائی-مرتض�ی  حسنلو-حامداویس�ی-علی  نژاد-محمدرضامحمدی-حس�ین  مومن�ی  محمدرضامحمدی-عل�ی 

فرامرزکامرانی-درخش�نده ومجیدنب�ی زاده برب�ران علی�ه حم�زه عل�ی نژاد-منصورعزی�ززاده –حم�زه علینژاد-حم�زه عل�ی 
نژاد-مجی�داوره ای –کریم عزی�ززاده –احمدرختانس�از-منصورعزیززاده –بهنام همتی-رضارختانس�از-کریم عزیززاده –حس�ین 
عزیززاده-عمرمالزاده-منصورعزیززاده-مرتض�ی حس�نی –کری�م عزیززاده-ش�یرزادعزیززاده –عمرمالزاده-حم�زه عل�ی نژاد-

عمرمالزاده-عیسی پیروتی-عمرمالزاده-کریم عزیززاده دایربرمشارکت در کالهبرداری 255میلیون تومان-کالهبرداری ومشارکت 
درکالهبرداری200میلی�ون توم�ان –مش�ارکت درکالهبرداری255میلیون تومان –مش�ارکت درکالهب�رداری مبلغ50میلیون تومان 
ومش�ارکت درکالهبرداری465میلیون تومان مش�ارکت درکالهبرداری43میلیون تومان مش�ارکت درکالهبرداری 43میلیون تومان 
مش�ارکت درکالهبرداری26میلیون تومان مشارکت در کالهبرداری 50میلیون تومان مشارکت درکالهبرداری58میلیون تومان حکم 

برائت صادرشدجهت دریافت متن رای به شعبه مراجعه نمایید.
3066-شعبه102دادگاه کیفری دوشهر پیرانشهر102جزایی سابق

دادنامه
تصمی�م  س�ابق  109جزای�ی  ارومی�ه  بهش�تی  دومجتم�ع  کیف�ری  کالسه9509984416800207ش�عبه109دادگاه  پرون�ده 
نهایی9709974412901042-شکات1.ناصرس�عادتمندفرزندرمضانعلی بنشانی ارومیه خ رودکی خ ابشناسان ک پرستو ک 8سمت چپ 
درب اخر2.یاسراس�دی فرزندمحمود بنش�انی ارومیه پنجراه اول خ ارتش  ک جهانگیرزاده س�اختمان معمارجمشید ط دوم واحد3-5. 
شرکت ملی گازایران منطقه8عملیات انتقال گاز بانمایندگی مجیدعادلی شهیربه نشانی آ.شرقی تبریز کیلومتر15جاده آذرشهر-متهم 
تراب رسول زاده فرزندحیدربنشانی ارومیه خ رودکی نرسیده به ابشناسان اخر خ نارون-اتهام توهین وتهدیدو تمرد نسبت به ماموران 
دول�ت حین انجام وظیفه و تصرف و تجاوز به حریم اختصاصی ش�رکت ملی گازای�ران- رای دادگاه- درخصوص اتهام ایرج مددی فاقد 
سایرمش�خصات ازاهالی روس�تای دیزج تکیه درجاده ارومیه به میاندوآب 2.تراب رسول زاده فرزندحیدر هردو دیاربرتوهین به شکات 
یاسراس�دی بعنوان کارشناس حریم شرکت ملی گاز ناصرسعادتمند بعنوان کارش�ناس شیرهای خودکار شرکت ملی گار درحین انجام 
وظیفه درمس�یر خط لوله گازارومیه به میاندوآب دادگاه باعنایت به محتویات پرونده ش�کایت ش�کات و شرکت گاز تاحقیقیات معموله 
وگ�زارش مرجع انتظامی اظهارات ش�هود ومطلعین درمرحله تحقیقات مقدماتی وکیفرخواس�ت دادس�را بزه انتس�ابی ب�ه نامبردگان 
رامحرزتشخیص ومس�تندا به ماده609قانون مجازات اسالمی مصوب75 هریک ازمشارالیهما رابپرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی 
درحق صندوق دولت محکوم مینماید ولیکن درمورد اتهام دیگر انان دیاربرتهدیدنفس�انی و س�ایر اتهام�ات ردیف دوم دایربرتمرد به 
مامورین دولت درحین انجام وظیفه وتصرف عدوانی و نیاز به حریم اختصاصی شرکت گاز باتوجه به مجموع اوراق پرونده دفاعیات متهم 
ردیف دوم در دادسرا به صورت مدلل وتقدیم یک فقره استشهادیه محلی که چهار نفرازمسجلین ان ادعای ویرا پیرامون عدم ارتکاب 
بزه های موصوف تائیدوگوااهی کرده اند ازطریف دالیل محکمه پس�ند وکافی نیزدرراس�تای اثبات تحقق جرائم یادشده ازناحیه انها در 
پرونده موجود نمیباشد لذا دادگاه بارعایت اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها اصل تفسیر مضیق قوانین ومقررات جزایی به نفع متهم 
حاکمیت قاعده فقهی اصاله البرائه ومستندا به ماده341قانون ائین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن رد کیفرخوسات دادسراحکم برائت 
انها صادر واعالم مینماید رای صادره درقسمت محکومیت غیابی محسوب ظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخوایه درهمین دادگاه میباشد 

درقسمت برائت حضوری محسو وظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ میباشد.
3061-رئیس شعبه109کیفری 2ارومیه

دادنامه
پرونده کالسه9609984428100156شعبه101دادگاه کیفری دوشهرپیرانشهر101جزایی سابق تصمیم نهایی9709974427700755-

ش�اکی هادی خانی فرزندحس�ن بنش�انی پیرانشهر خ بهشتی خانه های س�ازمانی بانک تجارت ورودی س�مت راست درب قهوه ای 
رنگ-مته�م عبدالکری�م میرزازادگان فرزندعبداله –اتهام مزاحم�ت تلفنی-رای دادگاه- درخصوص اته�ام عبدالکریم میرزازادگان 
فرزندعبداله فعال مجهول المکان دیاربرایجادمزاحمت تلفنی موضوع ش�کایت هادی خانی فرزندحس�ن حس�ب کیفرخواست صادره 
ازس�وی دادسرای پیرانشهر بش�ماره9710434427500093 مورخ 97/2/25 دادگاه توجها به جمیع اوراق ومحتیوات پرونده شکایت 
واظهارات ش�اکی پرونده واس�تعالم ماخوذه ازشرکت ایرانس�ل که حکایت ازاستفاده متهم ازس�یمکارت مزاحم دارد وقرائن وامارت 
منعک�س در پرون�ده ازجمله اینک�ه نامبرده علیرغم ابالغ احضاری�ه متضمن وقت محل وعلت حضور درهیچ یک ازمراحل دادرس�ی 
حضورنیافته ومنکر اتهام انتسابی ودالیل ان نشده است بزهکاری ثمشارالیه را مسلم دانسته علیهذا دادگاه مستندا به ماده641قانون 
مجازات اسالمی باب 5بخش تعزیرات مصوب 75 بندسوم از جدول تعرفه های خدمات قضایی موضوع ردیف درامدهای 140101قانون 
بودجه س�ال 95 قانون حاکم برزمان وقوع جرم رای وحدت رویه ش�ماره 746مورخ29/10/94هئیت عمومی دیوان عالی کشور حکم 
برمحکومیت متهم موصوف به پرداخت مبلغ نودمیلیون ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت ایران بدل ازش�ش ماه حبس تعزیری 
صادرو اعالم مینماید رای صادره غیابی حداکثرظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخوایه دراین ش�عبه سپس ظرف20روزازتاریخ انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ میباشد متذکر میگردد که دادسرای متهم درخصوص موضوع شکایت 

شاکی مبنی بر هک نمودن گوشی موبایل نفیایااثباتااظهارنظرننموده است.
3046-رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دوشهرپیرانشهر

دادنامه
پرونده کالسه9609984428100173شعبه102دادگاه کیفری دوشهر پیرانشهر102جزایی سابق تصمیم نهایی9709974427800402-

متهم عثمان ابراهیم پناه فرزندعلی بنش�انی ثمهاباد پش�ت تپ طرف شیالن خ ش�وان ک19پ193-اتهام تغییردرارقام و مشخصات 
خودرو2.حمل مش�روبات الکلی 256بطری3.نصب والصاق پالک جعل�ی-رای دادگاه-درخصوص اتهام عثمان ابراهیم پناه فرزندعلی 
فاقد سایرمشخصات دایربرقاچاق 256بطری مشروب الکلی خارجی بعنوان کاالی ممنوعه وتغییر ارکان خودرو و نصب والصاق پالک 
جعلی موضوع کیفرخوس�ات واصله به ش�ماره 00027501440مورخ 28/11/96 اصداری ازناحیه ثدادسرای ثعمویم و انقالب پیرانشهر 
دادگاه باالتفات به گزارش�ات مامورین مالحظه صورتجلسه کشف اقالم استعالم بعمل امده ازگمرک تمرچین عدم حضور متهم جهت 
دفاع ازخود واینکه حسب استعالم اخرین مالک خودرو متهم موصوف درگزارش پلیس راهور اعالک گردیده فلذا من حیث المجموع 
بزه های انتس�ابی به متهم موصوف رامحرزومس�لم تش�خیص اس�تنادا به بند پ ماده 22م�واد 23و44 قانون مب�ارزه باقاچاق کاال و 
ارز مص�وب 92 م�واد 134و215 قانون مجازات اس�المی مصوب92 ماده720قانون مجازات اس�المی مص�وب75 ضمن حکم به امحای 
مش�روبات مکش�وفه و ضبط خودرو حامل مش�روبات به نفع دولت نهادماذون ازس�وی ولی فقیه حکم برمحکومیت متهم به پرداخت 
2623230960ری�ال ج�زای نق�دی بلحاظ هفت برابر ارزش عرفی مش�روبات مکش�وفه وفق 4نظریه گمرک و تحمل دو س�ال حبس 
تعزی�ری ازحیث قاچاق مش�روبات وازحی�ث تغییر ارکان خودرو به تحمل یکس�ال حبس محکوم واعالم مینمای�د رای صادره غیابی 
محس�وب ظرف 20روزازتاریخ ابالغ قابل واخوای�ه دراین دادگاه وپس ازمضی این مدت ظرف20روزدیگ�ر قابل تجدیدنظرنزد محاکم 

تجدیدنظراستان آ.غ است.
3036-رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری 2دادرس دادگاه انقالب پیرانشهر

دادنامه
پرونده کالسه 9709986715100266 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715100749 

خواهان: آقای محمدرضا صادقخاني  فرزند غالمحس�ین به نش�اني اس�تان لرستان - شهرس�تان دورود - خیابان کوي ایثار-خیابان 
فتح-کوچه رز دوم بلوک 2 طبقه 2 خوانده: آقای قباد نظري  فرزند فتح اهلل به نش�اني مجهول المکان  خواس�ته ها:  1. مطالبه وجه 
چک 2. تامین خواس�ته گردش�کار:پس از وصول دادخواس�ت و ثبت به کالس�ه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید.  رای شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای محمد رضا صادقخانی فرزند غالمحسین به طرفیت خوانده آقای قباد 
نظری فرزند فتح اله به خواس�ته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان به اس�تناد یک فقره چک به ش�ماره 625381 مورخ 5/10/90 عهده 
بانک ملی بابت اصل خواس�ته با احتس�اب خسارات  تاخیر و تادیه و خسارات دادرس�ی با عنایت به محتویات پرونده و نظر به وجود 
اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان داللت بر اش�تغال ذمه خوانده داش�ته و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیلی بر برائت ذمه خود به این مرجع ارائه نداد لذا شورا دعوی را وارد تشخیص و به استناد مواد 198، 
515 ، 519 ،  ق.آ.د.م  و مواد 312 و 315 قانون تجارت و قانون استفس�اریه مجمع تش�خیص مصلحت نظام در خصوص تبصره الحاقی 
ب�ه ماده 2 قانون ص�دور چک اصالحی 82 خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواس�ته و مبلغ 254200 
تومان بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  دادخواست  ) 8/5/97 ( لغایت وصول آن بر مبنای شاخص تورم 
اعالمی بانک مرکزی که اجرا ی احکام مکلف به محاس�به آن اس�ت  محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 
از اب�الغ  واقع�ی  به خوان�ده قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قاب�ل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان دورود می باشد./س
 محمد آصف ظفری – قاضی شعبه اول شورای حل اختالف دورود

ابالغیه
خواهان/شاکي: شمس اله طهماسبي خوانده/متهم: علي شاهوردي - هادي یوسف نژاد خواسته/اتهام: الزام به تنظیم سند خودرو

مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709986715400243ش�عبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود 
ثبت و وقت رس�یدگي مورخ 1397/10/12 س�اعت 11:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتش�ار آگهي مي گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�اني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود

 دادنامه
پرون�ده کالس�ه 9609986715500782 ش�عبه پنج�م حقوق�ي ش�وراي ح�ل اخت�الف شهرس�تان دورود تصمی�م نهایی ش�ماره 
9709976715500334  خواه�ان: خان�م زه�را رحیمي مهر  فرزند محمد ب�ا وکالت خانم زینب محمدي فرزند پاپي احمد به نش�اني 
لرس�تان - دورود - بل�وار معل�م خ 45 مت�ري معلم 11 جنب کمیته امداد  خواندگان:  1. خانم مریم ش�املو 2. آقای رس�ول الیاس�ي 
مقدم  فرزند محمد هش�م همگي به نش�اني لرس�تان-دورود مجهول المکان  خواس�ته ها:  1. تامین خواس�ته 2. مطالبه وجه بابت ... 
گردش�کار: پس از وصول دادخواس�ت و ثبت به کالسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا 
در خصوص دادخواس�ت خانم زینب محمدی به وکالت از خانم زهرا رحیمی مهر بطرفیت 1- مریم ش�املو 2- رس�ول الیاسی مقدم به 
خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 5/200/000 تومان وجه یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل 037478 ویک فقره چک 
به ش�ماره 881605 عهده مؤسس�ه اعتباری کوثر  و رس�ید عادی مورخه 22/7/1395با احتساب خس�ارات دادرسی و تأخیرتادیه با 
توجه به مفاد اظهارات وکیل خواهان به ش�رح دادخواس�ت وجلس�ه دادرسی و وجود اصل س�فته وچک و گواهینامه  عدم پرداخت 
آن و رونوش�ت مصدق از رس�یدعادی پیوست دادخواست که همگی داللت بر اش�تغال ذمه خواندگان دارد لذا شورا مستنداً به مواد 
198،515،519و522 قان�ون آئین دادرس�ی مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت خوان�ده ردیف اول به پرداخت یک میلیون تومان 
وخوان�ده ردی�ف دوم به پرداخ�ت مبلغ 000/200/4 تومان  بابت اصل خواس�ته و ه�ردو خواهان را به پرداخت مبل�غ 000/216 تومان 
باب�ت هزینه دادرس�ی ومبل�غ 200/187 تومان بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ش�صت درصد مرحل�ه بدوی ) به ثبت مبلغ 
محک�وم به درخصوص هریک از خواندگان و پرداخت  خس�ارت تأخیرتادیه 000/000/1 تومان از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 20/12/96 
وخس�ارت  تأخیرتادیه 000/000/2 تومان وجه س�فته از تاریخ تقدیم دادخواست 20/12/96 وخس�ارت  تأخیرتادیه یک فقره چک به 
مبلغ 000/200/2 تومان از تاریخ صدورگواهینامه  عدم پرداخت چک 21/9/96 لغایت اجرای  کامل دادنامه درحق خواهان محکوم می 
نماید  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم حقوقی شهرستان دورود می باشد./ش
 اسداله یوسفوند � قاضی شورا شعبه 5 شورای حل ختالف شهرستان دورود

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم حمید معروف به رضا نوري              
خواهان آقاي محمد پاپی      دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي حمید معروف به رضا نوری به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986715700250 شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 
24/09/1397 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�اني کامل خود ، نس�خه ثاني دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
  متصدي امور دفتري دادگاه شعبه هفتم شوراي حل اختالف شهرستان دورود-فریده هاشمي

 آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم شرکت توسعه آب تابان فرزند                 
خواهان محمد ایمانی فر  دادخواس�تي به طرفیت خوانده ش�رکت توس�عه آب تابان   به خواسته  مطالبه مبلغ  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709986715100464 شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 
10/10/1397 س�اعت 11:00 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�اني کامل خود ، نس�خه ثاني دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان دورود-مریم 
ساالري

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي علي ساالروند فرزند خدارحم                
خواهان آقاي سیامک نصرتی دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي علی ساالروند به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709986715800052 ش�عبه چهارم شوراي حل اختالف شهرس�تان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 
02/10/1397 س�اعت 12:00 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�اني کامل خود ، نس�خه ثاني دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 متصدي امور دفتري دادگاه شعبه چهارم شوراي حل اختالف شهرستان دورود - زینب شرفي 

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم فریبا بیگ محمدي فرزند اسفندیار                
خواهان/ش�اکي: حیدر س�اکي خوانده/متهم: فریبا بیگ محمدي خواسته/اتهام: تامین خواس�ته - مطالبه وجه بابت مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986715500366 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان دورود ثبت و وقت 
رس�یدگي مورخ 1397/10/15ساعت 09:00 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 
دورود-فرزانه ابراهیمي

آگهی ابالغ وقت دادرسی به مجهول المکان
بدینوس�یله به مجهول المکان حس�ن رضایی    در راس�تای پرونده ش�ماره 9709976639700209 شعبه س�وم حقوقی دادگستری 
شهرس�تان دورود برابر ماده 73قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ابالغ میشود در خصوص دادخواست 
تقدیمی  آقای  احمد خرمی  بطرفیت شما دایر بر فک پالک  خودرو   وانت پیکان   به شماره  18  د 956   ایران  41   جهت رسیدگی 
در تاریخ 1397/11/08س�اعت 10 صبح در این دادگاه حاضر ش�وید ضمنا میتوانید قبل از جلس�ه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود - رضا 
شهبازي

آگهی
به مجهول المکان ش�رکت بهداش�تی درمانی س�المت گستر عالیخانی ابالغ می شود درخصوص دادخواس�ت تقدیمی دانشگاه علوم 
پزش�کی اس�تان لرستان بطرفیت ش�ما مبنی برمطالبه مبلغ بابت اجور معوقه که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دورود 
ارج�اع گردیده وبه کالس�ه 970168 ثبت ش�ده ووقت رس�یدگی آن 15/10/97 س�اعت30/9 صبح می باش�د به عل�ت مجهوالمکان 
ب�ودن ش�ما و درراس�تای اعمال م�اده 73 قانون ایی�ن دادرس�ی دادگاههای عموم�ی وانق�الب درامورمدنی مرات�ب مذکوردریکی 
ازجرایدکثیراالنتشارجهت ابالغ به شما اگهی میگردد درصورت عدم حضوربدون حضور شما دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد 

ضمنا شما می توانید قبل ازجلسه دادرسی به دفتر مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت نمایید./
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود- سجاد نظامی
آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم حبیب اهلل درهستم ناروئي فرزند 

شاه محمد                
خواهان/ش�اکي: سعید بوالحس�ني خوانده/متهم: حبیب اهلل درهس�تم ناروئي - سحر پور حصري خواس�ته/اتهام: تامین خواسته - 
مطالبه وجه بابت مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709986715500368 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل 
اختالف شهرس�تان دورود ثبت و وقت رس�یدگي مورخ 1397/11/06س�اعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرس�ي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر 
االنتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، 

نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف شهرستان 
دورود-فرزانه ابراهیمي

آگهی حصر وراثت
منوچهر ساالروند دارای شناسنامه شماره 4210001198  به شرح دادخواست به کالسه 920-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان احمد س�االروند  بشناسنامه 2 در تاریخ 97/06/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  محمد ساالروند دارای شناسنامه شماره 19  )فرزند متوفی( رضا ساالروند دارای 
شناس�نامه ش�ماره 9296  )فرزند متوفی( منوچهر س�االروند دارای شناسنامه ش�ماره 4210001198  )فرزند متوفی( مجید ساالروند 
دارای شناس�نامه شماره 1911  )فرزند متوفی( فاطمه ساالروند دارای شناسنامه شماره 713  )فرزند متوفی( معصومه ساالروند دارای 
شناس�نامه ش�ماره 14  )فرزند متوفی( نرگس ساالروند دارای شناسنامه ش�ماره 4210140163  )فرزند متوفی( فخری محمدی دارای 
شناس�نامه ش�ماره 385  )همس�ر متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امیر فالحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
علی عباس ماهروبختیاری دارای شناسنامه شماره 138  به شرح دادخواست به کالسه 931-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ینعلی ماهروبختیاری  بشناس�نامه 56 در تاریخ 97/07/01 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  صغری پرنداخ دارای شناسنامه شماره 385  )همسر متوفی( علی 
عباس ماهروبختیاری دارای شناسنامه شماره 138  )فرزند متوفی( عباس ماهروبختیاری دارای شناسنامه شماره 129  )فرزند متوفی( 
سپهدار ماهروبختیاری دارای شناسنامه شماره 904  )فرزند متوفی( عذرا ماهروبختیاری دارای شناسنامه شماره 127  )فرزند متوفی( 
زینب ماهروبختیاری دارای شناسنامه شماره 905  )فرزند متوفی( پروین ماهروبختیاری دارای شناسنامه شماره 842  )فرزند متوفی( 
فاطمه ماهروبختیاری دارای شناس�نامه ش�ماره 843  )فرزند متوفی( س�االر ماهروبختیاری دارای شناس�نامه ش�ماره 844  )فرزند 
متوفی( معصومه ماهروبختیاری دارای شناس�نامه شماره 14173)فرزند متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امیر فالحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
حس�ین قالبی حاجیوند دارای شناس�نامه ش�ماره 766  به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 935-97 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان امین قالبی حاجیوند بشناس�نامه 4160555519 در تاریخ 97/08/16 اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :  حس�ین قالبی حاجیوند دارای شناس�نامه ش�ماره 
766  )پ�در متوفی( خانم کوچک حاجیوند قالبی دارای شناس�نامه ش�ماره 1709 )مادر متوفی( و مرح�وم ورثه دیگری ندارد.  اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امیر فالحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود

آگهی حصر وراثت
بهمن لک دارای شناس�نامه ش�ماره 592 به شرح دادخواست به کالسه 941-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش�ادروان مروارید ساالروند بشناسنامه 63 در تاریخ 97/08/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  میرمحمد لک دارای شناسنامه شماره 93 )فرزند متوفی( بهمن لک دارای شناسنامه شماره 
592 )فرزند متوفی( مریم لک دارای شناس�نامه ش�ماره 2171 )فرزند متوفی( زهرا لک دارای شناسنامه شماره 2170 )فرزند متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست  معصومه لک دارای شناسنامه شماره 208 )فرزند متوفی( و مرحوم ورثه دیگری ندارد. 
مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
امیر فالحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف دادگستري دورود 

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع ماده 3 قانون وم�اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی و اراضی 
و س�اختمانهای فاقد سند رس�می برابر رای شماره  139760301051003198 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد 
ثبت�ی حوزه ثبت مل�ک قرچک تصرفات مالکان�ه بالمعارض متقاضي آقاي قنب�ر ذاکري فرزند 
یوس�ف بشماره شناسنامه 20  صادره از س�واد کوه  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 49 
مترمرب�ع پالک 4216 فرعی از 53 اصلی واقع در قرچک خریداري از مالک رس�مي آقاي صفر 
حنف�ي نژاد محرزگردیده اس�ت. لذا به منظور اطالع عموم مرات�ب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش�ود درصورتی که اشخاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت درصورت انقضای م�دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10         تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/9/25   
             م.الف 8835                      رئیس ثبت اسناد و امالک –  رضا النچري

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
وس�اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760301051003009 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد 
ثبت�ی ح�وزه ثبت ملک قرچک تصرف�ات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد رضا ش�رفي 
فرزند میرزا محمد بش�ماره شناس�نامه 2 ص�ادره از الیگودرز در شش�دانگ یک قطعه زمین 
ب�ا بن�اي احداث�ي در آن به مس�احت 73/12 مترمربع پالک 7051  فرع�ی از 53  اصلی واقع 
در قرچک خریداري از مالک رس�مي آقایان علي ش�اه پسندي و غالمرضا شاه پسندي محرز 
گردیده اس�ت. لذا ب�ه منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود 
درصورتی که اش�خاص نس�بت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باشند می 
توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس 
از اخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ،دادخواس�ت خ�ود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10         تاریخ انتشار 

نوب�ت دوم: 1397/9/25   
 م.الف 8839                     رئیس ثبت اسناد و امالک –  رضا النچري

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

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

وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش�ماره  139760301051003193 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قرچک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي حسن گودیني فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 515 صادره 
از باختران درشش�دانگ یک باب مغازه به مس�احت 27/10 مترمربع پ�الک 12448 فرعی از 53 
اصلی واقع در قرچک خریداري از مالک رسمي آقاي عباس اردستاني محمدآبادي محرز گردیده 
اس�ت. ل�ذا به منظوراطالع عموم مرات�ب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود درصورتی 
که اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند می توانند از تاریخ 
انتش�اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25
م.الف 8845                   رئیس ثبت اسناد و امالک –  رضا النچري

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موضوع ماده 3 قانون وم�اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی و اراضی 
وساختمانهای فاقد س�ند رسمی برابر رای شماره  139760301060002789  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي غالمرضا کتي پو فرزند احمد  
بش�ماره شناسنامه 1774  صادره از گرمس�ار  در عرصه ششدانگ/ یک باب خانه / به مساحت 
150 مترمرب�ع پالک 2174 فرعی از  12 اصل�ی واقع در قریه خیرآباد ورامین خریداري از مالک 
رسمي و مشاعي متقاضي آقاي غالمرضا کتي پو  در ازای سهم مشاعي محرز گردیده است. لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ،دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درص�ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25   
م.الف 443 ث                     رئیس ثبت اسناد وامالک –  محمد رحیم پور رایني

آگهی حصر وراثت 
 ش�ماره بایگانی پرونده : 970459  آقای س�ید  علی قلعه گالب  عباس�ی  فرزند س�ید مرتضی به شناس�نامه  کد ملی 1860692036  
ص�ادره از بهبهان درخواس�تی  به خواس�ته صدور گواهی حصر وراثت تقدی�م و توضیح  داده که فرزندم  مرحوم س�ید محمود قلعه 
گالب عباس�ی ب�ه شناس�نامه 2 صادره از بهبه�ان در تاریخ 97/8/8  در بهبهان اق�ا متگاه دائمی خود فوت ورث�ه اش عبارتند از: 1. 
متقاضی   س�ید علی قلعه گالب عباس�ی فرزند س�ید مرتضی دارای کد ملی 1860692249 پدر متوفی 2. حلیمه قلعه گالب عباسی 
فرزند س�ید عباس دارای کد ملی 1860692036 مادر متوفی 3. اکرم الس�ادات قلعه گالب   عباس�ی  فرزند س�ید نعمت اله دارای کد 
ملی 4269595183  همس�ر متوفی 4.  س�ید روزبه قلعه گالب  عباس�ی فرزند س�ید محمود دارای کد ملی 18502722307   پس�ر 
متوف�ی 5. س�ید رادین قلعه گالب  عباس�ی فرزند  س�ید محمود دارای کد ملی 1850912505  پس�ر متوفی و الغی�ر  اینک با انجام 
تش�ریفات قانون�ی مراتب مزب�ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ 
نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و در وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از این تاریخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است. 
428  قاضی شورای حل اختالف شعبه 3 بهبهان 

آگهی حصر وراثت 
بانو رقیه بندک پور فرزند ادهم به شناس�نامه 29  صادره از بهبهان  درخواس�تی بخواسته صدور  گواهی حصر وراثت  تقدیمو توضیح 
داده که همسرم   مر حوم مختار محمدی صفات به شناسنامه 31514  صادره از بهبهان در  تاریخ 97/8/10  در بهبهان اقامتگاه دائمی 
خود فوت ورثه اش عبارتند از: 1. متقاضی  رقیه بندک پور  به ش ش  29- 1362  صادره از بهبهان  زوجه متوفی  2. امیررضا  محمدی 
صف�ات به ش ش  1850719551- 1389   صادره از بهبهان پس�ر متوف�ی 3.  یگانه محمدی صفات به ش ش  1850855277- 1393  
صادره از بهبهان دختر متوفی 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 نش�ر 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. 
430 قاضی شورای حل اختالف   دادگستری شهرستان بهبهان 

دادنامه 
پرونده کالسه 9709986138200088  شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان بهبهان   تصمیم نهایی   شماره 9709976138201152   
خواهان: آقای محمد شریعت زاده فرزند حسین با وکالت آقای علی حیدری نسب فرزند حاجتی به نشانی استان خوزستان شهرستان 
بهبهان  بهبهان خیابان شهید  زیبایی جنب بیمارستان شهیدزاده مجتمع میالد نور طبقه اول واحد  خواندگان:  1. آقای وحید رشیدی 
فرزند هوشنگ 2.  آقای عبدالرحیم نعنایی 3. آقای رامین نعنایی  4. آقای رضا نعنایی  5.  آقای شیرین رشیدی فرزند هوشنگ  6. آقای 
میترا رش�یدی فرزند هوش�نگ 7. آقای روح اهلل رشیدی فرزند هوش�نگ 8. آقای علی رشیدی فرزند هوشنگ 9. آقای فرهاد رشیدی 
فرزند هوش�نگ 10. آقای  عبدالمحمد رش�یدی  فرزند هوش�نگ همگی به نش�انی  مجهول المکان  11.   آقای عبدالهادی  شریعت زاده 
فرزند محمدرضا 12.  آقای ناصر ش�ریعت زاده فرزند محمدرضا همگی  به نش�انی ا س�تان خوزس�تان  شهرستان بهبهان ج قدیم اهواز 
حریم میدان  ش  وتری 13. آقای اداره ثبت اس�ناد و امالک شهرس�تان بهبهان به نشانی استان خوزستان شهرستان بهبهان اداره ثبت 
اس�ناد و امالک 14.  آقای محمدجعفر ش�ریعت  زاده فرزند حسین به نشانی  استان خوزستان شهرستان بهبهان  جاده قدیم اهواز روبه 
روی میدان ش   وتری 15.  خانم صفیه ش�ریعت زاده فرزند حس�ین 16.  خانم زرین ش�ریعت زاده فرزند حسین همگی  به نشانی استان 
خوزستان شهرستان بهبهان شهر بهبهان   جاده قدیم اهواز حریم کانال  17.  خانم اکرم شریعت زاده فرزند  محمدرضا به نشانی استان  
خوزس�تان   شهرس�تان بهبهان خ قدیم اهواز  حریم میدان ش  وتری 18.  خانم آزاده ش�ریعت  زاده  فرزند محمدرضا به نشانی ا ستان 
خوزس�تان شهرس�تان بهبهان   ج قدیم اهواز   حریم میدان ش  وترزی  خواسته: دستور موقت رای دادگاه در خصوص دادخواست علی 
حیدری  نس�ب به وکالت از محمد ش�ریعت زاده فرزند حس�ین به طرفیت  1.  اداره ثبت  اس�ناد و امالک شهرس�تان بهبهان  2.  محمد 
جعفر  3. زرین 4. صفیه 5.  عبدالهادی  6.  ناصر 7. اکرم 8. ازاده شهرت همگی شریعت زاده ردیف دوم تا چهارم فرزندان میرزا حسین  
ردیف پنجم تا هشتم فرزندان محمدرضا 9. عبدالمحمد 10.م فرهاد 11. روح اهلل 12. علی 13. و حید 14.  میترا 15. شیرین شهرت همگی  
رشیدی فرزندان هوشنگ 16. عبدالرحیم 17.  رضا 18. رامین شهرت همگی نعنایی به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند مالکیت 
پالک 2/5661 به نام  موکل و خواندگان دعوا خالصه اظهارات وکیل خواهان بدین ش�رح می باش�د که پدر موکل اینجانب مرحوم میرزا 
حس�ین مالک 52  س�هم مشاع از 108  سهم ششدانگ پالک 2/5661  واقع در بخش یک بهبهان در  سال 1360 دار فانی را وداع نموده 
سند مشاعی موصوف  به موکل و خواندگان دعوا منتقل شده است مرحوم میرزا حسین در زمان حیات خود کلیه سهام خود را از طریق 
بیع نامه عادی به خریداران فروخته و بهاء آن را نیز دریافت نموده است. تعدادی از ورثه علیرغم اطالع  از این موضوع اقدام به فروش 
مجدد سهام مذکور به افراد می نمایند  و مشکالت  عدیده ای بر موکل و خریداران بوجود می آورد تقاضای صدور حکم به شرح ستون 
خواس�ته را دارم. خواندگان   علیرغم  ابالغ در  جلس�ه دادرس�ی حاضر  نشده و نس�بت به دعوای مطرو حه  ایراد  و ا عتراض موثری به 
عمل نیاورده اند دادگاه با عنایت  به  جمیع اوراق و محتویات پرونده و  نظر به اینکه  حسب اظهارات وکیل خواهان کلیه سهام خواهان و 
خواندگان به خریداران  فروخته شده است بنابراین در صورت  ابطال  سند اوال به حقوق این خردیاران که  اقدام به خرید ملک از مورث 
خواندگان نموده اند خلل وارد می ش�ود و نمی توانند اقدام به انتقال رس�می ملک بنام خود نمایند ثانیا با توجه به فروش ملک از ناحیه  
مورث خواهان  نامبرده در طرح دعوا ذینفع نمی باشد.  و صرفا اشخاصی که به موجب اسناد عادی   اقدام  به خرید ملک نموده اند می 
توانند  اقدام به انتقال  رسمی ملک نمایند. بنابراین   دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد  مواد 89 و 84  قانون آئین 

دادرسی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعالم می دارد. 
431 شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان بهبهان

مفقودي
س�ند موت�ور ی�ک دس�تگاه موتورس�یکلت سیس�تم حام�ی تی�پ CDI 125ب�ه ش�ماره 
 0124NC1002139 به رنگ مش�کي مدل 1392 ش�ماره موتور NC1 ***  125H9202171تنه
ش�ماره انتظام�ي 72267-566  به نام محمد رض�ا دیناري فرزند ابوالفتح مفق�ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مزایده نوبت اول 
ش�عبه اول اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختالف شهرس�تان سنندج 
آگه�ی مزای�ده مال منقول نوب�ت اول به موجب پرونده کالس�ه 970754 
اجرای�ی آقای برهان محمدی قصریان و آقای افش�ین حیدری و آقای وفا 
خلیلی محکوم است به پرداخت مبلغ 55/492/520 ریال وجه محکوم به 
در حق آقای دینه سید محمودیان و همچنین پرداخت مبلغ 2/774/626 
ریال نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دول�ت. نظر به عدم پرداخت وجوه 
مذکور توس�ط محکوم علیها اموال)شن و ماس�ه( که طبق نظر کارشناس 
به مبلغ 252/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده در روز س�ه شنبه مورخ 
1397/09/20 از س�اعت 9 ال�ی 10 و در محل اجرای احکام ش�وراهای حل 
اختالف واقع در میدان آزادی س�نندج با حضور نماینده محترم دادسرای 
عمومی و انقالب سنندج و دادورز محترم اجرای احکام شوراها آقای زاهد 
عبدالملکی به مزایده گذاش�ته میش�ود طالبین میتوانن�د پنج روز قبل از 
روز مزایده با کس�ب مجوز از اجرای احکام از م�ال مورد مزایده بازدید به 
عمل آورند و پیش�نهادات خود را کتبا در روز مزایده تسلیم نمایند. برنده 
مزایده کس�ی خواهد بود ک�ه باالترین قیمت را اع�الم و پرداخت نماید و 
بالفاصله مبلغ 10 درصد از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری 
واری�ز نمای�د و حداکثر ظرف یک م�اه آتی ترتیب پرداخ�ت مابقی ارزش 
پیش�نهادی را به حساب دادگس�تری فراهم نماید بدیهی است وفق ماده 
129 قان�ون اجرای احکام مدنی در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر 
بقیه بهای اموال را بپردازد س�پرده او پس از کس�ر هزین�ه مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد شد.مش�خصات مال یا اموال به نش�انی جاده کامیاران 
کارخانه ش�ن و ماس�ه میباشد.مش�خصات مال مورد مزایده به شرح ذیل 
اس�ت:با توجه به بازدید به عم�ل آمده و برآورد احج�ام نخودی و بادامی 
موجود در کارگاه جمعا در حدود هزار و دویس�ت تن شن شامل نخودی و 
بادام�ی به ارزش هر تن 210/000 ریال روئی�ت گردید که جمع مبلغ ریالی  
آن 252/000/000 ریال معادل بیست و پنج میلیون تومان برآورد می گردد. 

ضمنا یک نسخه از آگهی مزایده در محل ملک الصاق گردد.
شماره : 2/527� خ-قاضی شعبه اول اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختالف سنندج � هادی اهلل مرادی

آگهی حصر وراثت
خانم فرزانه شهرت  روائی فرزند قیطاس بشناسنامه 1351 صادره از آغاجاری در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم 
و توضیح داده که  پدرش  مرحوم قیطاس ش�هرت روائی بشناس�نامه 126 صادره از مسجدس�لیمان  در تاریخ 97/4/13 در اقامتگاه  
دائمی اش  فوت و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مش�خصات باال  2-روش�نک روائی فرزند قیطاس ش.ش478 صادره 
از آغاج�اری 3-به�اره روائی فرزند قیط�اس ش.ش 1850 صادره از آغاج�اری  4-فرانک روائی فرزند قیط�اس ش.ش 412 صادره از 
اهواز)دختران متوفی(   5-اتابک روائی فرزند قیطاس ش.ش 662 صادره از  اهواز 6-فرزاد روائی فرزند قیطاس ش.ش 8607  صادره 
از  آغاجاری 7- سیاوش روائی فرزند قیطاس ش.ش 2375  صادره از آغاجاری 8-سیامک روائی فرزند قیطاس ش.ش 14  صادره از 
بهبهان)پس�ران متوفی( 9-زهرا گنجی زاده نصرآباد س�فلی فرزندعلی ش.ش 435  صادره از بویراحمد)همسر متوفی(و الغیر.اینک 
با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د 
از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره:6624قاضی شورای حل اختالف شهرستان امیدیه-امین محمدی چیگوئی

   آگهی حصر وراثت
آقای مس�لم ش�هرت  اشرفی فرزند مجید بشناسنامه 7917صادره از امیدیه  در خواس�تی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم 
و توضی�ح داده ک�ه  پدرش  مرحوم مجید ش�هرت اش�رفی   بشناس�نامه 153 صادره از آغاج�اری  در تاری�خ 97/8/13 در اقامتگاه  
دائم�ی اش  ف�وت و ورثه اش عبارتند از :1-متقاضی با مش�خصات باال  2-عقیل اش�رفی فرزند مجی�د ش.ش1137 صادره از  امیدیه  
3-هانی اشرفی فرزند مجید ش.ش 5270003368 صادره از امیدیه  4-حسین اشرفی فرزند مجید ش.ش 5270072734  صادره از 
آغاجاری  5-سهیل اشرفی فرزند مجید ش.ش 1940646979 صادره از  امیدیه )فرزندان ذکور متوفی( 6-ملوک اشرفی فرزند مجید 
ش.ش3381  ص�ادره از  امیدی�ه )فرزند اناث متوفی( 7- مدینه ش�ریف زاده فرزند خلیف ش.ش1   صادره از ماهش�هر)مادرمتوفی( 
8- رباب ش�ریفات فرزند قاس�م ش.ش 905  صادره از ماهشهر)همسرمتوفی( و الغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره:6623قاضی شورای حل اختالف شهرستان امیدیه-امین محمدی چیگوئی
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13- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : علیرضا نژاد مالیری، فرزند : محمدرضا، نش�انی : استان کرمانن- شهرستان کرمان – شهر کرمان- خیابان خواجو 
نبش کوچه 7 مبل ایده ، مشخصات محکوم علیه : ملک محمد بلوچ، فرزند : دوست محمد محکوم به : به موجب درخواست اجرای شماره 
دادنامه مربوطه 9709973466100040 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 
سریال 534186 مورخ 96/8/20 عهده بانک ملی ایران و پرداخت مبلغ 1/660/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک 96/8/20 تا زمان اجرا که توسط اجرای احکام حقوقی براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی و پرداخت شش هزار تومان 

هزینه اخطار اجرائیه و پرداخت نیم عشر دولتی.
870 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان کرمان

14- حصروراثت
آقای اس�ماعیل مهدی پور گوکی فرزندابراهیم دارای شناس�نامه 933 بش�رح دادخواست ش�ماره ----  مورخ 1397/9/3 توضیح داده 
شادروان ابراهیم مهدی پور فرزند عبدالعلی بشناسنامه 131 در تاریخ 1395/3/17 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- اس�ماعیل مه�دی پور گوکی فرزند ابراهی�م ش.ش 933 فرزند متوفی. 2- محمد مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 265 فرزند 
متوفی. 3- رضا مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 15 فرزند متوفی. 4- حجت مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 392 فرزند متوفی. 
5- محمود مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 4783 فرزند متوفی. 6- مهدی مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 3180003812 فرزند 
متوفی. 7- منصور مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 323 فرزند متوفی. 8- هادی مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 3180014024 
فرزند متوفی. 9- طیبه مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 74 فرزند متوفی. 10- هاجر مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 5 فرزند 
متوفی. 11- زینب مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 5384 فرزند متوفی. 12- مهدیه مهدی پور گوکی فرزند ابراهیم ش.ش 35 فرزند 
متوفی. 13- ش�هربانو عاقلی فرزند علی ش.ش 323 همس�ر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می 
ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد 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.
564 شورای حل اختالف شماره 13 شهرستان کرمان

15- حصروراثت
آقای حسن حقیقی فرزند علیجان دارای شناسنامه 68 بشرح دادخواست شماره 970472  مورخ 1397/7/24 توضیح داده شادروان اکبر 
حقیقی فرزند حس�ن بشناس�نامه 640 در تاریخ 97/5/16 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- حسن حقیقی 
فرزندعلیجان ش.ش 68 متولد 1311 پدر متوفی. 2- فاطمه حمیلی کرمانی فرزند محمد ش.ش 392 متولد 1319 مادر متوفی. جمع کل وراث 
حین الفوت 2 نفر می باشند.  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.
472 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان کرمان

16- حصروراثت
آقای احمد عرب گورچوئی فرزند علی اکبر دارای شناس�نامه 6 بش�رح دادخواست ش�ماره 970/550/3  مورخ 1397/8/27 توضیح داده 
شادروان علی اکبر عرب گورچوئی فرزند حسین بشناسنامه 1 در تاریخ 97/6/1 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- زهرا عرب گورچوئی فرزند علی اکبر ش.ش 4 متولد 1356 فرزند متوفی. 2- مجید عرب گورچوئی فرزند علی اکبر ش.ش 1595 متولد 
1360 فرزند متوفی. 3- اشرف عرب گورچوئی فرزند علی اکبر ش.ش 4 متولد 1354 فرزند متوفی. 4- محمد عرب گورچوئی فرزند علی 
اکبر ش.ش 83 متولد 1364 فرزند متوفی. 5- احمد عرب گورچوئی فرزند علی اکبر ش.ش 6 متولد 1350 فرزند متوفی. 6- نصرت اله عرب 
گورچوئ�ی فرزن�د علی اکبر ش.ش 11 متولد 1352 فرزند متوفی. 7- مختار عرب گورچوئی فرزند علی اکبر ش.ش 32 متولد 1358 فرزند 
متوفی. 8- رضا عرب گورچوئی فرزند علی اکبر ش.ش 7 متولد 1359 فرزند متوفی. 9- عباس عرب گورچوئی فرزند علی اکبر ش.ش 10 
متولد 1359 فرزند متوفی. 10- عادل عرب گورچوئی فرزند علی اکبر به شماره ملی 2980033723 متولد 1368 فرزند متوفی. 11- سکینه 
عرب گورچوئی فرزند علی اکبر ش.ش 15 متولد 1362 فرزند متوفی. جمع کل وراث حین الفوت یازده نفر می باشند.  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.
550 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان کرمان

17- حصروراثت
آقای مسعود دهش فرزند محمد دارای کدملی 0064247368 بشرح دادخواست شماره 970588  مورخ 1397/9/6 توضیح داده شادروان 
مرحوم محمد دهش فرزند عبداله و معصومه کدملی 2991173246 در تاریخ 1396/6/29 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- آقای مسعود دهش فرزند محمد دارای کدملی 0064247368 پسر متوفی. 2- خانم مریم دهش فرزند محمد دارای کدملی 
0064054365 دختر متوفی. 3- خانم میترا دهش فرزند محمد دارای کدملی 0068469861 دختر متوفی. 4- خانم فریده صاحب اختیاری 
فرزند حسینعلی دارای کدملی 2991293314 )همسر( زوجه متوفی. براساس اظهارنامه خواهان ماترک متوفی نامحدود )بیش از سی میلیون 
ریال( اعالم 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.
588 شورای حل اختالف شماره 12 شهرستان کرمان

18- حصروراثت
آقای فری برز منصوری فرزند منوچهر و صدیقه دارای شناس�نامه 202 بش�رح دادخواست شماره 748/28/97  مورخ 1397/8/9 توضیح 
داده ش�ادروان صدیقه گنجه زاده روحانی فرزند علی و ربابه بشناس�نامه 6767 در تاریخ 97/4/5 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتن�د از : 1- عبدالرضا ایرج منصوری فرزند منوچهر و صدیقه ش.ش 22 متولد 1337 صادره از زرند فرزند متوفی. 2- فری 
برز منصوری فرزند منوچهر و صدیقه ش.ش 202 متولد 1342 صادره از زرند فرزند متوفی. 3- طاهره آذرمیدخت منصوری فرزند منوچهر 
و صدیقه ش.ش 218 متولد 1338 صادره از زرند فرزند متوفی. 4- س�کینه زرین تاج منصوری فرزند منوچهر و صدیقه ش.ش 112 متولد 
1340 ص�ادره از زرن�د فرزند متوفی. 5- فاطمه ملک جهان منصوری فرزند منوچهر و صدیقه ش.ش 84 متولد 1344 صادره از زرند فرزند 
متوفی. 6- عصمت اکرم منصوری فرزند منوچهر و صدیقه ش.ش 497 متولد 1351 صادره از کرمان 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.
748 شورای حل اختالف شماره 28 شهرستان کرمان

511/103ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم به خوانده
کالس�ه پرونده: 14/970891 وقت رسیدگی: 1397/12/05 ساعت 8 صبح .خواهان بانک ملی ایران با وکالت مریم السادات حریری خوانده 
مهدی پاکدل سرطاووسی فرزند حسین خواسته: مطالبه وجه. بدینوسیله اعالم می گردد خواهان فوق الذکر دادخواستی تسلیم دادگاه های 
عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی مشهد ارجاع گردیده که به شماره 14/970891 ثبت ووقت 
رسیدگی فوق تعیین گردیده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده مهدی پاکدل سرطاووسی فرزند حسین و به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت 

مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد: بهره ور

511/104ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم به خوانده
کالسه پرونده: 14/970908 وقت رسیدگی: 1397/10/19 ساعت 11 خواهان: سعید عباسی سرباالیی فرزند علی اصغر و غیره با وکالت حسن 
ابراهیمی و محمد نفر خوانده: مرتضی خزایی بورنگ فرزند محمدجواد و غیره خواسته: ابطال سند- الزام به تنظیم سند. بدینوسیله اعالم 
می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی مشهد ارجاع 
گردیده که به ش�ماره 14/970908 ثبت و وقت رس�یدگی فوق تعیین گردیده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده مرتضی خزایی 
بورنگ فرزند محمد جواد و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نس�خه دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد: بهره ور

511/105آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی ایمان ثنائی زاهد بطرفیت شهاب شهرزاد همگی مجهول المکان به خواسته: مطالبه وجه در 
پرونده کالسه 14/970427 به شماره دادنامه 9709977580700811 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ نه میلیون و نهصد و هشتاد و شش هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعالمی توسط 
بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول ان بر اس�اس محاس�به صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام در حق محکوم 

له – ضمنا نیم عشر دولتی بعهد محکوم علیه می باشد . 
مدیر دفتر شعبه 14 ) 57 سابق( حاجی پور

511/106ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم به خوانده
کالسه پرونده: 14/970719 وقت رسیدگی: 1397/12/05 ساعت 9 صبح خواهان علی محمد حبیبی شورچه فرزند محمد خواندگان: علی 
اکبر عباس پور – سید حسن رضوی – سید مهدی رضوی – ولی جنگجو – رحیم برادران حکاک و غیره خواسته: رفع ممانعت از حق – اثبات 
وقوع بیع –الزام به تنظیم سند رسمی. بدینوسیله اعالم می گردد خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت 
رس�یدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی مش�هد ارجاع گردیده که به شماره 14/970719 ثبت و وقت رسیدگی فوق تعیین گردیده 
اس�ت. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده علی اکبر عباس پور – س�ید حس�ن رضوی – س�ید مهدی رضوی – ولی جنگجو – رحیم 
برادران حکاک و  به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس�یدگی حضور بهم رس�اند چنانچه بعدا ابالغی الزم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مشهد: بهره ور

511/107ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده مهدی فیضی امرقان فرزند محمد فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد بانک مهر اقتصاد علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977458101094 به تاریخ 97/08/23 در پرونده کالسه 970670 شعبه 51 حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت 1- مبلغ 180000000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2966000 ریال بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی 3- حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 94/12/5 تا اجرای حکم بر 

مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد – سمیرا سیستانی نژاد

511/108آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 1- علی اکبر درودی فرزند حسن خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه. پرونده شماره 
970153 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709977458100318 حکم به محکومیت محکوم علیها 
به پرداخت 1- مبلغ 160000000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 2920000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری به مبلغ 5040000 ریال 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 95/2/25 تا زمان 
اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می دارد 5- پرداخت نیم 

عشر دولتی بر عهده صندوق دولت می باشد
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد – زینب برومند رزاقی

511/109آگهی رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده 1- سید مجتبی سادات حسینی2- محمد نبوی زاده به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در 
مشهد – بلوار شهید قره نی – نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه 53/970678 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 97/10/22 ساعت 9 صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در 
امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به شورا 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/110آگهی رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده 1- خیرمحمد پاپابرا هوائی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد – بلوار شهید قره نی – نبش 
قره نی 31 ارجاع و به کالس�ه 53/970474 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 97/10/22 ساعت 8/30صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور شورا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/111آگهی رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده 1- حسن نعمانی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد – بلوار شهید قره نی – نبش قره 
نی 31 ارجاع و به کالسه 53/970540 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 97/10/22 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی واطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

511/112ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 1- ماندگار صفری فرزند احمد خواهان : اعتبار ثامن االئمه پرونده کالسه 960818 
موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709977458100141 حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت1-  مبلغ 
92000000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 2450000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی و نش�ر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
کانون وکالی دادگس�تری به مبلغ 3312000 ریال 4- خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک مورخ 93/4/4 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- پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده 

صندوق دولت می باشد.
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- زینب برومند رزاقی

511/113ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 1- بی بی مهری رضوی فرزند سید حسن خواهان: تعاونی ثامن االئمه پرونده 
کالسه 970367 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709977458100586 محکوم علیه محکوم است به 1- مبلغ 
100000000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 2170000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون 
وکالی دادگس�تری به مبلغ 3600000 ریال 4- خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک مورخ 95/2/9 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر 5- پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت به عهده 

محکوم علیه می باشد.
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- زینب برومند رزاقی

511/115آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بتول لپه ئیان – مهدی زارعی بید دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1- غالمرضا یوس�فی سیدشکری 2- احمد جهانی 3- احمد 
مختاری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و غیره مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609987578500727 
شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/07 ساعت 10/30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد- راحله فرهادی نژاد

511/114آگهی وقت رسیدگی
کالس�ه پرونده: 37/970804-خواهان: حمیدرضا واژگو – خوانده : بی بی عزت حس�ینی فرزند سیدولی خواسته : مطالبه وجه چک وقت 
رس�یدگی: 1397/10/12 س�اعت 11 صبح محل حضور شعبه 37 دادگاه حقوقی مش�هد علت دعوت و حضور خوانده رسیدگی به خواسته 
خواهان، خوانده می تواند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در غیر 

این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد
511/116آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم معصومه حسن نیا فیض آبادی 

فرزند حسین
خواهان خانم عطیه فرامرز پور دادخواستی به طرفیت خوانده خانم معصومه حسن نیا فیض آبادی به خواسته تقسیم ترکه مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 9609987578500694 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مش�هد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/13 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد – راحله فرهادی نژاد

511/117آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طی درخواست  به شماره 9709987515100600 خواهان سعید بنایان دادخواستی به طرفیت خوانده  علیرضا عنبرانی خواسته مطالبه وجه. تقدیم 
شوراهای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع 
در بلوار کوثر �  کوثر 15 ارجاع و به کالسه 970608 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/12 و ساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی  می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود حاضر گردد.
مسئول دفتر  شورای حل اختالف شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/118آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طی درخواست  به شماره 9709987515100756 خواهان احمد روستایی دادخواستی به طرفیت خوانده محمود صالحی ارشلو خواسته مطالبه 
وجه تقدیم شوراهای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد واقع در بلوار کوثر �  کوثر 15 ارجاع و به کالسه 970765 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/12 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی  می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر  شورای حل اختالف شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/119آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 603/931179 متهم ابوالفضل سلیمانپور فرزند زمان علی به اتهام کالهبرداری، جعل  و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب می 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 603 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.
بازپرس شعبه 603 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد � مهدی فتوحی راد

511/120آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدرضا محمدزاده یوسف آباد و احسان علی پور اسماعیلی اناری فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در 
مورد دادخواست محمد گوهرنیا علیه شما به خواسته الزام به تنظیم سند به موجب حکم شماره 9709977513600959 مورخ 97/8/1 در پرونده 

کالسه 960885 حکم به بی حقی خواهان صادر و رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. 
منشی شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/121آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقایان 1� محمد علی پور فرزند محمدرضا و 2� محسن حسین زاده فرزند علی اکبر فعال مجهول المکان ابالغ 
میگردد در مورد دادخواست  احسان وهاب نیا علیه شما به خواسته تنظیم سند به موجب حکم شماره 709977513601115 مورخ 97/8/28 
در پرونده کالسه 970603 خوانده محکوم است به مبلغ خوانده ردیف اول به حضور دردفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم و انتقال سند رسمی 
یک دستگاه خودرو وانت پیکان 1600 مدل 1385 به نام خواهان و هم چنین محکومیت خوانده ردیف دوم به و پرداخت مبلغ 1/118/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت درج آگهی در روزنامه در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 

قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. 
منشی شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/122رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای سید احسان مشهدی حسینی دارای شناسنامه شماره 1408 به شرح دادخواست به کالسه 90/970894 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محسن مشهدی حسینی به شناسنامه 27040 در تاریخ 1387/10/1 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مرضیه حافظی وحدتی فرزند ابراهیم ش ش 184/ 1332  همسر 
متوفی 2� سید محمد ابراهیم مشهدی حسینی فرزند سید محسن ش ش 0921627671/ 1370 فرزند متوفی 3� سید حسین مشهدی حسینی 
ش ش 4480/ 1360 مشهد فرزند متوفی 4� سید احسان مشهدی حسینی ش ش 1354/1408 فرزند متوفی 5� سیده آتنا مشهدی حسینی 
ش ش 3645/ 1363 فرزند متوفی . مرحومه ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا � شعبه 90 شورای حل  اختالف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد

511/123آگهی ابالغ اجرائیه 
پیرو ابالغیه های قبلی به آقای محسن  غفوریان سفارشی فرزند علی اصغر فعال مجهول المکان با شماره بایگانی 940826 به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره 9510097514000187  و شماره دادنامه مربوطه 9409977514001177 محکوم است به پرداخت 1� مبلغ سی و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته بموجب یک فقره چک به شماره 890/185739 به عهده بانک صادرات مورخه 94/5/12 و 2�  مبلغ یکصد و 
هشتاد و پنج هزار ریال بابت خسارت دادرسی  3� مبلغ سیصد و شصت هزار ریال بابت نشر آگهی در روزنامه 4� حق الوکاله وکیل طبق قانون 
5� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/5/12 الی یوم االداء بر مبنای تغییر شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در اجرای 

احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم له قاسم شهابی 6�  پرداخت نیم عشر دولتی  در حق دولت.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � 
رحیمه سبزی

511/124آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمدرضا محمدزاده یوسف آباد و احسان علی پور اسماعیلی اناری فعال مجهول المکان ابالغ می شود 
که آقای محمد گوهر نیا به دادنامه 9709977513600959 پرونده کالسه 960885 اعتراض نموده لذا بدینوسیله مراتب با درج در روزنامه به شما 
اعالم می شود از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شعبه 306 شورای حل اختالف مراجعه و نسبت به ارائه دفاعیات خود اقدام نمایید 

در غیر اینصورت پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 306 شورای حل اختالف شماره چهار شهرستان مشهد

511/125آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت افسانه قنبری حسنقه فرزند قنبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت  شده به  کالسه 9709987506701536 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قنبر قنبری حسنقه در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1� افسانه 2� سمیه همگی قنبری حسنقه )فرزند( 3� بمانی کریمی )همسر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور یک نوبت آگهی  می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/126آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت  زهرا راشدی  فرزند علی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701883 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد  حسن راشدی گازاری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و 
ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1�  مهدی 2� زهرا 3� علی همگی راشدی )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک 
نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/127آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت حمید غفرانی نیک نام فرزند محمد حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701745 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان   محمد حسین غفرانی نیک نام  در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� حمید 2� سعید 3� افشین 4� محمد 5� محبوبه غفرانی 6� فرنگیس 7� شکوفه 
8� مریم 9� مهدیه همگی غفرانی نیک نام )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/128آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت زهره طالب پور فرزند یوسف به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701892 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبی طالب پور در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به: 1� زهره طالب پور )همسر( 2� نازنین زهرا 3� فاطمه زهرا 4� حمیده همگی طالب پور )فرزند(  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/129آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا ملکی دامغان فرزند محمد حسن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701719 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عشرت رئیسی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه 
حین الفوت آن منحصر است به: 1� محمد حسن ملکی دامغان )همسر( 2� معصومه 3� مریم 4� زهرا 5� الهه همگی ملکی دامغان )فرزند( اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/130آگهی
خواهان رونوشت حصر فاطمه جاللی زاده فرزند  محمود  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701589 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود جاللی زاده در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به: 1� علی محمد کاله دراز )فرزند( 2� فهیمه 3� آمنه 4� حلیمه 5� فاطمه همگی جاللی زاده )فرزند(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/131آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد شاملو اینچه کیکانلو فرزند احمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701895 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد شاملو اینچه کیکانلو در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است به: 1� عطیه 2� نوید 3� محسن 4� عطا 5� نبی 6� محمد همگی شاملو اینچه کیکانلو )فرزند( 7� پری 
کریمی )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 

از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/132آگهی
خواه�ان رونوش�ت حصر وراثت  زهرا نیکورأی حس�ین آباد فرزند علی اکبر به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کالس�ه 
9709987506701776 از این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدرضا صلح جو 
حس�ین آباد در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 1� زهرا نیکو رای)همسر( 2� سمانه 
3� صفورا 4� فاطمه 5� مصطفی 6� شیرین همگی صلح جو )فرزند( . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل

511/134آگهی
آقای/ خانم علی مرادخانی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای/ خانم محمد یساقی به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که 
پرونده کالس�ه 970285 منجر به صدور اجرائیه علیه ش�ما مبنی بر پرداخت مبلغ 112/900/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 450/000 
ریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه 3� مبلغ 2/501/250 ریال بابت هزینه ابطال تمبر 3� مبلغ 214/000 ریال بابت هزینه خدمات قضایی 
4� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 97/3/19 لغایت یوم االدا در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت. 
گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد . این اجرائیه ده روز 
پس از انتش�ار به موقع اجراء گذارده خواهد ش�د و پس از برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعالم نمایید. 
مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/135آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محسن کریمی فرزند محمد
خواهان آقای مهدی عادلی نیا دادخواستی به طرفیت خوانده محسن کریمی به خواسته مطالبه جه چک مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970877 شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شمار چهار شهرستان 
مش�هد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 97/10/24 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش�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، نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد 
� محدثه حسین پور
511/136آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید احمد رضائی فرزند سید 

محمد
خواهان آقای سعید شبان پور شاندیز دادخواستی به طرفیت خوانده سید احمد رضائی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970793 شعبه 304  شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
97/10/24 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد 
� محدثه حسین پور

511/133آگهی
پیروی آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد مهدی مشتاقی که مجهول المکان ابالغ می  گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977507100812 صادره از شعبه 191 در پرونده شماره 9709987507100375 محکوم به 1� پرداخت مبلغ یکصد  میلیون ریال بابت 
اصل خواسته 2� مبلغ 1/310/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر 3� مبلغ 188/000 ریال بابت خدمات قضایی 4� مبلغ  چهارصد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه درج آگهی روزنامه در حق محکوم له به انضمام نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 191 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/137آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای جواد کرمی ثانی فرزند محمد علی فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواست حسن 
ش�ادکام با وکالت اسکندری علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977513201055 مورخ 97/08/30 در پرونده 
کالسه 970588 خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ تضامنی 1� مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 2/925/000 ریال بابت 
هزینه ابطال تمبر 3� خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سر 
رسید تا یوم االداء که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد 4�  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد رای صادره مستفاد از ماده 25 قانون شورای حل اختالف غیابی  و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در شعبه و پس از آن ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد. 
قاضی شعبه 302 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� رشید

511/138آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا خوشرو
خواهان سعید شبان پور شاندیز دادخواستی به طرفیت خوانده رضا خوشرو به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه  ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 303/970812 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 
9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول االمکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 303 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/139آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد جعفرنیا
خواهان سعید شبان پور شاندیز دادخواستی به طرفیت خوانده محمد جعفرنیا به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه  ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کالس�ه 303/970811 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 
ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول االمکان بودن خوانده و در خواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 303 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
511/140آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  مهدی دنیا دیده و محمد آذری 

گرمجان
خواهان مهدی میالنی کالت دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدی دنیا دیده و محمدآذری گرمجان به خواسته تنظیم سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 303/970867 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/26 س�اعت 9/30 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول االمکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 303 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/141آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای/ خانم فواد الدین محمد حسنی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای/ خانم 
س�رور س�ارانی علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای ش�ماره 9709977507001109 مورخه 1397/8/21 در پرونده کالسه 
970499 به: پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ دویست و نود هزار ریال بابت تعرفه خدمات قضایی بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها الی یوم االداء بر 
مبنای تورم طبق شاخص ساالنه بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب 
مسئول دفتر شعبه 190 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
511/142آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقای محمدرضا اسدی فرزند محمد 

حسین
خواهان آقای یوسف زمانیان خراسانی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا اسدی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کالس�ه 970788 شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع ش�ماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/17 س�اعت 8 صبح تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول االمکان 
بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � محدثه حسین پور

511/143آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به لیال سپاهی فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواست حاجی محمدرضا اریانفر علیه شما 
به  خواسته مطالبه اجرت المثل به موجب حکم شماره 9709977513400972 مورخ 97/08/13 در پرونده کالسه 970321 خوانده محکوم 
است به پرداخت مبلغ 11519000 ریال بابت قبوض مصرفی آب و برق و گاز تلفن و هزینه های دادرسی به میزان محکوم به و مبلغ 188000 

ریال بابت هزینه ی دفاتر خدمات قضایی در حق خواهان رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
منشی شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � حسین پور

511/144آگهی
آقای جمال احمدی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای برات محمد س�عادتی. به طرفیت ش�ما بدینوس�یله ابالغ می ش�ود که 
پرونده کالس�ه 950203 منجر به صدور اجرائیه علیه ش�ما مبنی بر پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/545/000 
ریال بابت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا یوم االدا و  پرداخت نیم عشر دولتی گردیده است لذا مراتب 
وف�ق م�واد 19�118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد . این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار به موقع 
اجراء گذارده خواهد ش�د و پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبًا 

به قسمت اجراء اعالم نمایید.
شعبه 303 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/145آگهی
خواهان رضا رحمانی و مرضیه اکبری دادخواستی به طرفیت خوانده رسول صنعتی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم شورای حل 
اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در � بلوار 
کوثر � کوثر 15 ارجاع و به کالسه 970830 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/10/24 و ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های  عمومی و انقالب در امور مدنی و دس�تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 183 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/146آگهی
خواهان معصومه حسنی خوب دادخواستی به طرفیت خوانده کرمعلی پارسا جم به خواسته نفقه معوقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 89 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در � بلوار وکیل آباد � بلوار 
کوثر � کوثر شمالی 15 ارجاع و به کالسه 970822 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/10/19 و ساعت 8/30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های  عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 89 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/147آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقایان امیر حسین حاجی اربابی و 
محسن باشی جنبد دراز

خواهان آقای محمد سعید طیبی خادر دادخواستی به طرفیت خواندگان امیر حسین حاجی اربابی و محسن باشی جنبد دراز به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987506400674 شعبه 184 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول االمکان بودن خوانده و در خواست 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 184 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد � 

511/148آگهی
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای غالمرضا راهی فرزند احمد فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای محمد 
جواد گلبری سیستانی فرزند حاجی خان علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977506401073 مورخه 97/8/20 در 
پرونده کالسه 970610 به: پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی در حق خواهان 
محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره  غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیس�ت روز پس از درج 

آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./
مسئول دفتر شعبه 184 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/149آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای جمشید یعقوبی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سید اسماعیل موسوی 
فرزند سید محمد علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977506400610 مورخه 97/8/22 در پرونده کالسه 970613 
به: پرداخت مبلغ 64000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 988000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی 
روزنامه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/14 تا یوم االداء بر مبنای نرخ بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شده 
ای�د مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای ص�ادره  غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیس�ت روز پس از درج آگهی قابل 

واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 184 شوراهای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/150آگهی
بدینوس�یله به آقای علی مهاجر هروی و خانم عصمت و عفت صالحی و آقای حس�ن صالحی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که آقای 
مصطفی صدیقی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه سفته به طرفیت شما به شعبه 186 شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه 970793 
ثبت و مورخه 97/10/19 ساعت 9 صبح در روز چهارشنبه وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر 
در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 186 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/151آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای عبدالحسین صفایی فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواست ابوالفضل امین کج النگی 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513401087 مورخ 97/08/29 در پرونده کالسه 970368 با توجه به عدم 
حضور خواهان و خوانده در جلسه رسیدگی و اخطار اخذ توضیح برای خواهان و عدم حضور ایشان برای اخذ توضیح با توجه به محتویات 
پرونده نسبت به خواسته مطالبه وجه بابت  تنظیم سند و رسید پیوست و خوانده ردیف دوم آقای عبدالحسین صفایی قرار ابطال دادخواست 

صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد.
منشی شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � حسین پور

511/152آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به 1� خانم ش�بنم حسن زاده اس�تلخی 2� آقای حامد قربان زاده فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در 
مورد دادخواست آقای رضا دهقان نژاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه . به موجب حکم شماره 9709977513801066 در پرونده کالسه 
9709987513800511 خواندگان به صورت تضامنی محکوم به پرداخت 1� مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 277/500 

ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد �

511/153آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگهی های قبلی ب�ه آقایان عماد زمانی و مس�عود ن�وردل فرزندعبداله فعال مجه�ول المکان ابالغ میگ�ردد در مورد 
دادخواس�ت منصور در بهش�تی علیه شما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977513801009 در پرونده کالسه 
97099876513800396 به صورت تضامنی خواندگان به پرداخت 1� مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 778/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال هزینه درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر 
رسید چک 90/11/28 لغایت یوم االداء که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین میگردد در 

حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد � 

511/154آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای احمدکرامتی فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواس�ت آقای قادر وحدانی علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977513801027 در پرونده کالسه 9709987513800210 خوانده محکوم 
اس�ت به مبلغ پرداخت 120/000/000 ریال اصل خواس�ته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم االداء و مبلغ 3/140/000 
ریال هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال هزینه درج آگهی در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل 

واخواهی در همین شعبه میباشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � 

511/155آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای اسماعیل خدمتگذار فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در مورد دادخواست آقای حمید اقدسی 
فرزند رجبعلی علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977513801015 در پرونده کالسه 9709987513800375 
خوانده محکوم است به مبلغ پرداخت 80/000/000 ریال اصل خواسته 2� مبلغ 1352000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال 
هزینه درج آگهی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک 94/2/30 لغایت یوم االداء که بر 
مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین میگردد در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی 

و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � 

512/156رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای روح اله شمس طرقبه دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه 1/970694 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  شایسته صنعتی طرقبه به شناسنامه 2057 در تاریخ 1397/6/25 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� روح اله شمس طرقبه ش ش 20 متولد 1337 فرزند متوفیه 2� 
فرج اله شمس طرقبه ش ش 67 متولد 1339 فرزند متوفیه 3� زهرا شمس طرقبه ش ش 3891 متولد 1342 فرزند متوفیه 4� زهره شمس 
طرقبه ش ش 40800 متولد 1345 فرزند متوفیه  5� طاهره شمس طرقبه ش ش 42 متولد 1350 فرزند متوفیه. متوفی بجز نامبردگان باال 
ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان طرقبه

512/157رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اصغر جابری دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه 1/970873 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی جباری به شناس�نامه 158 در تاریخ 1321 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� زهرا جباری ش ش 159 متولد 1276 همسر متوفی 2� حسین جابری ش ش 61 متولد 1310 
فرزند متوفی 3� فاطمه جباری ش ش 901 متولد 1315 فرزند متوفی. متوفی بجز نامبردگان باال ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

512/158آگهی
خواهان خانم صدیقه غالمی فرزند غالمعلی بطرفیت امیر حمامی بینا باج بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طالق 
به درخواست زوجه دادخواستی تقدیم دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز نموده است که به شماره 970232 ثبت به شعبه یک خانواده 
ارسال گردیده است که قرار ارجاع امر به داوری طالق صادر گردیده است که با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به خوانده اخطار می گردد ظرف یک ماه داور منتخب خود را که باالی سی سال و آشنا 

به مسائل خانواده و شرعی و اجتماعی باشد را به دادگاه معرفی نمایید واال با هزینه خواهان داور تعیین خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شاندیز � حجت رضا قلی زاده

511/159رونوشت حصر وراثت
خواهان محمد حس�ن پکوک فرزند جهانگیر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت به کالس�ه 9709987506701882 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا گل بهاری در اقامتگاه دائمی خود بدرود  حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
منحصر است به: 1� محمد حسن 2� فاطمه 3� عصمت 4� حمید 5� مه ناز همگی پکوک )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل 

511/160رونوشت حصر وراثت
خواهان داود مصباح فرزند علیرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه 9709987506701964 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا مصباح در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر است 
به: 1� داود 2� مینو همگی مصباح )فرزند( 3� مینا ملکی )همس�ر(اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می 
گردد تا چنانچه ش�خصی  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل 

511/161آگهی
خواهان/ علی اکبر جنگی زرقری دادخواستی به طرفیت  خوانده/ مراد اولیایی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان میرزا کوچک خان 
� روبروی تاالر پردیس ارجاع و به کالسه 970960 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/22 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد � هوشمند

511/162آگهی
خواهان/  احمد الهامی نژاد دادخواستی به طرفیت  خوانده/ فاطمه ابراهیمی پاقلعه به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان 
میرزا کوچک خان � روبروی تاالر پردیس ارجاع و به کالسه 971047 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/22 ساعت 9/30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد � هوشمند

511/163آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به مجید جاودانی فضلی و سید رضا علوی که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق 
اجرائیه صادره در پرونده کالسه 970558 به موجب دادنامه شماره 9709977509200944 مورخ 1397/6/26 صادره از شعبه 253 حکم بر 
محکومیت تضامنی خواندگان )مجید جاودانی فضلی و سید رضا علوی( به پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران 
)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک الی یوم االداء براساس شاخص بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ دو 
میلیون و پانصد و هشتاد و شش هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان )سهراب چمنی اصغری( می باشد. 
پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با  توجه به غیابی بودن حکم، اجرای  حکم 
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/164آگهی
پیرو آگهی های منشره در جراید بدینوسیله به خواندگان زهرا یگانه بدرآباد فرزند حسین و مصطفی رقابی که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می شود طبق اجرائیه در پرونده کالسه 9609987509200956 به موجب دادنامه شماره 9709977509200035 مورخ 1397/01/22 صادره از 
شعبه 253 محکوم علیهما محکوم به پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته به صورت تضامنی و نیز پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و شصت و پنج 
هزار ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی در حق  محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده 

محکوم علیه می باشد.
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/165آگهی
پیرو آگهی های منشره در جراید بدینوسیله به رسول محبی قلعه زو مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره در پرونده 
کالس�ه 970662 به موجب دادنامه شماره 9709977509201053 مورخ 1397/7/15 صادره از شعبه 253 محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و چهل و چهار هزار و دویست و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با  توجه به غیابی 
بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له ، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می 
گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در  غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/166آگهی
خواهان/حمید س�لطانی دادخواس�تی به طرفیت  خوانده/ الیاس احمدی الجی به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدی�م دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � میدان 
میرزا کوچک خان � روبروی تاالر پردیس ارجاع و به کالس�ه 970902 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/10/22 ساعت 9 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد � هوشمند

511/167رونوشت حصر وراثت
خواهان آزاده صالحی پور مودب فرزند خسرو به شرح دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه 9709987506701897 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  خسرو صالحی پور مودب در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین 
الفوت آن منحصر است به: 1� اعظم یزدانی )همسر( 2� ریحانه 3� محمدرضا 4� آزاده 5� امیرعلی همگی صالحی پور مودب )فرزند( اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 

می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل 

511/168رونوشت حصر وراثت
خواهان فاطمه نعیمی فرزند حسین به شرح دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه 9709987506701426 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا سعادت عاکفی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� فاطمه نعیمی )همسر( 2� معصومه 3� مهسا همگی سعادت عاکفی )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 

این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل 

511/169رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701990 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه غنی کاخکی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر 
است به: 1� حسین 2� عباس 3� رسول 4� زینب همگی رضائی )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل 

511/170رونوشت حصر وراثت
خواهان س�ید محس�ن ذره اقبالی فرزند سید حسین به شرح دادخواس�ت تقدیمی ثبت به کالس�ه 9709987506701978 از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان سید حسین زره اقبالی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 1� معصومه اجودان حیدری )همس�ر( 2� س�ید محمد 3� سیداحسان 4� سید محسن 5� سیده 
محبوبه 6� سیده مریم همگی ذره اقبالی )فرزند(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
ش�خصی  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � زهرا لعل 

511/171آگهی
خواهان آقای غالم سرور محمدی فرزند غالم حسن دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرهاد ناصریان فرزند محمدناصر به خواسته مطالبه 
وجه بابت حواله مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987509601046 شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
پنج شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/23 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/172آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به سکینه عفتی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای علی  معین جهرمی علیه شما 
بخواسته مطالبه چک به موجب حکم شماره 9709977509301271 در پرونده کالسه 970750 به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت 
مبلغ 758000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/173آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهدی جهان  که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977509100646 صادره از شعبه 252 در پرونده شماره 970274 محکوم به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت چک 
مورد دعوی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 95/5/15 و مبلغ سیزده میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار تومان بابت فاکتور مورد دعوی 
و تاخیر آن از تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/17 الی یوم االداء براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ پنجاه و پنج هزار 
و هفتصد و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان )آقای محمدرضا مهتابی گوجگی( صادر و اعالم در حق محکوم له آقای / خانم 
محمدرضا مهتابی گوجگی و نیم  عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 

در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/174آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای ابوالفضل اسماعیل نیا فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست فاطمه ادیبی چیتگر 
علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه سفته به موجب حکم ش�ماره 9709977508000328 در پرونده کالسه 970021 به پرداخت مبلغ دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 3212/000 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب دادرسی و مبلغ شش میلیون ریال حق الوکاله وکیل 
و نیز پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/1/14 الی یوم االدا براساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق محکوم له 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد میرزا کوچک خان

511/175آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای/ خانم جواد ابراهیم زاده اس�فیوخ  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای/ 
خانم محمدرضا کارمزد بالش علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509101249 در پرونده کالسه 252/970669 
به پرداخت مبلغ  یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ سر 
رس�ید چک 95/3/25 الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ 2/469/000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی در حق خواهان 
)محمدرض�ا کارم�زد بالش( صادر و اعالم می دارد. مراتب در روزنامه درج می گردد رای ص�ادره  غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/176آگهی
بدینوس�یله  پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم س�جاد آس�ایش و مهدی رضایی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
آقای/ خانم نعمت ابراهیمی علیه  شما بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو به موجب حکم شماره 9709977509101271 در پرونده کالسه 
252/970820 به حکم به محکومیت خوانده مصووف )مهدی رضائی( به انتقال س�ند خودروی پراید مدل 1389 به ش�ماره پالک انتظامی 
ایران 12�891 ی 63 به نام خواهان نعمت ابراهیمی و محکومیت خوانده ردیف اول سجاد آسایش را به هزینه های دادرسی و آگهی روزنامه 
در حق خواهان صادر می نماید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای علیرضا حاتمی فرزند قهرمان  و 
سید صمد موسوی و مجید رمضانی 

خواهان آقای س�یف اله حاجی میری دادخواس�تی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته  الزام به تنظیم  سند مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709982602700499  حوزه ش�ماره 18  ش�ورای حل اختالف شهرس�تان زنجان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/16  ساعت 16:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
472 متصدی امور دفتری  دادگاه حوزه شماره 18  شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای خدابخش نجفی به شماره شناسنامه 234- 1332 به شرح دادخواست  به کالسه 1/971359  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  جواد نجفی به شماره شناسنامه 720 در تاریخ 1397/8/25  در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
آن مرحوم منحصر است به: 1.  متقاضی  با مشخصات فوق )پدر  متوفی( 2.  عادله علوی به ش ش  447- 1332 مادر 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 نخستین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد. 
473 رئیس حوزه یک  شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمد باختر با  وکالت  آقای هادی ولی الهی دارای شناس�نامه ش�ماره 4130546112 به ش�رح دادخواس�ت به کالسه 644- 97012 از 
این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان   علی محمد خدارحمی به شناسنامه شماره 5 در تاریخ 
97/3/14 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . زهره خدارحمی به ش ش  215 دختر 
متوف�ی 2.  زه�را خدارحمی به ش ش  403 دختر متوفی 3. معصومه خدارحمی به ش ش  3380913650 دختر متوفی 4. مهناز  فرهادی به 
ش ش  2094 همسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3714 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی ابالغ  وقت دادرسی 
   کالس�ه پرونده: 9709988531400527  به ش�ماره بایگانی 970560  وقت رسیدگی: روز ش�نبه 97/10/22 ساعت 9 صبح  خواهان: آقای  
محمد رحیم کیانی فرزند  برار خاص س�اکن خامنه حس�ن آباد  کوچه ش�هید عباس اس�کندری پالک 30   خوانده : آقای کاک مراد غالمی  
به نش�انی مجهول المکان خواس�ته: مطالبه وجه به مبلغ 19311/000 تومان و هزینه دادرسی و خس�ارت تاخیر تادیه   خواهان دادخواستی 
تسلیم شوراهای حل اختالف نهاوند نموده که جهت رسیدگی به حوزه 114 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان  
بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی  مدنی مراتب یک نوبت دریکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس�یدگی حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
3716 دفتر حوزه  114   شورای حل اختالف شهرستان نهاوند 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالس�ه ش�ماره 970424  ش�عبه 11 دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه  در خصوص شکایت  میالد ملکی  و غیره علیه  
مجتبی حیدری فرزند ش�اهین  دائر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی   ش�به عمدی به میزان تقصیر صد در صد 
تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت  وی و عدم امکان ابالغ  احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174  قانون 
آئین دادرسی کیفری  مراتب یک نوبت در روزنامه  کثیر االنتشار  آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت 

مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
110 دادیار شعبه 11 دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
 در پرونده کالس�ه 970566  ش�عبه دوازدهم بازپرس�ی دادس�رای   عمومی و انقالب شهرستان کرمانش�اه  آقای حمیدرضا حیدری فرزند 
محمدعلی اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی  تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم 
دسترسی به او  طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی   کیفری  مصوب 1392 مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت  یک ماه 

احضار می شود پس از انقضای  مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
109 بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه 

دادنامه 
پرون�ده کالس�ه 9409988329700109  ش�عبه 109  دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه )109 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709978313200584   متهم: آقای محسن یدالهی   فرزند عین اله به نشانی  کرمانشاه  کرمانشاه رشیدی  کوی ولی پ2 اتهام: ایراد جنایت 
عمدی  رای دادگاه در خصوص   اتهام  آقای محسن یدالهی فرزند  عین اله فاقد مشخصات بیشتر متواری    دارای سابقه دائر بر ایراد صدمه 
بدنی عمدی نس�بت به ایمان جامه ش�ورانی  موضوع  ش�کایت نامبرده با عنایت به  مفاد کیفرخواست  صادره  از دادسرای عمومی و انقالب   
کرمانشاه  شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی  گواهی ارائه شده پزشکی  استعالم صورت گرفته از زندان مرکزی کرمانشاه  گزارش مسئول 
بازرسی زندان گزارش  مسول ارزیابی آن نهاد عدم حضور متهم علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و  گذشت مهلت قانونی   یک ماه و در 
نتیجه عدم تدارک   دفاع و سایر قرائن و امارات  موجود در پرونده اتهام را محرز و مسلم  تشخیص لذا مستندا به مواد 1 و 2 و 12 و 18 و 14 و 
448 و 449 و 462و 488  و 709 و  710  از  قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را بابت دو عدد جراحت دامیه چهار صدم دیه کامل انسان 2. 
ارش  دو عدد جرح در حد دامیه خلف قفسه سینه دو درصد دیه  کامل انسان 3.  بابت دو عدد کبودی ساعد دست راست و ساعد دست چپ  
به پرداخت   سه هزارم دیه کامل  انسان در حق شاکی ظرف دو سال از تاریخ وقوع بزه که می بایست هر سال نصف آن را پرداخت نماید و 
بابت جنبه عمومی جرح به وسیله جسم برنده  تیزبر به تحمل 6 ماه حبس تعزیری  محکوم می نماید. رای صادره غیابی  ظرف مدت بیست روز 

قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
964  دادرس شعبه 109 کیفری 2 شهرستان  کرمانشاه 

آگهی درخواست حصر وراثت
  درخصوص درخواست مهسا کر فرزند آشورمحمد مبنی برصدورگواهی حصر وراثت مرحوم محمد صفا کلته ئی فرزند نورمحمد بادرنظرگرفتن 
گواهی فوت شماره 294747ف/20-اداره ثبت احوال گمیشان وبالحاظ اسناد هویت وشناسنامه ارائه شده که درپرونده پیوست میباشد که 
پس ازانجام تشریفات قانونی وبموجب این ورقه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گمیشان تایید مینماید که محمد صفا کلته ئی فرزند 
نورمحمد بشماره شناسنامه6280013561 صادره ازگمیشان که پیرودین اسالم وآخرین اقامتگاه دائمی او شهرستان گمیشان میباشد درتاریخ 
1397/6/7دراثر حوادث ترافیکی فوت نموده وورثه حین الفوت اوعبارتند1-مهسا کر ف آشورمحمد کد ملی6280117529ت ت1379 
همس�رمتوفی2-نورمحمد کلته ئی ف رجب کلت�ه ئی ش ش11ت ت1335پدرمتوفی3-خانم حال�ی بیکه کمی ف قربان ش ش34ت 
ت1338مادرمتوفی4-مرصاد کلته ئی ف محمد صفا کد ملی6280357759ت ت 1394پس�رمتوفی5-فاطمه کلته ئی ف محمد صفا 
کد ملی6280406342ت ت1397دخترمتوفی والغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم 

نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 62-قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف گمیشان-قنبرزاده افروزی

آگهی درخواست حصر وراثت
  درخص�وص درخواس�ت مرد محم�د محمدی فر فرزن�د بگنج مبن�ی برصدورگواهی حصر وراث�ت مرحوم بگنج محم�دی فر فرزند 
ش�اری بادرنظرگرفتن گواهی فوت شماره294789ف/20-اداره ثبت احوال گمیش�ان وبالحاظ اسناد هویت وشناسنامه ارائه شده که 
درپرونده پیوس�ت میباش�د که پس ازانجام تش�ریفات قانونی وبموجب این ورقه شعبه اول ش�ورای حل اختالف شهرستان گمیشان 
تایید مینماید که آقای بگنج محمدی فر فرزند ش�اری بش�ماره شناس�نامه 52صادره ازگمیشان که پیرودین اسالم وآخرین اقامتگاه 
دائمی اوشهرس�تان گمیشان میباش�د درتاریخ 1397/07/24دراثربیماریهای قلبی فوت نموده وورثه حین الفوت اوعبارتند1-نعیمه 
پورقاز ف عاش�ور ک�د ملی2239617233ت ت 1337همس�رمتوفی2-مرد محم�د محمدی فر ف بگنج کد مل�ی6289754688ت 
ت1361پس�رمتوفی3-امین محم�دی فر ف بگن�ج کد ملی 2110217788ت ت1370پسرمتوفی4-مس�عود محم�دی فر ف بگنج کد 
ملی6280056198ت ت 1373پس�رمتوفی5-ایمان محمدی فر ف بگنج کد ملی2122646705ت ت1367پس�رمتوفی6-بی بی سارا 
محم�دی فر ف بگنج کد مل�ی 2122673631ت ت 1364دخترمتوفی7-س�ولماز محمدی فر ف بگنج کد مل�ی 6280029964ت ت 
1372دخترمتوف�ی 8-جهانگل محمدی ف�ر ف بگنج کد ملی6280083497ت ت1376دخترمتوفی والغیر اینک ش�ورا پس ازانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرک�س اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 63-قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف گمیشان-قنبرزاده افروزی

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم منا س�ادات میرصالحی فرزند احمد بش�رح درخواستی که بکالسه 1/97/644-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراث�ت نم�وده واعالم داش�ته که مهدی عباس�ی فرزن�د علی اصغر بش�ماره شناس�نامه 1904ص�ادره از گ�رگان درتاریخ 
1397/6/2دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود شهرس�تان گرگان فوت نم�وده وورث�ه/وراث حین الف�وت وی عبارتند از /عبارتس�ت از1-منا 
س�ادات میرصالحی ف احمد ت ت1373/2/18ش ملی 2110473347همسرمتوفی2-اس�را عباس�ی ف مهدی ت ت1393/5/27ش 
ملی2111835961فرزند متوفی3-راضیه بانو اس�معیلی شاهدهی ف بخشعلی ت ت1/ 1338/10ش ملی2248734700مادرمتوفی4-
عل�ی اصغر عباس�ی ف حس�ینعلی ت ت1343/3/15ش مل�ی 2121828771پدرمتوفی والغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار 

آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 58-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کردکوی-بازاری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای عبداله س�یدی فرزند بردی محمد بتاریخ97/9/1 درخواس�ت صدور گواهی انحصار وراثت پس�رش رانم�وده بایگانی97/60 
واعالم داش�ته که مرحوم معین الدین س�یدی فرزند عبداله بش�ماره شناس�نامه- متول�د 1382/4/23صادره از گمیش�ان درتاریخ 
1393/8/16دراقامت�گاه دائمی خود در روس�تای قلعه کریم ایش�ان فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از1-عبداله س�یدی 
ف ب�ردی محم�د ش ش54ت ت 1344/4/3ش ملی6289626401پدرمرحوم2-اللوگ گرگانی ف عالی ش ش6200ت ت1346/1/1ش 
ملی4979355803مادرمرح�وم والغی�ر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوب�ت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید 

واال گواهی صادرخواهد شد.
 60-رییس شعبه 2شورای حل اختالف شهری سیمین شهر

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای عبدالرحیم پوراکبر فرزند حس�ین بش�رح درخواس�تی که بکالسه 970644-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراث�ت نموده واعالم داش�ته ک�ه رقیه حس�ین زاده صیقالن�ی فرزند یعقوب بش�ماره شناس�نامه 6 صادره ازصومعه س�را 
درتاریخ1397/6/29دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-

عبدالرحیم پوراکبر ف حس�ین ش ش242همسرمتوفی2-ام البنین پوراکبر ف عبدالرحیم ش ش73 دخترمتوفی والغیر اینک شورا 
پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 77-عضوشعبه 10شورای حل اختالف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم مریم ش�هرکی س�وخته باوکالت امیرحس�ین نقوی دارای ش�ماره شناسنامه98بش�رح دادخواست بکالس�ه 970627/ ازاین شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان کاظمعلی شعبانی به شناسنامه 564 درتاریخ1394/12/10دراقامتگاه 
دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-رمضان ش�عبانی ف کاظمعل�ی ش ش2180580797ت ت 
1344/3/6پس�رمتوفی2-ولی ش�عبانی ف کاظمعلی ش ش 2180580800ت ت 1346/5/2پس�رمتوفی3-مریم ش�هرکی سوخته ف بدیل 
ش ش98ت ت52/11/20همس�رمتوفی 4-جمیل�ه ش�عبانی ف کاظمعل�ی ش ش2180576781ت ت1337/3/11دخترمتوف�ی5-گل بانو 
ش�عبانی ف کاظمعلی ش ش2180575221ت ت1332/7/8دخترمتوفی6-مریم ش�عبانی ف کاظمعل�ی ش ش2180580819ت ت03/03/ 
1347دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویاوصیتنامه ای 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
44-قاضی شعبه 11شورای حل اختالف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت فی�ض محم�د خورش�یدی فرزن�د ش�کراله بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکالس�ه 
9709981720300591بایگانی970607/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان شکراله خورشیدی 
فرزند مرحوم علی محمد دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان گرگان بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-خانم جان 
باجی خورشیدی هیکویی همسرمتوفی-فیض محمد خورشیدی فرزند متوفی-پربانو خورشیدی فرزند متوفی-علی محمد خورشیدی فرزند 
متوفی-یارمحمد خورشیئی فرزند متوفی-منوچهر خورشیدی فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی 
میگردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
 78-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان گرگان

دادنامه 
پرونده کالسه 9709981260700216  شعبه 2607  مجتمع  شماره بیستو هفت شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی  شماره 
9709971260700899 خواهان: آقای محمود رئوفی منش  فرزند محمدعلی با وکالت  آقای حسین  خسرو ابادی فرزند داود  به نشانی 
تهران تهران  میدان انقالب خ  کارگر شمالی نرسیده به بلوار  کشاورز خ قدر پ6 واحد 1  خوانده : آقای علی پور مشیر فرزند مهدی به 
نشانی تهران خ مولوی نرسیده به چهارراه امیریه )بین خ وحدت اسالمی و خ ولیعصر(  روبروی  حسینیه صاحب الزمان پاساژ سجاد 
ط4  واحد 473  خواس�ته ها:  1. مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه  2.  مطالبه  و جه چک  3. مطالبه خسارت دادرسی  گردشکار: خواهان 
دادخواس�تی  به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده  تقدیم داشته که پس از ارجاع  به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی  در وقت مقرر ش�عبه به تصدی ا مضا کننده زیر تش�کیل اس�ت و با توجه به محتویات پرونده  نظر ختم رس�یدگی  را اعالم  و 
به ش�رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای ش�ورا در خصوص دادخواست  تقدیمی خواهان  محمود رئوی منش با  وکالت آقای 
حس�ین خس�رو آبادی به طرفیت  خوانده  علی پور مشیر  به خواس�ته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت  خوانده   به پرداخت   
مبلغ 15/000/000   ریال بابت یک فقره چک به ش�ماره 445231  مورخ 96/12/25 با احتس�اب  خس�ارت  تاخیر تادیه و خس�ارات 
دادرس�ی  ش�ورا  و حق الوکاله وکیل با جری تشریفات قانونی  و گواهی عدم پرداخت  بانک محال علیه همگی داللت بر استقرار دین 
به میزان خواس�ته بر عهده خوانده  داش�ته  و بقای اصل مس�تندات مذکور در ید مدعی داللت بر  بقای دینو اش�تغال وجه خوانده  و  
اس�تحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد. لذا  خوانده  با توجه به ابالغ قانونی در جلس�ه رسیدگی  حضور  نیافته و الیحه دفاعی 
در قب�ال دع�وای مطروحه معمول نداش�ته و دیل بر برائت ذمه خود اقامه و ا رائه نکرده اس�ت و با عنای�ت به  اینکه  وجود اصل چک 
در ید خواهان داللت بر بقای دین  مس�تندا به مواد 314 و 313 و 312 قانون تجارت و ماده 198  قانون آئین دادرس�ی مدنی دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت دانس�ته وحکم بر محکومیت خوانده   به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته در حق خواهان 
صادر و  اع الم می نماید. همچنین به اس�تناد ماده 519  قانون آئین دادرس�ی مدنی حکم بر محکومیت  خوانده   به پرداخت هزینه 
های دادرسی به  مبلغ 3/387/000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 1/000/000 ریال و طبق قانون استفساریه  تبصره الحاقی به ماده  
2 اصالحی موادی از قانون صدور چک  مصوب 1379/3/10  مجمع تشخیص مصلحت نظام   مصوب 1377/9/22  خسارت دیرکرد از 
تاریخ سررسید تازمان وصول آن  مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی طبق شاخص بانک مرکزی  احتساب و از خوانده  اخذ 
و در حق خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی ظرف بیس�ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در  این ش�ورا می باشد و پس از 20 

روز قابل تهران ج خواهی در محاکم عمومی می باشد. 
99009  قاضی شعبه 2607  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران 

آگهی حصر وراثت 
خانم س�ودابه دامن فر به ش�ماره شناس�نامه 13010  به شرح دادخواس�ت  تقدیمی به کالسه 673  از این ش�عبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  ش�هناز واشقانی  فراهانی به شماره شناسنامه 74 در تاریخ 97/7/28 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی  گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. س�ودابه دامن فر  ش�ماره شناسنامه 13010 کد ملی 
0063051478  تاریخ تولد 60/6/26  صادره از تهران دختر متوفی 2.  ملیحه دامن فر ش�ماره شناس�نامه 0011834714  تاریخ تولد 
69/2/9  صادره از تهران دختر متوفی 3. زهرا دامن فر  به ش�ماره شناس�نامه 17764  کد ملی 0063795922  تاریخ تولد 63/6/9  
صادره از تهران دختر متوفی 4. عذرا واش�قانی فراهانی  ش�ماره شناسنامه 19 کد ملی 5449552912  تاریخ تولد 1310/11/7 مرکزی 
مادر متوفی  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 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  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد. 
99003 رئیس شعبه 859  شورای حل اختالف منطقه 8 تهران 

آگهی حصر وراثت 
آقای ناصر ابراهیمی  به ش�ماره شناس�نامه 49281 به ش�رح دادخواس�ت  تقدیمی به کالس�ه 656  از این ش�عبه درخواست  گواهی 
حص�ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  علی قلی ابراهیمی به ش�ماره شناس�نامه 10 ش�ماره مل�ی 1533580121 در 
تاری�خ 97/7/17 اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1. ناصر ابراهیمی  ش�ماره 
شناسنامه 49281- کد ملی 0077956079  تاریخ تولد 65/5/13  صادره از تهران پسر متوفی 2. شیرین ابراهیمی شماره شناسنامه 
15797-کد ملی 0062039717    تاریخ تولد 58/9/1 صادره از تهران دختر متوفی 3. عظمت ابراهیمی شماره شناسنامه 2  کد ملی 
1533622851   تاریخ تولد 48/2/2  صادره از میانه دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر  نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد. 
98998  رئیس شعبه 859 شورای حل اختالف منطقه 18 تهران 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم :  داریوش امیری فرزند اسمعیل نشانی: تهران تهران خاوران مسعودیه خ ابومسلم خراسانی جنب 
درمانگاه را زی ط2  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  علی آپتون نشانی: تهران تهران خاوران  خ  هاشم آباد پ82 ط همکف    
محکوم به: بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه  به ش�ماره 971009107630390  و شماره دادنامه مربوط 9609971076300494 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت  مبلغ 4/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 230/000 ریال  بابت هزینه دادرسی گردید. 
98992  مسئول دفتر شعبه  شورای حل اختالف شعبه 763   مجتمع  شماره پانزده شورای حل 
اختالف شهر  تهران 

دادنامه 
تاریخ رسیدگی : 97/7/23  شماره پرونده: 970314/753  شماره دادنامه: 692- 97   مرجع رسیدگی : شعبه 753 مجتمع  شماره 5  شورای 
حل اختالف  خواهان: س�ینا عبداله وند  چراغی به آدرس  خوانده : بهزاد  محمدی  به آدرس منیریه خ 9 بین 15 متری  دوم و س�وم پ79  
خو استه: مطالبه وجه به مبلغ 125/000/000  ریال بابت یک فقره چک و هزینه دادرسی به انضمام  خسارت تاخیر تادیه  گردشکار: خواهان 
دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده  باال تقدیم داشته اند که پس از ارجاع به این  شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
در وقت مقرر شعبه به تصدی ا مضاء کننده زیر تشکیل است  و با توجه به محتویات پرونده و پس از  شور و تبادل نظر ختم رسیدگی  را ا 
عالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.  رای شورا در خصوص دعوی  آقای سینا عبداله وند چراغی به طرفیت   بهزاد محمدی  
به خواسته ی مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال  وجه  به موجب  یک فقره چک به شماره 010730  مورخ 1396/3/25  عهده بانک  شعبه  به 
انضمام  خس�ارت تاخیر تادیه  و هزینه دادرس�ی با توجه به مفاد دادخواست ورونوشت مصدق گواهی عدم پرداخت وجه چک موصوف که 
پیوست دادخواست  تقدیمی می باشد و اینکه خوانده  علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی  حضور نیافته و الیحه ای نیز  از سوی ایشان  
واصل نگردیده است. لذا این شورا با  اخذ  نظریه مشورتی از ا عضای محترم شعبه 753  دعوی خواهان را  وارد دانسته و مستندا به ماده 9  
قانون شورای حل اختالف   مصوب 1394/8/10  و  مواد 310 و 311 و 313  قانون تجارت و قانون استفساریه  تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصالحی موادی از قانون  صدور چک    مصوب مجمع تش�خیص مصلحت نظام  س�ال 1376 و مواد 198  و 519  قانون آئین دادرس�ی  مدنی 
حکم به محکومیت  خوانده   به پرداخت مبلغ 125/000/000  ریال به عنوان اصل خواسته  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی و پرداخت  مبلغ 1/922/500 ریال  بابت هزینه دادرسی  در  حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به محکوم علیه غیابی  خواهد شد. ظرف مدت 20 روز از تاریخ قابل واخواهی  در این شورا  

و  پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر  خواهی در محاکم عمومی حقوقی محل می باشد. 
98983  قاضی مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  خواهان داود الیاسی 
خواهان داود الیاسی  دادخواستی به طرفیت خوانده  اسماعیل درگاهی مللو به خواسته   مطالبه و جه  مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709981260500363 شعبه 2605 مجتمع  شماره بیست و هفت شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26  ساعت 09:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 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 نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
98979  مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف  شعبه 2605  مجتمع  شماره بیست و هفت شورای 
حل اختالف شهر تهران 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9709980231200181  ش�عبه 147 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی شهید محالتی  تهران تصمیم نهایی  شماره 
9709970231200919   خواهان: آقای  حمیدرضا جعفری  فرزند محمدرضا به نش�انی اس�تان تهران شهرس�تان تهران  ش�هر تهران 
ش�هرک کاروان 20 متری نخلی  ک مطلبی  پ5 واحد 5 خواندگان: 1. آقای س�هیل نادری  2. خانم مهناز نادری  3. خانم مینا نادری 
همگ�ی مجه�ول المکان  خواس�ته ها:  1. الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک  2. مطالبه  خس�ارت دادرس�ی  رای دادگاه در خصوص 
دادخواس�ت  آقای حمیدرضا جعفری فرزند محمد رضا به طرفیت  1. س�هیل  نادری  2. مهناز نادری  3.  مینا نادری  به خواس�ته الزام 
به تنظیم س�ند رس�می  یک دس�تگاه آپارتمان  به انضمام پارکینگ  تحت پالک ثبتی  26434  فرعی از 138  اصلی واقع در بخش 
12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال  و مطالبه خس�ارات دادرس�ی  دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوی اصحاب دعوی و اخذ 
و اس�تماع اظهارات خواهان به ش�رح صورتجلسه   دادرسی و مالحظه اس�ناد و مدارک ابرازی از جمله متن و مفاد مبایعه نامه شماره 
8599   مورخه 85/12/26   و س�ند ش�ماره 79795  مورخ 85/12/22 تنظیمی در دفترخانه ش�ماره 265 تهران که داللت بر واگذار 
و انتقال  شش�دانگ  یک دس�تگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم قس�مت جنوبی به مساحت 48/70 متر مربع  قطعه ششم تفکیکی به 
انضمام پارکینگ شماره 2  مفروز و مجزی  شده از پالک 138/26434  واقع در بخش 12 تهران  توسط مورث خواندگان مرحومه منور 
اس�المی  حس�ن ابادی فرزند میرزا محمد به خواهان را دارد با امعان نظر  به پاسخ استعالم  شماره 139785601054015794  مورخه 
1397/6/17 اداره ثبت اسناد و امالک  خاوران و حاکمیت اراده و اصل صحت و  لزوم قرارداد و اینکه خواندگان  علیرغم ابالغ قانونی 
در جلس�ه دادرس�ی  دادگاه حاضر نشدند و در قبال ادعا و خواس�ته خواهان دفاعی نکردند بنابراین دادگاه دعوی خواهان به کیفیت 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص  و با استناد به مواد 198 و 519  قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220  و 223   و  224 و 
225 و 362  و  1257 و 1358  و 1301  قانون مدنی  حکم به محکومیت و الزام خواندگان  ورثه مرحوم منور  اسالمی حسن آبادی را به 
حضور در دفترخانه  اسناد رسمی   مورد توافق طرفین  و تنظیم سند رسمی انتقال  یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم  قسمت 
جنوبی به به مس�احت  48/70  متر مربع قطعه شش�م تفکیکی به انضمام  پارکینگ ش�ماره 2 مفروز و مجزی   ش�ده  از پالک ثبتی 
26434 فرعی از 138 اصلی و اقع در بخش 12 تهران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید اما در  خصوص   دادخواس�ت  خواهان 
به خواس�ته خس�ارات دادرس�ی  دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  نظر به اینکه  ورود خس�ارت  خواندگان  منتسب به خواندگان 
موصوف  نمی باش�د دادگاه دعوی خواهان در این قس�مت را وارد  و ثابت تش�خیص نداده و با اس�تناد به مواد 1257  و 1258  قانون 
مدن�ی  حک�م به بی حقی خواهان صادر و ا ع الم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل 

اعتراض  و تجدید نظر  خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان تهران  می باشد. 
99307 رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر 
رای ش�ماره 139760327002001433- 1397/08/13 کالس�ه 92- 1397 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ظهراب  
رجبی  فرزند اصف به  شماره شناسنامه 538 صادره از ابهر در یک باب خانه به مساحت 146/26 متر مربع از پالک 1688 فرعی از 1 
اصلی واقع در ابهر خیابان 17 شهریور بلوار شهدا کوچه قدس خریداری از مالک رسمی )سهم االرث ابوالفضل شفیعی از مرحوم احمد 
ش�فیعی ( محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   می شود در صورتی که اشخاص 
نس�بت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/24 
761 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ابهر –  حسین کاظمی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر 
رای ش�ماره 139760327002001434- 1397/08/13 کالس�ه 13- 1397 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید 
محمدی فرزند  شمسعلی به  شماره شناسنامه 15941 صادره از ابهر در یک باب مغازه به مساحت 44 متر مربع از پالک 484 فرعی از 
1 اصلی واقع در ابهر خیابان ولی عصر )عج( نرس�یده به میدان ش�هید رجایی  خریداری از مالک رسمی )وراث مرحوم کوچک لطفی( 
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 س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باشند می  توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/24 
760 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ابهر –  حسین کاظمی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
صفدرخان محمدی دارای ش�ماره شناس�نامه 1132 به شرح دادخواست کالس�ه 970647/ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  مقصود خان محمدی به شماره شناسنامه 651 در تاریخ 97/8/11 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به قربانعلی شماره شناسنامه 1067 عباسعلی  شماره شناسنامه 1068 صفدر  شماره 
شناسنامه 1133 رحمت شماره شناسنامه 1212 عزیز شماره شناسنامه 1332 جملگی خان محمدی پسران متوفی مریم خان محمدی 
ش�ماره شناس�نامه 16 دختر متوفی و فاطمه موالیاری  فرزند محمدحسین شماره شناس�نامه 7 همسر متوفی و  الغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  
759 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای طالب پناهلو دارای ش�ماره شناس�نامه 2197 به ش�رح دادخواست کالسه 970648/ش6 از این ش�ورا درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  ذکراله پناهلو به ش�ماره شناسنامه 324 در تاریخ 96/4/23 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به علی ش�ماره شناس�نامه 806 طالب ش�ماره شناسنامه 761 قربانعلی شماره شناسنامه 
805 رضا ش�ماره شناس�نامه 15148   جملگی پناهلو پسران متوفی و رحیمه ش�ماره شناسنامه 13339 مهری شماره شناسنامه 211 
جملگ�ی پناهل�و دختران متوفی و الغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوب�ت آگهی می نماید تا هر 
کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.  
758 رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای حمید حس�نی دارای شماره شناسنامه 4410898914 به شرح دادخواست کالسه 970807/ش6 از این شورا درخواست  گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  معظمه حامدی به ش�ماره شناس�نامه 48 در تاری�خ 97/6/20 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به حمید حس�نی ش�ماره شناس�نامه 4410898914 پس�ر متوفی و فرش�ته 
شماره شناسنامه 4410931202 مریم شماره شناسنامه 4410919202   زهرا شماره شناسنامه 4410908650 فاطمه شماره شناسنامه 
4410101420  جملگی حس�نی دختران متوفی و الغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  
757 رئیس شعبه 4 شورای حل اختالف ابهر 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم :  بانک صادرات ایران سرپرستی شعب زنجان نشانی: زنجان میدان آزادی ساختمان  مرکزی بانک 
صادرات زنجان  مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  1. مجید ابهری فرزند احمد نشانی: خرمدره شهرک قدس گلستان 9 پالک 1 
، 2. حمیدرضا محمدی فرزند محمدرضا مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه : حسینعلی مغانلو فرزند فتح 
اله نش�انی: زنجان بلوار کوچه مش�کی س�اختمان تجاری قائم طبقه اول واحد 108   نوع رابطه:    وکیل محکوم له/ محکوم لهم :  بانک 
صادرات ایران سرپرستی  شعب زنجان محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره 9710092417300938  و شماره 
دادنامه مربوطه 9709972417300080  محکوم  علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 123/204/468  ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/770/000 ریال بابت هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و مبلغ روزانه 3/527 ریال لغایت اجرای کامل  دادنامه وصول 
محکوم به   در حق خواهان صادر ک ه در صورت عدم پرداخت در  مهلت قانونی محکوم  به پرداخت نیم عشر دولتی نیز می گردد. 
مسئول دفتر شعبه  شورای حل اختالف شعبه شماره 3 شورای حل اختالف ابهر 

اگهی
نس�بت ب�ه ش�کایت عظی�م قاصدومظفرس�یاه مردخوزانی-ص�ادق س�لمانی تاتالری-عظی�م قاصد-ابراهی�م عبدی-ناصرآجرلو-
عبدل�ی- دوخائی-مرتض�ی  حسنلو-حامداویس�ی-علی  نژاد-محمدرضامحمدی-حس�ین  مومن�ی  محمدرضامحمدی-عل�ی 

فرامرزکامرانی-درخش�نده ومجیدنب�ی زاده برب�ران علی�ه حم�زه عل�ی نژاد-منصورعزی�ززاده –حم�زه علینژاد-حم�زه عل�ی 
نژاد-مجی�داوره ای –کریم عزی�ززاده –احمدرختانس�از-منصورعزیززاده –بهنام همتی-رضارختانس�از-کریم عزیززاده –حس�ین 
عزیززاده-عمرمالزاده-منصورعزیززاده-مرتض�ی حس�نی –کری�م عزیززاده-ش�یرزادعزیززاده –عمرمالزاده-حم�زه عل�ی نژاد-

عمرمالزاده-عیسی پیروتی-عمرمالزاده-کریم عزیززاده دایربرمشارکت در کالهبرداری 255میلیون تومان-کالهبرداری ومشارکت 
درکالهبرداری200میلی�ون توم�ان –مش�ارکت درکالهبرداری255میلیون تومان –مش�ارکت درکالهب�رداری مبلغ50میلیون تومان 
ومش�ارکت درکالهبرداری465میلیون تومان مش�ارکت درکالهبرداری43میلیون تومان مش�ارکت درکالهبرداری 43میلیون تومان 
مش�ارکت درکالهبرداری26میلیون تومان مشارکت در کالهبرداری 50میلیون تومان مشارکت درکالهبرداری58میلیون تومان حکم 

برائت صادرشدجهت دریافت متن رای به شعبه مراجعه نمایید.
3064-شعبه102دادگاه کیفری دوشهر پیرانشهر102جزایی سابق

دادنامه
پرونده کالسه9609984428300458شعبه101دادگاه کیفری دوشهرپیرانشهر11جزایی سابق تصمیم نهایی9709974427700752-

ش�اکی محمدجس�یم محمدنژادفرزندرحمن بنشانی پیرانش�هر خ قدس فرهنگیان2خ دانش پشت مس�جدفرهنگ بادرب زردرنگ- 
متهم سعیدش�یری فرزندقدرت اله بنش�انی مجهول المکان-اتهام کالهبرداری رایانه ای-رای دادگاه-درخصوص اتهام سعیدش�یری 
فرزندقدرت اله ت ت36 ش�ماره ملی3871019135اهل همدان فعالمجهول المکان دایربرکالهبرداری رایانه ای به میزان پنج میلیون 
ریال موضوع ش�کایت محمدجسیم محمدنژادفرزندرحمن حسب کیفرخواست صادره ازسوی دادسرای عمومی وانقالب پیرانشهر به 
ش�مراه 9710434427500349مورخ97/5/22 دادگاه باعنایت به جمیع ارواق ومحتویات پرونده وش�کایت واظهارات ش�اکی مبنی 
بر اینکه درشهرس�تان پیرانش�هر به مدت ده س�ال که درموسسه خیریه پیش�گیری ازاعتیاد کارمیکند متهم بانامبرده تماس تلفنی 
برقراروخودراخیر معرفی واظهارداش�ته قصدکمک به خیریه و ارس�ال کاال به موس�س رادارد ازانجایی که کاالهای ارسالی میبایست 
بییمه ش�ودهزینه بیمه میبایس�ت از سوی موسس�ه پرداخت شود که متعاقب این امر متهم ش�ماره کارت خودررابه شاکی ارائه داده 
وش�اکی اقدام به انتقال مبلغ پنج میلیون ریال وجه ازطریق کاربه کارت به متهم نموده ومتهم پس ازانتقال وجه به حس�ابش گوش�ی 
راخاموش کرده و خبری ازارس�ال کاال و متهم نش�د لذا نظربه مراتب موصوف و صرف نظرازاین امر که فعل ارتکابی ازس�وی متهم به 
ش�رح اعالم�ی نمیتواند کالهبرداری رایانه ای باش�د بلکه ازانجا که صرف دروغ نمیتواند عملیات متقلبان�ه انچنانچه قانونا الزم برای 
تحقیق جرم کالهبرداری باشد فعل ارتکابی ازسوی متهم ازنظر قضایی این مقام نمیتواند منطبق باعنوان مجرمانه کالهبرداری باشد 
ازانجا که تعیین عنوان اتهامی بعبارتی انطباق فعل ارتکابی ازس�وی متهم باقوانین  وعناوین مجرمانه ازاختیارات و بتش�خیص مقام 
قضای�ی مقام قضایی میباش�د ل�ذا نظربه مراتب معنونه و دیگر قرائ�ن و امارات منعکس درپرونده ازجمل�ه اینکه متهم علیرغم ابالغ 
قانونی احضاریه درهیچ یک ازجلس�ات دادرس�ی حضورنیافته وازش�کایت مطروحه برعلیه خوددفاع ننم�وده این امرموجب حصول 
علم قضایی بوده باتغییر عنوان اتهامی متهم ازکالهبرداری رایانه به تحصیل مال از طریق نامشروع ارتکاب بزه تحصیل مال ازطریق 
نامش�روع ازس�وی متهم رامحرزدانس�ته بااستناد به ماده 2قانونی تش�دید مجازات مرتکبین ارتش�ااختالس کالهبرداری مصوب67 
مجمع تش�خیص مصلح�ت نظام ومواد 2و14و18و211قانون مجازات اس�المی مصوب 92 حکم به محکومی�ت متهم موصوف به تحمل 
دو س�ال حبس تعزیری و رد مال به ش�اکی موصوف به میزان پنج میلیون ریال صادر واعالم میدارد رای صادره غیابی محسوب ظرف 
20روزپ�س ازابالغ قابل واخواهی دراین ش�عبه س�پس ظرف20روزازتاریخ انقضای مهلت واخواهی قاب�ل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظراستان آ.غ است.
3047-رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دوپیرانشهر

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم :  منوچهر ایروانی  فرزند ابوالفضل نش�انی:  استان تهران  شهرستان تهران  شهر تهران خاوران 
مش�یریه خ صالح�ی بعد از چهارراه اول کوچه داریوش  فش�ی پ43 زنگ 6 غربی مش�خصات محکوم علی�ه/ محکوم علیهم: پژمان 
ی�زدان دوس�ت محکوم به: بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوط�ه  به ش�ماره 9710091076300385   و ش�ماره دادنامه مربوطه 
9709971076300633  محک�وم علی�ه  محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 154/076/500  ریال بابت اصل خواس�ته  و مبلغ 2/035/000  
بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 1397/04/11 تا  هنگام پرداخت طبق شاخص 

تورم که توسط اجرای احکام  محاسبه می گردد. 
98988 مسئول دفتر شعبه  شورای حل اختالف  شعبه 763  مجتمع  شماره پانزده  شورای حل 
اختالف شهر تهران 

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم :  بهروز بابائی فردوطن  فرزند محرمعلی  نش�انی: اس�تان تهران  شهرس�تان  تهران  شهر تهران 
بزرگراه فتح فتح 9 کارخانه لبنی کوالک  مش�خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  محس�ن نادری محکوم به: بموجب  درخواس�ت 
اج�رای حکم مربوطه  به ش�ماره و ش�ماره  دادنامه  مربوط�ه 9709971075500436 محکوم علیه محکوم اس�ت ب�ه پرداخت  مبلغ 
914000000 ری�ال  باب�ت اصل خواس�ته و مبلغ 2295000 ریال بابت هزینه دادرس�ی  و تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک ها در ید 

محکوم له لغایت اجرای حکم و در حق محکوم له هزینه اجرا و نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد. 
98985 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف  شعبه 755 مجتمع شماره پانزده شورای حل 
اختالف شهر تهران 

اگهی
پرونده کالسه9409984428600027شعبه102دادگاه کیفری دوشهرپیرانشهر102جزایی سابق تصمیم نهایی9709974427800179-

واخواه اس�ماعیل رش�یدزاده فرز نداحمدبنش�انی پیرانش�هرخ آشیانه خ اس�تادهیمن ک اسیابان جنب مدرس�ه مطهری-واخوانده 
شیدادس�تگیرفرزندقادر بنشانی بوکئان خ استادحقیقی جنب نانوایی-اتهام مزاحمت برای بانوان-رای دادگاه- درخصوص واخواهی 
اس�ماعیل رشیدزاده فرزندعلی نس�بت به دادنامه صارده ازسوی شعبه به ش�ماره 9509974427800978مورخ12/8/95 به موجب 
ان مته�م ب�ه اتهام مزاحمت به بانوان وتهدیدمحکوم به تحمل دو س�ال حبس و دو فقره 74ضربه ش�الق گردیده نظربه اینکه واخواه 
درجلسه دادرسی اعتراض و دلیل موجهی که موجبات تزلزل رای نخستین را فراهم اورد بعمل نیاورده ودادنامه صادره مطابق قانون 
و مقرررات دادرس�ی و صورت ش�رعی ثاصداریافته لذا ضمن رداعتراض واخواهی لیکن به جهت اخذ رضایت ش�اکیه مس�تندا به به 
مواد 100و101و104قانون مجازات اس�المی مصوب92 بندب ماده13قانون ائین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم از بزه تهدید 
صادرواعالم میگرد ددادنامه اصداری درخصوص مزاحمت برای بانوان را عینا به اس�تناد مادتین 406و407قانون ائین دادرسی کیفری 
مورد تایید واس�توار قرارمیدهد النهایه نظربه پیش بینی اصالح مرتکب وضعیت خاص وی به لحاظ اس�تضعاف و جوانی و اخذ رضایت 
ش�اکیه و عدم مالحظه س�وابق کیفری متهم درپرونده اجرای دوس�وم حبس وی رادرراس�تای اعمال مواد46و48و51و52و54قاون 
مج�ازات اس�المی مصوب92 به مدت یکس�ال به صورت س�ادره م�ورد تعلیق قرارمیدهد بدیهی اس�ت چنانچه ازتاری�خ صدور قرار 
تعلی�ق تاپای�ان مدت ان متهم مرتکب یک�ی ازجرایم عمدی ثموجد حدقصاص دیه یاتعزیر تادرجه هفت ش�ود عالوه برمجازات جرم 
اخیرمج�ازات معلق نیزدرباره وی اجراخواهدگردید رای صادره حضوری محس�وب ظرف20روزپس ازاب�الغ قابل اعتراض نزد محاکم 

عالی تجدیدنظراستان آ.غ است.
3038-رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری2پیرانشهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

1. .برابررای شماره139760313012000521هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی 
مس�تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک تکاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رضاسلیمانی علی ابادفرزنداحمد ش ش2079 صادره 
ازتکاب درششدانگ یک باب خانه به مساحت196/98مترمربع پالک 9867فرعی ازیک اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک 1083فرعی 
واقع در تکاب شریف اباد خ 16متری روبروی پایگاه شهیدکاوه خریداری ازمالک رسمی غالمرضااحتساب و سلیمان ایمانی محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزاگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش�ته باش�ندمیتوانند ازتاریخ انتش�اراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم و پس ازاخذرسیدظرف 
مدت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خودرارابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/9/10   -   تاریخ انتشارنوبت دوم 97/9/25
2277- رئیس ثبت اسناد و امالک تکاب

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالس�ه پرونده:  14/97ش/379 وقت رس�یدگی: پنج شنبه 97/10/13 س�اعت 9 خواهان: سید 
قاسم زماني خوانده: سید شکراهلل غمیلوي بیاتي خواسته: مطالبه وجه خواهان آقاي سید قاسم 
زماني فرزند سید حسن دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 14 
شورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 97/10/13 روز پنجشنبه 
س�اعت 9 تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و ش�رکت در جلسه 
دادرس�ی در یکی از جراید کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود. نامبرده/نامبردگان 
می توانند از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی 
کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رسانند.  
           1835  دبیر حوزه  14 شورای حل اختالف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خان�م پروی�ن حبیبي مقدم داراي ش�ماره شناس�نامه 568  به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 
933/1/97  از این ش�عبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
محس�ن ابراهیم زاده  بشناسنامه شماره  4481 درتاریخ 97/6/20  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر 
پروین حبیبي مقدم داراي شماره شناسنامه  568  متولد 1353 همسرمتوفی 2- مژگان ابراهیم 
زاده دارای ش�ماره شناس�نامه 0016272341 متولد 1372 دخترمتوفی 3- خدیجه حسین زاده 
مغانلو دارای ش�ماره شناس�نامه 387 متولد 1330 مادرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                     1838      رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

متن اگهي
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609972922401404 
محکوم علیها1- س�ید بزرگ محمدي فرزند س�ید خدا کریم2- مهرداد کریمي نژاد فرزند علي 
نقي محکوم هس�تند به :1- پرداخت تضامني خواندگان به پرداخت 760/000/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و هزینه قانوني دادرس�ي و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک الي یوم الداء 
)96/3/15( به میزان تورم به نرخ روز حسب شاخص اعالمي از سوي بانک مرکزي در حق خواهان 
2- پرداخت نیم عش�ر دولتي در حق صندوق دولت محکوم علیها 1-س�ید بزرگ محمدي فرزند 
سید خدا کریم 2- مهرداد کریمي نژاد فرزند علي نقي مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-ظرف 
ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س�ی روز کلیه اموال خود را ش�امل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و  اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حس�ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش�خاص ثال�ث دارد و کلیه مطالبات 
او از اش�خاص ثالث و نیز فهرس�ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگ�ر در اموال مذکور اززمان 
یک س�ال قبل از طرح دعوای اعس�ار به ضمیمه دادخواس�ت اعس�ار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به درخواس�ت محکوم له بازداشت می ش�ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس 
تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قان�ون نحوه اجرای محکومیت مال�ی 1394 (. 5-انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.) ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مال 1394 (. 6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
1595        شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قرچک 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالس�ه پرونده: 210/4/97 وقت رس�یدگی: 97/10/18 س�اعت 9 صبح خواهان: سید ناصر میري  
خوانده: محمدرضا تاجیک -علي کریمي خواسته: توقف عملیات اجرایي خواهان آقاي سید ناصر 
میري دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه  4  شورای حل 
اختالف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ  97/10/18 روز سه شنبه ساعت 9 
تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و ش�رکت در جلسه دادرسی 
در یکی از جراید کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند 
از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود 
نس�خه کامل دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رس�یدگی حضور 

بهم رسانند.  
    1827      دبیر حوزه  4 شورای حل اختالف قرچک

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

  برابر رای شماره 139760301081002284 مورخه2/ 4/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض خانم مریم ریوندی   فرزند حسن  
بشماره شناسنامه 2751  صادره از تهران    در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 212/27   متر مربع در قسمتی از 
پالک97 فرعی از  8 اصلی  واقع در بومهن شهرآباد خیابان فریبرز حبیبی بعد از پارک شوری کوچه بهاران   خریداری از مالک رسمی 
آقای سلطانعلی حبیبی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که 
اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار 

نوبت اول : 97/9/10و تاریخ انتشار. نوبت دوم :25/9/ 97 
 اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

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

   برابر رای شماره 139760301081002412 مورخه9/ 4/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه بال معارض آقای مجید بهرامی سرشت  فرزند 
مصطفی بش�ماره شناس�نامه 815  صادره از تهران    در ش�ش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 844/48    متر مربع در 
قس�متی از پالک98 فرعی از  8 اصلی  واقع در بومهن خیابان طالئی کوچه ش�هید پرورده کوچه ش�هید اقتداری پالک 8 خریداری از 
مالک رسمی آقای صدراهلل بخششی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ 

انتشار نوبت اول : 97/9/10 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :25/9/ 97
  اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و امالک پردیس

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) مرحله اول (
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 960315 به موجب نیابت واصله  از اجرای  احکام مدنی  دادگس�تری شهرس�تان لنگرود   و در کالس�ه  اجرایی  
960315 اجرای احکام مدنی دادگس�تری  کیاش�هر محکوم علیه محمد رس�تمی فرزند حس�ین محکوم میباش�ند ب�ه پرداخت مبلغ 
475/500/000 ریال در حق اقای فریدون امینیان دریاس�ری و نیز پرداخت مبلغ 23/775/000 ریال بابت نیمعش�ر دولتی  نظر به تعرفه  
مال از سوی محکوم علیه جهت استیفای بدهی و ارزیابی ان توسط کارشناس منتخب دادگاه فلذا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری 
کیاش�هر      در نظر دارد در روز  ش�نبه  مورخه 1397/09/24 س�اعت 10 لغایت 11 صبح  نسبت  به فروش  مال از طریق  مزایده در واحد  
اجرای احکام  مدنی دادگستری  کیاشهر اقدام نماید. فروش مال از قیمت  پایه کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که باالترین 
قیمت را پیش�نهاد نماید نحوه پرداخت  بدین ترتیب اس�ت که  خریدار ده درصد از مبلغ  پیشنهادی  خود که  از مبلغ  پایه کارشناسی 
ش�روع  میش�ود  را به حس�اب سپرده  تعرفه  ش�ده  از س�وی دادگس�تری پرداخت  می نماید و فیش واریزی بپیوست  تقاضای  مبلغ 
پیشنهادی  در پاکت در بسته  تحویل  اجرای احکام  مدنی میگردد  و الباقی وجه  مزایده ظرف  مهلت حداکثر  یکماه  از تاریخ مزایده 
تج�اوز نخواه�د  کرد  که از  خریدار اخذ و مال  به نامبرده  تحویل خواهد ش�د در صورت�ی که برنده  مزایده  در موعد  مقرر  بقیه  بهای  
اموال  را نپردازد سپرده وی  پس از کسر هزینه  مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده  تجدید  می گردد شکایت راجع به  تخلف از مقررات  
مزایده  ظرف یک  هفته  از تاریخ فروش به دادگاه  داده می ش�ود و قبل از  انقضای  مهلت مذکور  یا قبل از  اتخاذ تصمیم دادگاه  ) در 
صورت  وصول ش�کایت (  مال به خریدار تس�لیم  نخواهد  ش�د  ضمنا” کلیه هزینه های  متصور بعهده  خریدار می باش�د  طالبین  می 
توانند  5 روز  قبل از  مزایده  به واحد  اجراء  مراجعه و با هماهنگی اجراء  از اموال  بازدید نمایند. ) وضعیت  مال توقیفی  بش�رح  ذیل  
می باش�د ( : یک قطعه زمین پش�ته به مس�احت 315/83 مترمربع واقع در روستای لسکوکالیه باال خ امام کوچه شریعتی کوچه کارگر 
پالک 81 دارای حدود اربعه ش�ماال به کوچه 4 متری جدیداالحداث وراث بطول 17 متر جنوبا به دیوار محوطه خانه عباس طالبی ش�رقا 
متصل به زمین محوطه خانه ارثیه راحله تاپاک بطول 16/80 متر و غربا متصل به زمین  صفورا تاپاک میباشد و دارای اعیانی شامل یکباب 
ساختمان چوبی فرسوده میباشد فلذا ارزش قطعه زمین به قرار هر مترمربع مبلغ هشتصد هزار ریال و جمعا به مبلغ کل 252/664/000 
ری�ال و ارزش اعیانی س�اختمان قدیمی کلنگی احداثی در ان مقطوع�ا بمبلغ 100/000/000 ریال و مجم�وع ارزش عرصه و اعیانی ملک 
توقیفی موصوف جمعا به مبلغ کل 352/664/000 ریال سیصد و پنجاه و دو میلیون و ششصد و شصت و چهار هزار ریال براورد گردید .
ح    5317   مدیر اجرای احکام  مدنی دادگستری  کیاشهر -  محمد زاده

اجرائیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 970047 مش�خصات محکوم له / محکوم لهم 1- بصیر ش�ریفی هش�ین نام پدر قاس�م نش�انی استان گیالن 
شهرس�تان رضوانش�هر خیابان امام جنب مسجد جامع طال سازی شریفی مش�خصات محکوم علیه /محکوم علیهم 1- زهرا محمدی 
محکوم به بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709975270400267 محکوم علیه محکوم 
اس�ت به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان بابت اصل خواس�ته و مبلغ یک میلیون و هش�تصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرس�ی همچنین به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و نیم عشر دیوانی دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان رضوانشهر- 
زینب غالمی محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :. 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) در ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و 
در چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س�ی روز کلیه اموال خود را ش�امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول ، به طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارج�ی دارد به همراه مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد ش�خص ثال�ث دارد  و کلیه مطالبات او 
از اش�خاص ثالث و نیز فهرس�ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س�ال قبل از طرح دعوای اعس�اربه 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومی�ت مال�ی 1394 ( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل ص�ورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
م�ال به دیگ�ری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین ب�ه نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات 
تعزیری درجه ش�ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هر دو مجازات می ش�ود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 
1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 

وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
ح   5318  شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان رضوانشهر 

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت سوم
بموجب پرونده اجرایی کالسه 950194 این اجرا و حسب دادنامه صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان الهیجان دستور 
فروش ملک مش�اع موضوع شش�دانگ پ�الک ثبتی 2396 واقع در بخش 13 گیالن صادر و مقرر گردی�ده تا از ماحصل فروش پس از 
کسر هزینه های عملیات اجرایی نسبت به قدرالسهم هر یک از مالکین مشاع به تعداد 22 نفر به شرح مفاد دستور بین شرکاء تقسیم 
گردد که با این وصف و حسب درخواست خواهان اقای محمد اسماعیل صاحبی با وکالت اقای وحید اپک چیان عسکری مراتب جهت 
ارزیابی به احد از کارشناس�ان رس�می دادگس�تری ارجاع که پس از وصول اعتراض به نظریه بدوی مجددا مراتب به هیات س�ه نفره 
کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع که ایشان پس از بازدید از ملک و مطالعه پرونده و با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در قیمت 
گذاری نظریه خود را به شرح ذیل اعالم داشته اند مشخصات ملک و ارزش ریالی ملک مورد مزایده عبارت است از ششدانگ عرصه 
و اعی�ان پ�الک ثبتی 2396 ذیل ثبت ش�ماره 2505 دفتر 13/39 صفحه 106 بخش 13 گیالن به مس�احت 493/58 مترمربع واقع در 
الهیجان کوی شعر بافان خ انقالب کوچه صفاری کوچه شهید پاک نیت با مالکیت مرحومین 1- محمد حسین دژهوت 2- مریم حبیب 
محمدی 3- جمیله حس�نی فخار بوده و ش�امل یک قطعه زمین با کاربری مس�کونی دارای حصار با یک لنگه دروازه اهنی کوچک در 
حد جنوبی و مشرف به کوچه می باشد اعیانات مستقر در ان شمال یک واحد بنای متروکه بوده که در حد جنوب غربی ملک مذکور 
اس�تقراردارد حس�ب اعالم کارشناس میزان عقب نشینی از ش�هرداری منطقه اخذ و ارایه نشده ولی بر اساس شواهد موجود و محل 
اس�تقرار ساختمان های نوس�از مجاور حدود 10 متر عقب نشینی از سمت کوچه شهید پاک نیت داشته است که کارشناسان منتخب 
ارزش کل عرصه و اعیان ملک مشاعی مزبور  در مساحت 493/58 مترمربع را با توجه به موقعیت مکانی محل استقرار ان کاربری و 
نزدیکی به مرکز و بازار شهر و بدون در نظر گرفتن میزان عقب نشینی با امعان نظر در جمیع جهات موثر در قضیه به ازای هر مترمربع 
به مبلغ 18000000 ریال و در مجموع ارزش ملک را بمبلغ 8.884.440.000 ریال معادل هشتصد و هشتاد و هشت میلیون و چهارصد 
و چه�ل و چه�ار میلیون تومان اعالم که این امر مصون از  اعتراض طرفین  قرار گرفته اس�ت ملک مذکور در روز چهارش�نبه مورخه 
1397/09/28 از س�اعت 9 الی 11 در محل دادگس�تری شهرس�تان الهیجان طبقه دوم اجرای احکام مدنی با حضور نماینده محترم 
دادستان شهرستان الهیجان از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و مزایده در روز و ساعت تعیین شده شروع و از قیمت پایه 
شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و خریدار موظف است ده درصد از قیمت کل خریداری شده را 
فی المجلس پرداخت و مانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت و رسید آنرا به اجرا تسلیم 
نماید و چنانچه نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن معامله )90 درصد باقیمانده( را در فرجه مقرر پرداخت نماید وفق ماده 129 
قانون اجرای احکام مدنی سپرده او )وجه 10 درصدی واریزی( پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی بنفع دولت ضبط و در صورت 
در خواس�ت مجدد خواهان مزایده تجدید میگردد. متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از ملک فوق واقع در آدرس 
فوق الذکر بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر به این اجراء مراجعه فرمایند. این اگهی یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 

محلی درج و در معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد.
ح  5319    مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان الهیجان – خدمتگزار 

دادنامه
شماره بایگانی شعبه 950475 پرونده کالسه 9509981420300409 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان لنگرود 
تصمیم نهایی شماره 9609971420300144 خواهان شرکت بیمه اسیا با وکالت خانم پرندوش حقانی پور فرزند حسن به نشانی گیالن 
رشت حاجی اباد نبش بن بست دین و دانش س بند ط 3 خوانده اقای مجتبی مهدی معقولی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها 1- مطالبه وجه بابت .. 2- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل 3- مطالبه خسارات دادرسی 4- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه رای دادگاه در خصوص دعوای ش�رکت بیمه اس�یا به مدیریت ابراهیم کارگر با وکالت خانم پرندوش حقانی پور به طرفیت اقایان 
مجتبی مهدی معقولی مبنی بر مطالبه مبلع 600/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرس�ی حق الوکاله و کلیه خس�ارت  تاخیر تادیه از 
موعد پرداخت 1393/10/10 با بررسی محتویات پرونده و رسید پرداختی به زیان دیده اقای محمد رضا غالمپور به مبلغ 600/000/000 
میلیون ریال از سوی شرکت بیمه اسیا صفحه 7 پرونده و رای صادره از شعبه سوم دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان لنگرود 
به تاریخ 1393/4/31 مندرج در صفحه  5 پرونده و گزارش افسر کاردان تصادفات مبنی بر اینکه راننده خوانده به هنگام تصادف فاقد 
گواهینامه رانندگی بوده اس�ت مندرج در صفحه 4 پرونده دادگاه به اس�تناد ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/3/5 و بند پ ماده مذکور که مقرر می دارد در موارد زیر بیمه گر مکلف است 
بدون هیچ ش�رایط و اخذ تضمین خس�ارت  زیان دیده را پرداخت کند و پس از ان می تواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع 
قانونی برای بازیافت تمام یا بخش�ی از وجوه پرداخت ش�ده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند پ- در صورتی که 
راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و ماده 1 قانون مسولیت مدنی حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال و در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز با عنایت به اینکه یکی از شرایط مطالبه 
خس�ارت به موجب ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی مطالبه طلبکار اس�ت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از  تاریخ تقدیم دادخواس�ت تا هنگام پرداخت با رعایت تناس�ب تغییر شاخص ساالنه بانک مرکزی به عنوان اصل خواسته و به 
استناد مواد 515و519 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ 19/050/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیس�ت روز پس از ان قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان گیالن است 
ح  5320  دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنگرود- خشایار اسفندیاری فر

دادنامه
شماره بایگانی شعبه 970215 پرونده کالسه 9709985278200215 شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان الهیجان تصمیم نهایی 
ش�ماره 9709975278200367 خواهان اقای فرهاد علی محمد زاد الکمه س�ری فرزند علیرضا به نش�انی اس�تان گیالن شهرستان 
الهیجان ش�هر الهیجان بیجاربنه پایین جاده سردخانه ک امام رضا 4 خوانده اقای اسحاق حسین دوست فرزند غالمحسن به نشانی 
گیالن الهیجان خ  رس�الت رس�الت 19 انتها فرعی  4 خواس�ته مطالبه وجه قاضی ش�ورا با مداقه در محتویات پرونده به ش�رح ذیل 
مب�ادرت ب�ه اتخاذ تصمیم می نماید رای قاضی ش�ورا در این پرونده اقای فرهاد علی محمد زاد الکمه س�ری فرزند علیرضا با تقدیم 
دادخواس�تی بطرفیت اقای اسحاق حسین دوست فرزند غالمحسین تقاضای مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال به استناد یک برگ سند 
عادی با احتساب جمیع خسارات قانونی و مدیونیت خوانده به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال در حق خواهان دارد از طرفی خوانده 
در جلس�ه ش�ورا حاضر نشده و دفاعی موثری معمول نداشته و دلیلی مبنی بر پرداخت دین و برائت از ذمه خویش ارائه ننموده است 
لذا شورا با استصحاب بقاء اشتغال ذمه خوانده دعوی خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص مستندا 198 -519 – 515 قانون 
ائی�ن دادرس�ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ب�ه پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 1/380/000 
ریال هزینه دادرسی بانضمام خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/5/22 لغایت زمان پرداخت مبلغ مذکور بر مبنای 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی- حقوقی حوزه قضایی الهیجان می باشد .
ح   5321    قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف الهیجان- سید صادق حسینی 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه970402  به موجب پرونده اجرایی کالسه 8/970402 و  حسب اجرائیه شماره 970166 صادره از شعبه شورای  
حل اختالف  دادگستری شهرستان  لنگرودمحکوم علیه  آقای  نقی قربانعلی  زاده  فرزند غالمحسن به پرداخت  مبلغ  یکصدوهفتاد  
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته  و خس�ارت  تاخیر  تادیه دین  له آقای   سیدهاش�م  اختر دانش  و همچنین مبلغ هشت  میلیون  و 
پانصد هزارریال بابت  نیم عش�ر دولتی  محکوم  گردیده اس�ت . محکوم له در راس�تای  وصول محکوم یک دس�تگاه خودرو سواری  
پی�کان وان�ت  به رنگ س�فید م�دل 1388 از اموال  منقول  محکوم علی�ه  را معرفی  و خودرو مذکور در  پارکینگ نصر  شهرس�تان  
لنگرود  توقیف می باش�د . حس�ب  اعالم کارشناس�ی  منتخب دادگس�تری  و با توجه  به جمیع  جهات  قیمت خودرو مذکور  هفت 
میلیون  تومان برآوردش�ده اس�ت .خودرو مذکور از طریق مزایده در روز چهارشنبه 1397/09/21 مورخ از  ساعت 11 الی 12 صبح  در 
محل  شعبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری لنگرود  به فروش  می رسد. مزایده از قیمت  کارشناسی شروع و برنده مزایده شخصی 
است که بیشترین مبلغ را پیشنهاد  نماید. ده درصد قیمت  مزایده فی المجلس از برنده دریافت و الباقی وجه  می  بایستی حداکثر 
ظرف مدت  یک ماه پرداخت  گردد.متقاضایان  شرکت درمزایده ظرف  5 روز قبل از  تاریخ مزایده  می توانند جهت هماهنگی  های 
الزم  و بازدید  خودرو به دفتر  ش�عبه اول اجرای احکام  مدنی لنگرود مراجعه نمایند. این آگهی  برای یک نوبت  در یکی از  روزنامه 

های  کثیر االنتشار محلی جهت اطالع عموم درج  می گردد.
ح  5322   مدیرشعبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری لنگرود- عباس کریمی 

 آگهی  مزایده  اموال  منقول   نوبت اول 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه  960660 به موجب پرونده اجرایی کالسه 8/960660 و حسب اجرائیه شماره 3/960188/ ش صادره از شعبه 
شورای حل اختالف   دادگستری لنگرود  محکوم  علیه آقای  حمید دادستان  فرزند صفر به پرداخت  مبلغ نه میلیون  و  یکصدو چهل  
هزار تومان خس�ارت تاخیر تادیه دین له آقای عزیز حس�ن زاده  سلوش�ی و همچنین مبلغ پنج میلیون  ریال بابت نیم عشر  دولتی  
محکوم گردیده اس�ت. محکوم له در راس�تای وصول محکوم  به یک دس�تگاه سواری  پراید خاکس�تری  رنگ مدل 1383 به شماره  
انتظامی 915م96 ایران56 را معرفی  و خودرو مذکور  در پارکینگ فجرلنگرود  توقیف  می باش�د. حس�ب اعالم  کارش�ناس منتخب 
دادگستری  و با توجه  به جمیع جهات  قیمت  خودور مذکور  شش  میلیون تومان  برآورد شده است . خودرو مذکور از  طریق مزایده 
در روز  دو شنبه 1397/09/26 از ساعت 11 الی 12 صبح در محل شعبه  اجرای احکام مدنی  دادگستری لنگرود   به فروش  می رسد. 
مزایده از قیمت  کارشناس�ی ش�روع و برنده مزایده شخصی است که بیش�ترین مبلغ را پیشنهاد  نماید. ده درصد قیمت  مزایده فی 
المجلس از برنده دریافت و الباقی وجه  می  بایس�تی حداکثر ظرف مدت  یک ماه پرداخت  گردد.متقاضایان  ش�رکت درمزایده ظرف  
5 روز قب�ل ازتاری�خ مزای�ده  می توانند جهت هماهنگی  های الزم  و بازدیدخودرو به دفتر  ش�عبه اول اج�رای احکام  مدنی لنگرود 

مراجعه نمایند. این آگهی  برای یک نوبت  در یکی جرائد   کثیر االنتشار منتشر   می گردد.
ح  5323   مدیرشعبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شهرستان لنگرود- عباس کریمی 

 آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
 ش�ماره بایگانی  ش�عبه  970267 به موجب پرونده اجرایی  کالسه 8/970267 و حس�ب نیابت شماره 1397047000590326 واصله 
از ش�عبه اجرای  احکام مدنی ش�ورای حل اختالف دادگس�تری  شهرستان رامسر محکوم علیه آقای س�ید نورالدین نژاد موسوی به  
پرداخت مبلغ 50021205 ریال بابت اصل خواس�ته  له آقای  اس�حق جعفر رمجی محکوم گردیده  است. محکوم له در راستای وصول 
محکوم به یک دس�تگاه س�واری پراید به رنگ  سفید مدل 1382 به ش�ماره  انتظامی 476س46 ایران72 را معرفی  و خودور مذکور  
در پارکینگ نصر شهرستان  لنگرود  توقیف می باشد.  حسب اعالم  کارشناس  منتخب دادگستری و با توجه  به جمیع جهات قیمت  
خودرو مذکور پنج  میلیون  تومان برآورد شده است . خودرو مذکورازطریق مزایده درروز چهارشنبه  مورخ 1397/09/28 از ساعت  
11 الی 12صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود  به فروش  می رسد. مزایده از قیمت  کارشناسی شروع و برنده 
مزایده ش�خصی اس�ت که بیشترین مبلغ را پیش�نهاد  نماید. ده درصد قیمت  مزایده فی المجلس از برنده دریافت و الباقی وجه  می  
بایس�تی حداکثر ظرف مدت  یک ماه پرداخت  گردد.متقاضیان  ش�رکت درمزایده ظرف  5 روز قبل ازتاریخ مزایده  می توانند جهت 

هماهنگی  های الزم  و بازدیدخودرو به دفتر  شعبه اول اجرای احکام  مدنی لنگرود مراجعه نمایند. 
ح  5324   مدیرشعبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شهرستان لنگرود- عباس کریمی 

 آگهی  مزایده اموال غیر منقول ) مرحله اول (
 شماره بایگانی شعبه 970198 به موجب  نیابت  واصله از شعبه اول اجرای  احکام مدنی دادگستری الهیجان  و در کالسه اجرایی 970198 
اجرای احکام  مدنی دادگس�تری  کیاش�هر محکوم علیه  آقای  مهراب ش�فیعی  ثابت فرزند : عزیز محکوم میباشد به پرداخت  1- تعداد 
351 قطعه  س�که  طالی تمام بهار آزادی  بابت  اصل خواس�ته 2- مبلغ 6/151/0000 ریال بابت خس�ارت دادرسی  در حق خانم  رقیه  دالور 
و نیز پرداخت  مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیمعشر دولتی  ، نظر به اینکه محکوم  علیه در موعد مقرر  نسبت  به پرداخت  محکوم  به اقدام  
ننموده  و اجرای  احکام  دادگس�تری  کیاش�هر حسب تقاضای محکوم لها مبادرت  به توقیف  مال به شرح  ذیل نموده  و  براساس ارزیابی  
کارشناس مبلغ 2/316/700/000 ریال بر آورد قیمت  گردیده است فلذا واحد اجرای احکام مدنی  دادگستری  کیاشهر در نظر دارد در روز  
س�ه ش�نبه  مورخه 1397/09/27 ساعت 10 لغایت11صبح نسبت به فروش مال از طریق مزایده  در واحد  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  
کیاشهر اقدام  نماید.  فروش مال  از قیمت پایه کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت  را پیشنهاد  نماید. نحوه 
پرداخت  بدین ترتیب است که  خریدار ده درصد از مبلغ پیشنهادی خود که  از مبلغ  پایه  کارشناسی شروع میشود را به حساب سپرده  
دادگستری پرداخت می نماید و فیش واریزی بپیوست تقاضای مبلغ  پیشنهادی در پاکت در بسته تحویل اجرای احکام مدنی  میگردد  و 
الباقی  وجه مزایده  ظرف مهلت حداکثر یکماه  از تاریخ  مزایده تجاوز نخواهد  کرد که از خریدار  اخذ و مال  به نامبرده  تحویل خواهد شد 
در صورتی  که برنده مزایده  در موعد  مقرر  بقیه بهای اموال  را نپردازد سپرده  وی  پس از کسر  هزینه مزایده  بنفع  دولت  ضبط و مزایده 
تجدید می گردد  شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف  یک هفته  از تاریخ  فروش به دادگاه  داده می شود و قبل از انقضای مهلت 
مذکور  یا قبل از  اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت  وصول شکایت ( مال به خریدار  تسلیم  نخواهد  شد ضمنا “ کلیه هزینه  های متصور 
بعهده خریدار می باشد طالبین می توانند 5 روز  قبل ازمزایده  به واحد  اجراء مراجعه  و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند.) وضعیت 
مال توقیف بش�رح  ذیل می باش�د. (:1- یک قطعه  زمین  ش�الیزار به مساحت  تقریبی 2045 متر مربع  واقع در  روستای  لسکو کالیه باال 
انتهای  کوچه  قایقران با موقیعت جغرافیایی x   4136809=y=414412 با  جهات اربعه  ش�ماال محدود  اس�ت  به شالیزار  پیمان علی  نژاد  
شرقا بخشی  به شالیزار پیمان علی  نژاد و بخشی به شالیزار رقیه دالور ، جنوبا  به زمین پشته  علی نژاد و غربا   به شالیزار ابراهیم  شفیعی 
محدود  میباشد فلذا ارزش ملک موصوف  با توجه  موقیعت مکانی و نوع  کاربری  و جمیع جهات موثر از قرارهر متر مربع 200/000 ریال  و 
جمعا  به مبلغ409/000/000 ریال معادل چهل میلیون  و نهصد هزار تومان  برآورد میگردد.2- ششدانگ یک قطعه  زمین  زراعی به مساحت  
تقریبی1758 متر مربع  واقع در  روستای  لسکوکالیه باال انتهای  کوچه قایقران با موقعیت جغرافیایی  x  4136839=y=414402با جهات 
اربعه شماال  به شالیزار ابراهیم شفیعی  ثابت شرقا به شالیزاررقیه  دالور ،  جنوبا به  زمین  پشته بایر علی  نژاد  و غربا  به  خانه محوطه مهراب  
شفیعی  ثابت محدود  میباشد فلذا ارزش ملک موصوف با توجه  به موقعیت مکانی و نوع کاربری  و جمیع جهات موثراز قرار  هر متر مربع 
200/000 ریال و جمعا به مبلغ 351/600/000 ریال  معادل  سی و  پنج میلیون  و یکصدو شصت هزار تومان  بر آورد میگردد.3- ششدانگ 
یک قطعه  زمین  زراعی به مساحت تقریبی  1206 متر مربع واقع در  روستای  لسکوکالیه باال انتهای کوچه قایقران با موقعیت جغرافیایی 
x  4136884=y=414421 با جهات اربعه  شماال  به  شالیزار خانم  زیبا نقدی پور  و بخشی به شالیزار  خانم رقیه  دالور شرقا به شالیزار پیمان 
علی  نژاد  ، جنوبا  به شالیزار ابراهیم شفیعی ثابت  و غربا به خانه  محوطه  مهراب شفیعی  ثابت محدود  میباشد فلذا ارزش  ملک موصوف 
با توجه  به موقعیت  مکانی و نوع  کاربری  وجمیع جهات موثر از قرار هر متر مربع  200/000 ریال و جمعا به مبلغ 241/200/000 ریال معادل  
بیست و  چهار  میلیون  و یکصدو بیست وهزارتومان  برآورد  میگردد.4- ششدانگ یک قطعه   زمین زراعی  به مساحت  تقریبی 827 متر 
مربع  واقع در روستای  لسکوکالیه باال انتهای کوچه قایقران با موقعیت جغرافیایی x 41366905=y=414397  با  جهات اربعه  شماال  و شرقا  
به شالیزار خانم زیبا نقدی پور و جنوبا  به شالیزار خانم رقیه  دالور،  و غربا  به خانه  محوطه  رقیه دالور محدود  میباشد فلذا ارزش ملک 
موصوف  با توجه  به موقعیت  مکانی و نوع کاربری  و جمیع جهات  موثر  از قرار  هر متر مربع  200/000 ریال و جمعا به مبلغ 165/400/000 
ریال معادل  شانزده  میلیون  و پانصد و چهل هزار هزار تومان  بر آورد میگردد.5- ششدانگ یک قطعه زمین زراعی  به مساحت تقریبی 
6050 متر مربع واقع در روستای  لسکوکالیه  باال  جنب کانال منطقه  کورکله  با موقعیت  جغرافیایی x 4137237=y=414780  با جهات 
اربعه  شماال  در ابتدا  به نهر آب و  در ورای  آن به کانال  ، از شرق  در ابتدا  به نهر  آبرسانی  و در ورای  آن به جاده  دسترسی ماشین رو  ، 
جنوبا  به شالیزار  دولت  شفیعی  و غربا  به شالیزار  کاووس  شفیعی  محدود میباشد فلذا ارزش ملک موصوف با توجه  به موقعیت  مکانی  و 
نوع کاربری  و جمیع جهات موثر  از قرار  هر متر مربع 190/000 ریال  و جمعا  به مبلغ 1/149/500/000 ریال  معادل  یکصدو  چهارده  میلیون و 
نهصد و پنجاه  هزار تومان  برآورد  میگردد. ارزش کل امالک  موصوف  مشتمل  بر پنج  قطعه  شالیزار  به مبلغ  2/316/700/000 ریال معادل 

دویست و سی و یک میلیون  و ششصد و هفتاد  هزار  تومان  برآورد میگردد.
ح  5325   مدیر  اجرای احکام  مدنی  دادگستری  کیاشهر-  محمد زاده 
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19- حصروراثت
آقای مس�عود کرباسی فرزند اس�ماعیل دارای شناسنامه 57 بشرح دادخواست ش�ماره 970491  مورخ 1397/8/6 توضیح داده شادروان 
اش�رف ایرانی فرزند اس�داله بشناسنامه 105 در تاریخ 97/7/12 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مسعود 
کرباس�ی فرزند اس�ماعیل متولد 1325/11/28 ش.ش 57 کدملی 3219723616 همسر متوفی. 2- خاطره کرباسی فرزند اسماعیل متولد 
1367/9/12 ش.ش 9329 کدملی 2993895974 فرزند متوفی. 3- محمدرضا کرباس�ی فرزند اس�ماعیل متولد 1349/6/20 ش.ش 1006 
کدملی 2991490144 فرزند متوفی. 4- زهرا کرباسی فرزند اسماعیل متولد 1352/12/12 ش.ش 1056 کدملی 2593293586 فرزند متوفی. 
5- مهدیه کرباسی فرزند اسماعیل متولد 1359/1/21 ش.ش 126 کدملی 2992220711 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.
491 شورای حل اختالف شماره 26 شهرستان کرمان

20- ابالغ وقت رسیدگی
خواهان مجید شعاعی شاهرخ آبادی به طرفیت خوانده حاج احمد اشرف زاده به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به شماره کالسه پرونده 
97/508 ثبت و وقت رس�یدگی 97/9/28 س�اعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
ش�ود خوانده مذکور می تواند از تاریخ نش�رآگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به 
دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختالف 

غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
508 شورای حل اختالف شماره 21 شهرستان کرمان

21- دادنامه
پرونده کالس�ه 9709983468400051 ش�ورای حل اختالف ش�ماره 24 شهرستان کرمان تصمیم نهایی ش�ماره 9709973468400543 
خواهان : آقای موسسه اعتباری ملل )عسکریه( با وکالت خانم هدیه فالحتی نوده فرزند حسین به نشانی کرمان – خیابان امام جمعه- بین 
کوچ�ه 13 و 15 طبق�ه فوقانی بانک ملی طبقه اول واحد 2 خواندگان : 1- آقای علی اکبر میرزائی فرزند محمد به نش�انی اس�تان کرمان- 
شهرستان کرمان- شهر راین- خ طالقانی روبروی امام زاده سلطان سیدعلی منزل پدری 2- آقای رضا راجی امیرحسینی فرزند نعمت اله 
به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان – راین خیابان هفده شهریور نبش کوچه ششم 3- خانم فاطمه میرزائی فرزند امان اله به نشانی 
کرمان- پارک مطهری – کوی مهرداد 4- آقای علی ملکی فرزند عباس به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- راین بلوار معلم شهرک 
باهنر خواسته : مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال بابت گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه 
مشورتی خود را کتبا اعالم داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
گردد رای قاضی ش�ورا در خصوص دادخواس�ت موسسه اعتباری ملل )عسکریه( با وکالت خانم هدیه فالحتی بطرفیت خواندگان 1- رضا 
راجی امیرحس�ینی فرزند نعمت اله 2- علی اکبر میرزائی فرزند محمد 3- فاطمه میرزائی فرزند امان اله 4 – علی ملکی فرزند عباس به 
خواسته مطالبه مبلغ 55/000/000 ریال وجه نقد بابت تسهیالت معوقه و خسارات وارده اعم از تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل موسسه بدین نحو که خوانده ردیف اول طی قرارداد شماره 5404114912660 مورخ 92/12/8 از موسسه 
اعتباری ملل )عسکریه( تسهیالت دریافت نموده است و در سررسید معلوم از پرداخت آن استنکاف ورزیده و خواندگان ردیف دوم و سوم 
و چهارم ضامن وی شده و تعهد پرداخت نموده اند لذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق قرارداد و اینکه خواندگان علیرغم 
ابالغ قانونی در جلس�ه رس�یدگی شورا حاضر نشده اند و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند و دلیل و مدرکی دال بر پرداخت وجه مذکور ارائه 
ننموده اند لذا شورا با توجه به نظر مشورتی اعضا شورا حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد تا زمان اجرای کامل حکم مبلغ 2/437/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادرو  اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 

سپس ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
501 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان

22- دادنامه
پرونده کالسه 9709983468400331 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468400461 خواهان 
: آقای موسسه اعتباری ملل )عسکریه( با وکالت خانم هدیه فالحتی نوده فرزند حسین به نشانی کرمان – ماهان – ماهان خ طالقانی روبروی 
مسجد الرضا خواندگان : 1- آقای محمد بازمانده فرزند حسین به نشانی کرمان- شهرک مطهری بلوک پارس فرعی 5 ، 2- خانم سیده معصومه 
موسوی امین فرزند سیدعلی 3- آقای حسن بازمانده فرزند حسین همگی به نشاین کرمان- روستای رباط خ امام ک 2 ، 4- خانم زینب باقری 
فرزند عباس به نشانی کرمان – شهرک مطهری بلوک پارس غربی 5 خواسته : مطالبه مبلغ صدو شش میلیون و پانصد هزار ریال گردشکار : 
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق جری تشریفات قانونی 
در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعالم داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست موسسه اعتباری ملل )عسکریه( 
با وکالت خانم هدیه فالحتی بطرفیت خواندگان 1- حسن بازمانده فرزند حسین 2- سیده معصومه موسوی امین فرزند سیدعلی 3- محمد 
بازمانده فرزند حسین 4- زینب باقری فرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ 106/500/000 ریال وجه نقد بابت تسهیالت معوقه و خسارات وارده 
اعم از تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل موسسه بدین نحو که خوانده مذکور طی قرارداد شماره 
1/11478285 از موسس�ه اعتباری ملل )عس�کریه( تسهیالت دریافت نموده است و در سررس�ید معلوم از پرداخت آن استنکاف ورزیده و 
خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم ضامن وی شده و تعهد پرداخت نموده اند لذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و تصویر مصدق قرارداد و 
اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده اند و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند و دلیل و مدرکی دال بر پرداخت 
وجه مذکور ارائه ننموده اند لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد ماده 198 و 519و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 403 
قانون تجارت و 203 و 226 قانون مدنی حکم بر  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 106/500/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای کامل حکم و پرداخت مبلغ 3/970/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادرو  اعالم می گردد رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 

و سپس ظرف همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
331 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان

23- حصروراثت
خانم فاطمه انجم شعاع فرزند محمد دارای شناسنامه 515 بشرح دادخواست شماره 534-29-97  مورخ 1397/8/23 توضیح داده شادروان 
محمد انجم ش�عاع فرزند قاس�م بشناس�نامه 33967 در تاریخ 1396/11/24 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- عصمت نظری رباطی فرزند محمد ش.ش 1213 متولد 1344 همسر متوفی. 2- فاطمه انجم شعاع فرزند محمد ش.ش 515 متولد 1361 فرزند 
متوفی. 3- زهرا انجم شعاع فرزند محمد ش.ش 762 متولد 1363 فرزند متوفی. 4- حسین انجم شعاع فرزند محمد ش.ش 6745 متولد 1366 
فرزند متوفی. 5- مهدیه انجم شعاع فرزند محمد ش.ش 298017488831 متولد 1369 فرزند متوفی. 6- علی انجم شعاع فرزن محمد ش.ش 
4727 متولد 1358 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.
534 شورای حل اختالف شماره 29 شهرستان کرمان

511/177آگهی
خواهان آقای محمد حسن دانشور خور دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان شرکت فوالد سازان ارااروند )علی نجات( و منصور مودب 
فخری  به خواسته چک تقدیم دادگاه های  عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � طالب � میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کالسه 255/970877 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/15 ساعت 9/30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/178آگهی
خواهان علی عقیلی پور دادخواس�تی به طرفیت خوانده ابراهیم دوس�ت بین کالئی به خواس�ته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های  عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد � طالب � 
میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کالسه 255/970736 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/15 ساعت 9 تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 

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

511/179آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به حمیدرضا رزمی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای شرکت حمل و نقل بین المللی 
ادیب ترابر سپهر علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977516200221 در پرونده کالسه 961142 به حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان 1� محسن رزمی 2� حمیدرضا رزمی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت 
وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کاالها  و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد و نود پنج هزار ریال بابت خسارت وارده 
به سبب هزینه دادرسی + هزینه درج آگهی 3 نوبت در حق خواهان ) شرکت حمل و نقل بین المللی ادیب ترابر سپهر با مدیریت عاملی خانم 
تکتم محمدزاده( محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/180آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای زهرا تاج دره و عیسی دره یی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای شرکت 
حمل و نقل بین المللی ترابر سپهر با وکالت محمد بشیری علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 960997751620798 در 
پرونده کالسه 961144 به محکومیت تضامنی خواندگان زهرا تاج دره و حسنعلی عیسی دره ی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد و نود 
و پنج هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان )شرکت حمل و نقل ادیب ترابر به 
مدیریت عاملی تکتم محمدزاده( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/181آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم سیامک برزگر که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977516200951 صادره از شعبه 263 در پرونده شماره 970444 محکوم به پرداخت مبلغ  سیصد و هشتاد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کاالها و  خدمات مصرفی 
در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه و هشت 
هزار و هفتصد و پنجاه ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج آگهی در سه نوبت در حق خواهان )آقای ابوالفضل مقصودی 
چنار( در حق محکوم له آقای/ خانم ابوالفضل مقصودی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/182آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم محمد خوری سررودو حسن رضوانی که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977516200529 صادره از شعبه 263 در پرونده شماره 970140 محکوم به خوانده ردیف دوم 
حسن رضوانی نقندر به تنظیم و انتقال سند خودروی پژو آردی به شماره پالک 451 س 21 ایران 12 در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و در 
خصوص دعوی نسبت به خوانده ردیف اول از جهت سند نظر به عدم توجه دعوی به استناد  بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی صادر می گردد و در خصوص هزینه دادرسی به استناد مواد 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی از باب تسبیب 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف  اول محمد خوری سررود به پرداخت یک میلیون و ششصد و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی 
روزنامه سه نوبت در حق محکوم له آقای/ خانم هادی یعقوبی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/183آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی  به آقای احسان در قدمی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای مهدی غالمی کالته با 
وکالت معصومه گل افشانی علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977516201244 در پرونده کالسه 970794 به پرداخت 
مبلغ هشتاد و شش میلیون بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک« و نیز 
پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصد و نه هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی سه نوبت و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان مهدی غالمی کالته محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 263شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

)512/184( ان�حصار وراث�ت )97/900(
 نظر به اینکه آقای/خانم فاطمه فاضالن دارای شناسنامه شماره 255 به شرح دادخواست به کالسه 97/900 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین اصغری به شناسنامه 141 در تاریخ 97/07/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه فاضالن ف: صفرعلی ش.ش: 255 ت.ت: 1354/01/01 ص: نیشابور همسر مرحوم. 
2- امیرعباس اصغری ف: غالمحسین ش.ش: 1051419786 ت.ت: 1387/02/17ص: نیشابور پسر مرحوم. 3- یلدا اصغری ف: غالمحسین ش.م: 
1051616441 ت.ت: 1389/09/30: نیش�ابور دختر مرحوم. 4- سارا اصغری ف: غالمحس�ین ش.م: 1062950259 ت.ت: 1363/12/7: نیشابور 
دختر مرحوم. 5- سیمین اصغری ف: غالمحس�ین ش.م: 1064210775 ت.ت: 1366/11/05 ص: نیشابور دختر مرحوم. 6- سحر اصغری ف: 
غالمحسین ش.م: 1063964539 ت.ت: 1365/04/13 ص: نیشابور دختر مرحوم. 7- محمدرضا اصغری ف: غالمحسین ش.م: 0923266895 
ت.ت: 1374/05/18 ص: مشهد پسر مرحوم. 8- محسن اصغری ف: غالمحسین ش.م: 1050002903 ت.ت: 1367/11/25 ص: نیشابور پسر 
مرحوم. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مذبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی 

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

)512/185( ان�حصار وراث�ت )97/761(
 نظر به اینکه آقای/خانم هاله زرابی دارای شناسنامه شماره 1063993113 به شرح دادخواست به کالسه 12/97/761 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بی بی کازریان به شناسنامه 213 در تاریخ 1397/08/15 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- 1حمد زرابی ش.م: 1062520815 ص: نیش�ابور همسر متوفیه. 
2- مسعود درابی ش.م: 1062678087 ص: نیشابور پسر متوفیه. 3- هومن ذرابی ش.م: 0075147173 ص: نیشابور پسر متوفیه. 4- ناهید 
ذرابی ش.م: 1060297744 ص: نیشابور دختر متوفیه. 5- نازی زرابی ش.م: 0053971868 ص: نیشابور دختر متوفیه. 6- سوسن ذرابی ش.م: 
1062792701 ص: نیشابور دختر متوفیه. 7- هاله ذرابی ش.م: 1063993113 ص: نیشابور دختر متوفیه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 12  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/186( ان�حصار وراث�ت )97/776(
 نظر به اینکه آقای/خانم مصطفی ش�اه آبادی دارای شناس�نامه ش�ماره 45263 به شرح دادخواست به کالس�ه 12/97/776 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شاه آبادی به شناسنامه 119 در تاریخ 1397/08/05 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- محمود شاه آبادی ش.م: 1063343585 ص: نیشابور همسر 
متوفیه. 2- داود شاه آبادی ش.م: 0058956409 ص: تهران پسر متوفیه. 3- لیال شاه آبادی ش.م: 0066852961 ص: تهران دختر متوفیه. 
4- مجید شاه آبادی ش.م: 1062821777 ص: نیشابور پسر متوفیه. 5- مصطفی شاه آبادی ش.م: 1060441713 ص: نیشابور پسر متوفیه. 
6- مهران شاه آبادی ش.م: 1050408081 ص: نیشابور پسر متوفیه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 12  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/187( ان�حصار وراث�ت )97/798(
 نظر به اینکه آقای/خانم معصومه حسینی دارای شناسنامه شماره 175 به شرح دادخواست به کالسه 97/798/ ش7 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ایمان فر به شناسنامه 327 در تاریخ 1392/01/06 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عباس ایمان فر ش.ش: 17 ت.ت: 1359 ص: نیشابور )پسر مرحوم(. 
2- انسیه عالفیان ش.ش: 1609 ت.ت: 1363 ص: نیشابور )دختر مرحوم(. 3- فاطمه عالفیان ش.ش: 1850 ت.ت: 1353 ص: تهران )دختر 
مرح�وم(. 4- زه�را عالفیان ش.ش: 782 ت.ت: 1347 ص: تهران )دختر مرحوم(. 5- جواد ایمان فر ش.ش: 8385 ت.ت: 1356 ص: تهران 
)پسر مرحوم(. 6- امیر ایمان فر ت.ت: 1369 ک.م: 1050210042ص: نیشابور )پسر مرحوم(. 7- معصومه حسینی ش.ش: 175 ت.ت: 1337 
ص: نیشابور )همسر مرحوم(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 7  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/188( ان�حصار وراث�ت )97/791(
 نظر به اینکه آقای/خانم ایمان گبری دارای شناسنامه شماره 1064164803 به شرح دادخواست به کالسه12/97/791  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکر اله گبری به شناسنامه 3 در تاریخ 1397/08/26 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- طیبه امان آبادی ف: حسن ش.م: 1061282082 ص: نیشابور همسر 
متوفی. 2- ایمان گبری ف: شکراله ش.م: 1064164803 ص: نیشابور ف: پسر. 3- امید گبری ف: شکراله ش.م: 1064148948 ص: نیشابور 
ف: پس�ر. 4- ناهید گبری ف: ش�کراله ش.م: 1050618157 ص: نیشابور ف: دختر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 12  شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/189(رای شورا )97/280(
کالسه پرونده :1/97/280، شماره دادنامه :650/73 -97/7/17 خواهان : علی معماری با وکالت آقای مهدی عمارلوئی )وکیل: نیشابور فلکه 
ایران کوچه میخک پالک 1301 طبقه همکف(، خوانده : ابوالفضل محمد آبادی )مجهوال المکان(، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در 
خص�وص دعوی آق�ای علی معماری فرزند جعفر با وکالت آقای مهدی عمارلوئی به طرفیت آق�ای ابوالفضل محمد آبادی فرزند حبیب اله 
بخواس�ته مطالبه وجه به ش�ماره 684700 به تاریخ 97/02/20 به مبلغ بیست میلیون تومان به عهده بانک انصار به انضمام کلیه خسارات 
قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه و سایر هزینه های قانونی، نظر به محتویات پرونده ) فتوکپی مصدق چک، گواهی عدم 
پرداخت، و وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر بقای دین که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد(، استماع اظهارات وکیل خواهان طی 
صورتجلسه و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی و عدم ارائه الیحه جهت دفاع از خویش شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده لذا 
مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصر الحاقی به ماده 2 قانون اطالح موادی از 
قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده محکوم به پرداخت 1- مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته 
به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و ابطال تمبر به مبلغ دویست و پنجاه و دو هزار تومان و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
1397/02/20 الی یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم محاسبه می گردد در حق خواهان می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد. 
مهر طلب- قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/190(رای شورا )97/433(
کالس�ه پرونده :97/433/ش 2، ش�ماره دادنامه :525/37 -97/6/19 خواهان : زهرا ش�جاعی فر ) نیشابور خ فلکه ایران کوچه بانک ملت 
ساختمان آفرینش ط1 دفتر وکالت خانم حاتمی(، خوانده : محمد علی قدمیاری )مجهول المکان(، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در 
خصوص دعوی خانم زهرا شجاعی فر فرزند حسین به طرفیت محمد علی قدمیاری بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه 
وجه دو فقره سفته جمعاً به مبلغ یازده میلیون تومان و کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی بدین توضیح 
که خواهان مدعی است که بابت دو فقهر سفته جمعاً یازده میلیون تومان از خوانده طلبکارم و تقاضای دریافت طلب خود را دارم. خوانده 
علیرغم اطالع از وقت رسیدگی در جلسه حضور نداشته و الیحه ای ضمیمه ننموده است و از دعوی و مستندات خواهان ایراد و تکذیبی به 
عمل نیاورده است علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مقدمه پیش گفته و وجود اصل سفته ها در ید خواهان قاضی شورا دعوی خواهان را 
مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 307 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت یازده میلیون تومان بابت اصل خواس�ته و به انضمام خس�ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس�ید سفته الی یوم االداء وفق 
شاخص بانک مرکزی و مبلغ 154/500 تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد. این رأی غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و سپس پس از مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقئقی نیشابور می باشد
حکمتی فر- قاضی شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان نیشابور

)512/191(آگهی ابالغ دادرسی وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به خوانده)970530(
خواهان آقای محمد رضا یعقوبی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عزیز اهلل محمدیان فرزند محمدعلی به خواسته صدور حکم به اثبات 
عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخه 1386/03/20 و تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند با احتساب هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709985198000505 ش�عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/11 س�اعت 10:00 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر ااالنتشار 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 نماید و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
نصر آبادی - منشی شعبه 4  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

511/192آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خواندگان مهدی اسعدی فرزند حسن و مهدی فاطمی و یحیی کمالی و عباس عباس زاده حلبی فعال 
مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست خواهان محمدباقر ویرانی علیه شما در کالسه پرونده 9709987578800050 بموجب 
حکم شماره 9709977578800310 به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به استناد مواد 10، 190، 191 ، 210 ، 219 ، 220 ، 223 ، 231 
قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به وقوع عقد بیع سال 1367 بین خواهان و آقای مهدی فاطمی 
حکم بر الزام آقای مهدی فاطمی به تنظیم س�ند رس�می در خصوص اعیان ملک فوق با حفظ حقوق موقوفه صادر می نماید)487 سهم از 
600 سهم شش دانگ پالک مذکور(شامل اعیان شش دانگ یک باب منزل به پالک ثبتی 847 فرعی از یک اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
مشهد ابوطالب 62 پالک 34 که با توجه به اینکه خسارات دادرسی مستند به آقای مهدی فاطمی اساوی را به پرداخت مبلغ چهارمیلیون 
و چهل و چهار هزار و ششصد و بیست و پنج ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. مراتب بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد .رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 
تجدیدنظر اس�تان خراسان رضوی می باش�د)آقای مهدی فاطمی به عنوان خوانده اصلی و سایر خواندگان به عنوان خواندگان تبعی حق 

اعتراض در شرح فوق را دارند.(
منشی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 

آگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح511/193
شماره:9709987578700463؛ مشخصات ابالغ شونده حقیقی: محمدرضا استوار بیمرغی فرزندمحمدعلی با کد پستی 9189975861؛ به 
کد ملی 0919542883 به نش�انی اس�تان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- شهرمشهد- قاسم آباد –فالحی 16 شهید مهنه 8 پالک 71؛ 
بدینوسیله به آقای محمدرضا استوار بیمرغی فرزند محمد علی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای جواد سلیمانی 
فرزند حسینعلی به طرفیت شما به خواسته تجدیدنظر از رأی شماره 9709977578700762 کالسه پرونده 37/970566 صادره از شعبه 37 
دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقتضی است هرگونه پاسخی دارید در مهلت قانونی تا ده روز پس از انتشار آگهی به صورت کتبی به دفتر شعبه 
37  دادگاه تقدیم نمائید. ضمنا در صورت تمایل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی در دفتر موجود و می توانید تحویل بگیرید.
مدیردفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/194آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان حسن کاظمی وحسن چوبینی دادخواستی بطرفیت1-جواد خالقوردی2-زهرا صالحی مقدم3-جواد بیگ فرزند عباسعلی4-مهنوش 
ایمانی فرزند محمد علی5-احمد نجف زاده فرزند میرزا 6-مرتضی صالحی مقدم7-مراد مژدهی8-بتول صالحی مقدم9-حمیدرضا قزلی10-
ناصر صالحی مقدم11-اعظم صالحی مقدم12-حبیب اله علیشاهی بخواسته اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970124ثبت و  وقت رسیدگی برای1397/11/4 و ساعت 11 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجویزماده 73 قانون دادرسی مدنی 
مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارد.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/196آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان حامد معینی دادخواستی بطرفیت جعفرزارع ارنانی فرزند جواد بخواسته اعاده دادرسی از دادنامه پرونده 940731 تقدیم دادگاه عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره950030ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/10/23ساعت11/30صبح 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویزماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی به دفتر  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت دارد.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/197آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک توسعه تعاون دادخواستی بطرفیت مجتبی ثاقب تقی پورفرزندمحمد  بخواسته مطالبه وجه بمبلغ 593/636/300 ریال و مطالبه 
خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 
970756ثبت و  وقت رس�یدگی برای 1397/10/23 س�اعت9/30 دقیقه صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان ودستور دادگاه و  به تجویزماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده پس از نشر 

آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارد.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/198آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا و محسن فرخنده فرزند غالمعلی
خواهان آقای مجیدگوهری دادخواستی بطرفیت خوانده رضا و محسن فرخنده بخواسته ابطال سند طرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709987578300631 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ  1397/11/10 س�اعت9 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�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 وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/199آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بابک قاسمی فرزند بابامحمد
خواهان خانمها بیگم آغا وفائی باقری-زهرا وفائی باقری دادخواس�تی بطرفیت خوانده آقای بابک قاس�می فرزند بابا محمدبخواسته مطالبه 
خس�ارت دادرس�ی و الزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی بر و الزام به اخذ پایان کارمطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 
9709987580300458 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی شهرستان مشهد)53 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ  1397/10/19 ساعت8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتش�ارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان  مشهد)53 حقوقی سابق(

511/200آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شاکی فتح ا... نیک طالع دادخواستی به طرفیت خوانده قاسم محمودآبادی و علیرضا محمودآبادی به خواسته اعتراض ثالث تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی شهرستان مشهد)47 
حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی-شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کالسه970601 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1397/10/20 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی مشهد

511/201آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/شاکی بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده هاشم رحیم زاده ورگ به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد )47 حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی-شهرستان مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کالسه 970568 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1397/10/22 و ساعت 8/30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده/خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی  مشهد)47حقوقی سابق(

511/202آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/ش�اکی بانک ملی دادخواستی  به طرفیت خوانده حمیدرضا طاهریان فرزند حسین به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه تاخیرتادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی  مجتمع قضائی 
امام خمینی شهرستان مشهد)47 حقوقی سابق( واقع در استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به 
کالسه 970573 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1397/10/19 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 
منشی شعبه 20دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی شهرستان مشهد

511/203آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران به شماره بایگانی اجرای احکام 110/6/961522 آقایان1-مهدی قانع 
ش�فایی 2- عباس�علی پرهون دشتیان 3- خانم بتول پور رمضان محکوم است به پرداخت مبلغ 7961112789 ریال در حق شرکت لیزینگ 
خودروکار و نیز مبلغ 399000000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به ش�رح ذیل در قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرسی و نیم عشردولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
ش�رح ذیل ارزیابی و مقررگردیده در تاریخ 1397/09/25 از س�اعت 10/15 الی11 صبح در 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 مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی 
های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:2 دانگ و 3883 ده 
هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ منافع عرصه واعیان ملک متعلق به محکوم علیه خانم بتول پور رمضان واقع در مشهد شهرک نوفل 
لوشاتو12/1،پالک 141 دارای پالک ثبتی 829 فرعی از 234 اصلی بخش نه مشهد مشتمل بر ششدانگ اعیان یک باب منزل که به صورت 
مجتمع مسکونی درآمده با عرصه جنوبی واستیجاری آستان قدس رضوی به مساحت295/50 مترمربع)فاقدگواهی پایانکار( با اعیان مجاز 
ش�امل همفک 197/30 مترمربع با کاربری پیلوت جهت پارکینگ و طبقات اول تا س�وم هر طبقه دو واحد مس�کونی به مساحت 197/30 
مترمربع بعالوه 7/2مترمربع پیش آمدگی باکاربری مسکونی در طبقه اول و به مساحت کل 796/40 مترمربع واعیان موجود،همکف 3 متر 
مربع با کاربری آسانسور،7/42 مترمربع انباری و ... وطبقه اول تا چهارم هر طبقه 2 واحد مستقل مسکونی که 12 مترمربع با کاربری پله،183 
مترمربع باکاربری مسکونی ،5 مترمربع با کاربری فیلتر، 3 مترمربع باکاربری آسانسور و پیش آمدگی به مساحت 7/20 مترمربع باکاربری 
مسکونی،که مجموع هر طبقه 210/20 مترمربع است طبقه 5،9 مترمربع انباری ،3مترمربع موتورخانه ، آسانسور و12 مترمربع خرپشته و 
مجموع 24 مترمربع که در مجموع مساحت اعیان 1077/04 مترمربع است.آپارتمان ها دو خوابه، کابینت ام دی اف و باز ، سیستم سرمایش 
کولر آبی وگرمایش بخاری و شومینه، اسکلت فلزی ، سقف طاق ضربی، نما سنگ با قدمت10 سال و دارای یک انشعاب آب و هشت انشعاب 
برق و گاز و آسانس�ور اس�ت که ششدانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 20000000000 ریال برآورد شده است و به میزان فوق به 

مبلغ 7961112789 ریال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/195آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک ملت دادخواستی بطرفیت رمضانعلی شریفی فرزند عبدالوهاب و محسن وفائی بیوک فرزندرضابخواسته مطالبه وجه 150 میلیون 
ریال و خس�ارات دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به 
شماره970763ثبت و  وقت رسیدگی برای 1397/10/16 ساعت 11 صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
ودستور دادگاه و به تجویزماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی به دفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارد.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/204آگهی تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد73و346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، به آقای 1-اکبر احترامی فرزند 
محمد 2- غالمعلی سیاره فرزند عباس 3- غالمرضا بیدل فرزند میرعلی 4-فاطمه برزگر فرزند صفر فعال مجهول المکان، ابالغ می شودکه 
آقای خداداد حمزه لو از دادنامه ش�ماره 300882 در پرونده ش�ماره 970336 تجدیدنظرخواهی نموده اس�ت. لذا مراتب با درج در روزنامه 
به شما ابالغ می گردد تاظرف ده روز پس ازانتشار این آگهی، با مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی،چنانچه پاسخی داریدکتبا اعالم نمائید.پس ازگذشت ده روز ازانتشار آگهی اعم از این که پاسخی از 

ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/205آگهی تبادل لوایح
شماره بایگانی شعبه :960783؛ به محمد ابراهیمی ابالغ می گردد محبوبه رمضانی و غیره دادخواستی با عنوان تجدیدنظرخواهی از دادنامه 

9709977578100954 به طرفیت شما تقدیم این دادگاه نموده ظرف 10 روز از انتشار نسبت به تبادل لوایح اقدام فرمایید.
مدیر دفترشعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/206آگهی ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به سیده سعیده کالنتری فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست شریفه تقی پور علیه شما 
به خواسته اعسار از هزینه دادرسی به موجب دادنامه شماره 9709977578100362 در پرونده کالسه 31/960889 حکم بر معافیت موقت 
خواهان از پرداخت مابقی مانده هزینه دادرسی صادر گردید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج 

در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیردفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/207آگهی تبادل لوایح تجدیدنظر خواهی
بدینوس�یله دراجرای دس�تور مواد73 و346 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی انقالب در امور مدنی، به آقای رش�اد کوهزاد فرزند 
ویکور فعال مجهول المکان، ابالغ می شودکه آقای علیرضا قربانی ازدادنامه ش�ماره9709977578000838 در پرونده شماره 30/960871 
تجدیدنظرخواهی نموده است. لذا مراتب با درج در روزنامه به شما ابالغ می گردد تاظرف ده روز پس ازانتشار این آگهی، با مراجعه به دفتر 
دادگاه و اعالم نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی، چنانچه پاسخی دارید کتبا اعالم نمائید.پس 

از گذشت ده روز ازانتشارآگهی اعم از این که پاسخی از ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
مدیر دفترشعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/208آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده:29/970943؛ وقت رسیدگی:1397/10/26 ساعت 8/30 ؛ خواهان: امیدحیاتی گل خطمی فرزندرجبعلی؛خوانده: سید سعیده 
کالنتری فرزند سید شمس الدین علی نقی مجهول المکان؛خواسته:مطالبه وجه؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که 
جهت رس�یدگی به شعبه 29 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشرآگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در 

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

511/209آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای 1-عباسعلی پرهون دشتبان 2- زهرا امینی 3- غالم رضا صدیق گوارشکی مجهول المکان ابالغ می 
شود که در پرونده کالسه 29/960514 طبق دادنامه شماره 9709977577901010 به ابطال مبایعه نامه مورخ 1384/8/25 و بطالن معامله 
و پرداخت هزینه دادرسی  محکوم گردیده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیردفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/210آگهی 
پیروآگهی های قبلی به نوید یوس�فی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد درخواس�ت به طرفیت محمد مهدی رحمانی فر ش�ما 
بموجب حکم شماره پرونده 9709987503600388 کالسه 970390 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 81050000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1911125000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 94/4/30 لغایت اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد و نسبت به خسارت تاخیرتادیه در مورد مبلغ فاکتورها به مبلغ 41050000 ریال با توجه به عدم احراز 
ش�رایط ماده 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی مس�تندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان لغایت صادر و اعالم می دارد. 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/211آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک صادرات به طرفیت خوانده امید قضائی فرزند رضا به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع 
و به کالسه بایگانی 970750 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/17 و ساعت9/30صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/212آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ثامن االئمه.آثاردادخواستی به طرفیت خوانده سیدمحمود سجادی گلمکانی فرزند سید محسن به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای 
حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار 
شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه 970721 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/15 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور 
شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/213آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ثامن االئمه آثار دادخواس�تی به طرفیت خوانده زهرا ابراهیمی فرزند علی اکبر به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختالف 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره 
نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه 970739 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/15 و ساعت 9/15 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستورشورا 
مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/214آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ثامن االئمه آثار دادخواستی به طرفیت خوانده وحید محرابی فرزند علی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره 
نی 31 ارجاع و به کالسه 970760 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/15 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/215آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان فاطمه عباسی فرزند علیرضا فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک ملت 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709975600301033 به تاریخ 97/8/20 در پرونده کالسه 229/970479 به1- 
مبلغ 15756188 ریال بابت اصل خواسته .2-مبلغ 2540952 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 3- حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تأخیرتأدیه اززمان باقیمانده تسهیالت اعطائی به مبلغ 14250161 ریال از تاریخ تقدیم 
دادخواست 97/5/25 تا یوم وصول به ماخذ 12 درصد با احتساب در دایره اجرای حکام در حق خواهان صادر محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد

511/216آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان مجتبی رس�تگار مقدم فرزند احمد وکاظم نظرپور فرزند محمدرضا و احمد رستگار مقدم 
فرزندگل محمد فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورددادخواست بانک مهراقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم 
ش�ماره 95099756003001187 به تاریخ 95/12/21در پرونده کالس�ه 229/950905 به 1- مبلغ 50000000 ریال بابت اصل خواس�ته .2-مبلغ 
1955000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی وحق الدرج آگهی روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگس�تری 4- 
خسارت تأخیرتأدیه اززمان تقدیم دادخواست مورخ1397/01/07 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره 
اجرای حکم در حق خواهان صادر به صورت تضامنی محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/217آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان غالمعلی زارع فرزند نوروز فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست اعتماد 
ایرانیان علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709975600301029 به تاریخ 1397/8/20 در پرونده کالسه 229/970279 
به1- مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواسته .2-مبلغ 1123000 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 3- حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست چک مورخ 1397/4/16 تا اجرای حکم بر مبنای 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب دردایره اجرای حکم در حق خواهان صادر به صورت تضامنی. محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/218آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان سید سعید جاللی فر فرزند سیدکمال فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
تعاونی اعتبار ثامن االئمه علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9609975600300032 به تاریخ 96/1/23 در پرونده 
کالسه 229/951032 به 1- مبلغ 50000000 ریال بابت اصل خواسته .2-مبلغ 1810000 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 
3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تأخیرتأدیه اززمان سررسید چک مورخ 1395/1/19 تا اجرای 
حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر به صورت تضامنی. محکوم شده اید.

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/219آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان نادیا عامل رضایی فرزندکاظم فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک 
ملت علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709975600301028 به تاریخ 97/8/20 در پرونده کالسه 229/970372 
به 1- مبلغ 152920095 ریال بابت اصل خواسته .2-مبلغ 5083501 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی روزنامه 3- حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تأخیرتأدیه اززمان باقیمانده تسهیالت اعطائی به مبلغ 131100000 ریال از تاریخ 
تقدیم دادخواست 1397/4/16تا یوم وصول به ماخذ 26 درصد با احتساب در دایره اجرای حکام درحق خواهان صادر محکوم شده اید. مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/220آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان هادی اسمعیلی فرزند محمد و امیر علی زاده فرزنداحمد فعال مجهول المکان ابالغ می شود در 
مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9509975600300906 به تاریخ 1396/1/16 در 
پرونده کالسه 229/950907 به 1- مبلغ 40000000 ریال بابت اصل خواسته .2-مبلغ 1645000 ریال بابت هزینه های دادرسی وحق الدرج آگهی 
روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تأخیرتأدیه اززمان سررسید چک مورخ 1395/4/20 تا 
اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر به صورت تضامنی. محکوم شده 
اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/221آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده ناز بی بی شیرزاد یامی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 
31 ارجاع و به کالسه 53/970742 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/22 و ساعت 9/15 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک 
نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفترشعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/222آگهی ابالغ اجرائیه
 پیروآگه�ی ه�ای منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محک�وم علیها:1-رامی�ن ناروئی فرزن�د عبدالغفار 2-علی اصغرهاش�م اب�ادی فرزند 
محم�د ؛خواهان:بان�ک مهر اقتصاد؛ پرونده کالس�ه 960736 موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطبه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 
9609977458101179 حکم به محکومیت محکومین به پرداخت1-مبلغ 35943431 ریال بابت اصل خواس�ته .2-مبلغ 1305000 ریال بابت 
هزینه های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری به مبلغ 1293964 ریال 4- خسارت تأخیرتأدیه اززمان 
سررس�ید چک مورخ 1396/8/23 تا اجرای حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 

صادرو 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 مشهد

511/223آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای حس�ن آقارئیسیان زاده فرزند غالمعلی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
بانک ملت علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977579701183  در پرونده کالسه 970534 دادگاه عمومی 
حقوقی مش�هد متضامنا به پرداخت مبلغ 211339194 ریال بابت اصل خواس�ته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصول بر اساس شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 14070013 ریال بابت خس�ارات دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیردفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/224آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های منتش�ره قبلی ب�ه آقایان:1-مهدی جهان فرزند محمدرض�ا2- امیر بهبهانی اصل فرزند هوش�نگ که  فعال 
مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای محمود فرح بخت بخواس�ته مطالبه وجه چک و غیره به موجب حکم ش�ماره 
9609977576901237 -96/12/27 در پرونده کالس�ه 19/960675 حکم بر محکومیت خوانده ردیف 1 به پرداخت مبلغ 580000000ریال 
بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید هر یک از چک ها لغایت یوم الوصول که بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی 
توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد و پرداخت هزینه دادرسی به بملغ 19394000 ریال درحق خواهان صادر واعالم می دارد.مراتب 

بدینوسله در روزنامه درج می گردد.رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
 منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/225آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احسان حدرودی محمدآباد 
فرزند براتعلی

خواهان آقای سید مهدی شهرستانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احسان حدرودی محمدآباد فرزند براتعلی به خواسته 1-مطالبه 
وجه سفته )6فقره سفته جمعا به مبلغ یک میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و خسارات تأخیرتأدیه و حق الوکاله وکیل( به مبلغ 
1000000000 ریال 2-تامین خواسته)فوری مستندا به مواد 108 و 117 قانون آئین دادرسی مدنی به مبلغ 1000000000ریال(3- مطالبه خسارت 
دادرس�ی 4- مطالبه خس�ارت تأخیرتأدیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970716 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/06 ساعت 9 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای احسان حدرودی محمدآباد فرزند براتعلی و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی  شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/226آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان شرکت تعاونی اعتباراعتماد ایرانیان با وکالت مسعود علی آبادی دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت هواپیمایی عرش کیش 
با نمایندگی محمدرضا زمانی، ش�رکت هماباف با نمایندگی محمدرضا زمانی و غالمرضا بختیاری،س�یدمحمدرضازمانی، غالمرضا بختیاری 
به خواس�ته مطالبه وجه - مطالبه خس�ارت دادرسی و مطالبه خس�ارت تأخیرتأدیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709987580500007 ش�عبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55 حقوقی سابق( وشماره بایگانی 
970009 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان ش�رکت هواپیمایی عرش کیش با نمایندگی محمدرضا زمانی ،ش�رکت هماباف با نمایندگی 
محمدرضا زمانی و غالمرضا بختیاری ،س�ید محمد رضا زمانی ، غالمرضا بختیاری و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه 

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

511/227آگهی ابالغ اجرائیه
 پیروآگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکومین:1- فاطمه خردپیشه فرزند حس�ین 2-امید خراشید فرزند غالمرضا3- حسن 
بذرافشان قاسم ابادی فرزند پرویز ؛خواهان:بانک مهر اقتصاد؛ پرونده کالسه 950847 موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه9509977458101188 حکم به محکومیت محکومین به پرداخت 1- مبلغ 197000000 ریال بابت اصل خواسته .2-مبلغ 6355000 
ریال بابت هزینه های دادرسی و درج روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری  4- خسارت تأخیرتأدیه اززمان 
سررسید چک مورخ 94/6/8 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادرو 

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 مشهد

511/228آگهی ابالغ اجرائیه
 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه منصورجهان جو فرزند حسینقلی؛خواهان:ثامن االئمه؛ پرونده کالسه 970864 
موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709977458200183 حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت 1- 
مبلغ 54000000 ریال بابت اصل خواسته .2-مبلغ 201000 ریال بابت هزینه های دادرسی و نشرآگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون 
وکالی دادگستری به مبلغ 1944000 ریال 4- خسارت تأخیرتأدیه اززمان سررسید چک مورخ 95/2/6 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم 
بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادرو اعالم می دارد.5- پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده صندوق دولت می باشد.
مسئول دفتر شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

512/229اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

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

فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306001000406 مورخ 1397/09/05 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پرونده کالسه 139711440600500022 آقای ابوالحسن 
تاجیک فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 676 صادره از نیشابور یک قطعه باغ به مساحت 58002 مترمربع در قسمتی از پالک2- اصلی بخش 14 
اراضی عصمت آباد از محل مالکیت خود متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/10 
،نوبت دوم : 1397/09/25

رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان- سیدحسن پور موسوی
512/230اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

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

برابر رای شماره 1397603060010000335 – 1397/08/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پرونده کالس�ه 13961144065000396 آقای عباس 
حصاری فرزند حسین بشماره شناسنامه 399 صادره از نیشابور در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 178643 مترمربع در قسمتی از پالک 51 
اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی حصار خریداری از مالک رسمی آقای مراد حصاری فرزند زین العابدین به شماره شناسنامه 219 محرزگردیده 
است.و برابر رأی شماره 139760306001000411 مورخه 1397/9/7 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پرونده کالسه 13961144060050000397 آقای 
عباس حصاری فرزند حسین بشماره شناسنامه 399 صادره از نیشابور در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 65828 مترمربع در قسمتی از 
پالک 51 اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی حصار خریداری از مالک رسمی آقای قاسم ثانی حصاری فرزند قاسم به شماره شناسنامه 103 
محرز گردیده است.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/10 ، نوبت دوم : 1397/09/25
رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان- سید حسن پور موسوی

512/231آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به خانم زهرا خوشنواز ابالغ که محمد نوده و غیره شکایتی مبنی بر مباشرت در سرقت کیسه های برنج و روغن علیه شما ارائه که به کالسه 
102/960189 ثبت و برای مورخه 1397/10/10 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است . شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه 

مراجعه و ضمن اعالم ادرس خود نسخه ثانی شکایت را دریافت نمایید.97/100/1129 –رایگان
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان سبزوار

512/232رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مریم مس�لمان نژادگلختمی داراي شناسنامه شماره 684 به شرح دادخواست به کالس�ه 1/97/394 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مانده گار توزنده جانی به شناسنامه شماره 537 در تاریخ 88/11/6 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- طیبه مسلمان نژاد گلخطمی - رجب - ش.ش 6449679867 ت.ت 
1336/2/11 صادره از تحت جلگه فرزند متوفی 2- طاهره  سلیمان نژاد گلخطمی  - رجب - ش.ش 6448994297 ت.ت 1340/12/7 صادره از 
تحت جلگه فرزند متوفی3-مریم مسلمان نژاد گلختمی  - رجب - ش.ش 6449101660 ت.ت 1337/2/6 صادره از تحت جلگه فرزند متوفی4- 
محمدحسن مسلمان نژاد گلچمنی  - رجب - ش.ش 6449696923 ت.ت 1338/11/9 صادره از تحت جلگه فرزند متوفی5- رجب مسلمان 
نژاد گلخطمی - رجب - ش.ش 784 ت.ت 1310/4/1 صادره از تحت جلگه 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.
قاضی شورا شعبه اول شوراي حل اختالف شهرستان فیروزه

آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم آذربایجانشرقی شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 6559 و شناسه ملی 10200125862

 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 30/03/1397 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : آقای علی وزیری به ش�ماره مل�ی 2594192260 به 
نمایندگی از ش�رکت همکاران سیستم ) سهامی عام( به شماره ثبت 
76396 و شناسه ملی 10101212701 به سمت رئیس هیات مدیره آقای 
جواد علیزاده سقالکساری به شماره ملی 0076278441 به نمایندگی از 
شرکت اطالعات مدیریت همکاران سیستم )سهامی خاص(، ثبت شده 
به شماره 159108 و شناسه ملی 10102017994 به جای آقای علی اکبر 
صمدزاده به س�مت نائب رئیس هیات مدی�ره آقای حمید یزدانی نژاد 
به شماره ملی0794880495 به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم 
مدیریت طرحهای عمومی )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 132563 
وشناسه ملی 10101758405 به جای آقای امین نوذری به سمت عضو 
هی�ات مدیره آقای فرهاد نیک نفس به ش�ماره مل�ی 1375801775 
خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت 
تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور و اس�ناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها، عقود 
اسالمی و غیره با امضای مشترک مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیات 
مدیره همراه با مهر ش�رکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از 
اعضای هیات مدیره متففا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر 
مکاتبات عادی و اداری به اس�تثنای موارد ف�وق با امضای مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز )300687(

511/2آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  )نوبت اول( 
 شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مشهد

بدینوس�یله از کی�ه اعضاء محترم ش�رکت تعاونی مس�کن ش�ماره 2 دادگس�تری 
مشهد)همچنین اعضاء طرح مسکن مهر( دعوت می شود در جلسه ای که به منظور 
موارد ذیل در س�اعت 17 روز ش�نبه مورخ�ه 1397/09/24 درمحل نمازخانه مجتمع 
ناحیه 2 دادس�رای عمومی )دادگاه انقالب س�ابق( واقع درخیابان کوهس�نگی بعد از 
میدان الندشت تشکیل خواهد ش�د حضور بهم رسانند.ضمنا از اعضایی که مایل به 
ارائه وکالت به غیر می باشند دعوت می گردد با حضور وکیل و جهت انجام تشریفات 
تا قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت واقع در کوهسنگی 1 پالک 19 در روزهای فرد 

از ساعت 9-11 مراجعه نمایند.
دستور جلسه:

1-تصوب اساس نامه جدید مطابق باآخرین اصالحات قانون بخش تعاون
2- تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با بند 5 اساسنامه شرکت تعاونی

هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مشهد

511/1آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مشهد)نوبت 
اول(

بدینوسیله از کیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مسکن)همچنین اعضاء طرح مسکن 
مهر( دعوت می ش�ود در جلسه مجمع عمومی عادی س�الیانه نوبت اول به منظور اتخاذ تصمیم درموارد ذیل در 
ساعت 17 روز چهارشنبه مورخه 1397/10/12 در محل نمازخانه مجتمع ناحیه 2 دادسرای عمومی )دادگاه انقالب 
سابق( به آدرس خیابان کوهسنگی بعد از میدان الندشت تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.ضمنا از اعضایی 
که مایل به ارائه وکالت به غیر می باشند دعوت می گردد با حضور وکیل و جهت انجام تشریفات تا قبل از برگزاری 
مجمع به دفترشرکت واقع درکوهسنگی 1 پالک 19 روزهای زوج از ساعت 9-11 صبح مراجعه نمایند در این صورت 

تعدادآراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره
2- گزارش بازرس و مؤسسه حسابرسی انتخابی

3- تصویب صورتهای مالی سال 1396
4- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397

5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره 2 دادگستری مشهد

ضمناداوطبان عضویت درس�مت بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشاراین آگهی حداکثر به مدت یک هفته از 
تاریخ انتشار جهت ثبت نام به دفتر تعاونی ازساعت 9 الی11 صبح مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
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رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای اسماعیل قلعه قافی بشماره شناسنامه 282بشرح دادخواست بکالسه608-97/اول ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم قلعه قافی به شناسنامه شماره 16درتاریخ97/6/28 دراقامتگاه دائمی خود درآزادشهر بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-پری اقتدرائی ف لطف اله کد ملی2031445596ت ت36/5/8همسرمتوفی2-

اس�ماعیل قلع�ه قافی ف محمد ابراهیم ک�د ملی 6249717064ت ت 61/4/12پسرمتوفی3-س�عید قلعه قاف�ی ف محمد ابراهیم کد ملی 
6249931252ت ت65/6/31 پس�رمتوفی4-الهام قلعه قاف�ی ف محمد ابراهیم کد مل�ی6249750088ت ت62/6/31دخترمتوفی 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.
120-دبیرشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حس�ن نصیری وطن بش�ماره شناسنامه 6497بشرح دادخواست بکالس�ه 3016-97/اول ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان دوس�تعلی نصیری وطن ب�ه شناس�نامه ش�ماره8تاریخ 26/ 97/6 دراقامتگاه دائم�ی خود در 
آزادش�هر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-زینب نصیری وطن ف دوس�تعلی کد مل�ی6249652442ت 
ت59/7/1دخترمتوفی2-حس�ن نصیری وطن ف دوس�تعلی کد مل�ی4879253715ت ت53/10/1پسرمتوفی3-اس�ماء نصیری وطن ف 
دوستعلی کد ملی4879882151ت ت 6/27 /65دخترمتوفی 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.
119-دبیرشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابوالحس�ن قره خانی بش�ماره شناسنامه990بشرح دادخواس�ت بکالسه3040-97/ دوم ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حس�ین قره خانی به شناس�نامه ش�ماره 6240306843 تاریخ97/7/28دراقامتگاه دائمی 
خود درآزادش�هر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-فاطمه قلیچ لی ف یوس�ف کدملی6249744835ت 
ت62/8/10مادرمتوفی2-ابوالحس�ن قره خانی ف قربان کد ملی 6249460322ت ت52/4/9پدرمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
114-دبیرشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم راضیه بذرافشان بشماره شناسنامه31بشرح دادخواست بکالسه 582-97/دوم ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان درویشعلی بذرافشان به شناسنامه شماره308تاریخ53/3/19در اقامتگاه دائمی خود درآزادشهر بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-راضیه بذرافشان ف درویشعلی کد ملی6249855882ت ت48/10/1دخترمتوفی2-فرخ لقا 
بذرافش�ان ف درویشعلی کد ملی 6249822224ت ت38/1/1دخترمتوفی3-گل باغی بذرافشان ف درویشعلی کد ملی 6249592253ت 
ت30/1/1 دخترمتوفی4-سکینه بزرافشان ف آقامحمد کد ملی6249589015ت ت 1306/5/3همسرمتوفی 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.
115-دبیرشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابوالحسن قره خانی به شماره شناسنامه990 بشرح دادخواست بکالسه97/3040/ دوم ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حسین قره خانی به شناسنامه ش�ماره 6240306843 درتاریخ97/7/28 دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-فاطمه قلیچ لی ف یوسف کد ملی6249744835متولد1

62/8/0مادرمتوفی2-ابوالحسن قره خانی ف قربان کد ملی 6249460322 متولد52/4/9 پدرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
114-دبیرشعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به گل محمد ندیم عسکری
   بدینوس�یله ب�ه1-گل محم�د ندی�م عس�کری ف علی2-فری�دون ب�ادی رفی�ر ف حم�داهلل هر2مجهول الم�کان دائ�ر برمعاونت 
درحمل389کیلو و829 گرم تریاک به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه9509981750300610 بایگانی 970668/شعبه دادگاه 
انقالب اسالمی شهرستان گنبد کاووس ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/15ساعت10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 344قانون آئین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن متهمین 2 نوبت به فاصله10روز دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار اگهی 
میگردد تامتهم پس ازتاریخ انتش�ار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود دروقت مقررفوق جهت رس�یدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
 9876-مدیردفتردادگاه انقالب اسالمی گنبد کاووس-نعیمی نظام آباد

آگهی 
  درپرونده کالس�ه 970693/ش�عبه 102دادگاه کیفری 2گنبد کاووس آقای صفر ش�هرکی ومنیره جفائی نوده متهم هستند به رابطه 
نامش�روع موضوع ش�کایت رحمان قره خانی که وقت رس�یدگی پرونده 1397/10/12س�اعت9/30 صبح تعیین شده به علت مجهول 
المکان بودن متهم وبه تجویزمواد 174قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقالب در امورکیفری مراتب 1نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتش�ار آگهی میش�ود تامتهم پس از نش�رآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود دروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد وچنانچه ادله ومدارک مثبته ای دارد درروزجلسه حاضرنماید.
 9934-رئیس شعبه 102دادگاه کیفری2 گنبد کاووس-نقی زاده موسوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابراهیم قلیچی س�لخ دارای شماره شناسنامه2020103168بش�رح دادخواست بکالسه970690/ازاین شورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خوجه مراد قلیچی سلخ به شناسنامه 1893در تاریخ92/6/18 دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-ابراهیم قلیچی س�لخ ف خوجه راد ش م2020103168صادره 
ازگنبد کاووس پسرمتوفی2-میکائیل قلیچی سلخ ف خوجه مراد ش م 2020365243صادره ازگنبد کاووس پسرمتوفی3-اسماعیل 
قلیچ�ی س�لخ ف خوجه مراد ش ش719صادره ازگنبد کاووس پس�رمتوفی4-جمیله بی بی امان خ�واه ف ایل امان ش ش360صادره 
ازرامیان همس�رمتوفی5-زینب قلیچی س�لخ ف خوجه مراد ش ش 53صادره ازگنبد کاووس دخترمتوفی6-مارال قلیچی س�لخ ف 
خوج�ه م�راد ش ش39صادره از گنب�د کاووس دخترمتوفی  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.
130-شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
    آقای مس�عود حاجیلی دوجی دارای ش�ماره شناسنامه5310046951بش�رح دادخواست بکالس�ه970760/ازاین شورا درخواست 
گواه�ی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان کوروش حاجیلی دوجی به شناس�نامه 2022044959درتاریخ96/6/11 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-مس�عود حاجیلی دوجی نام پدر حسین ش 
ش5310046951صادره ازمراوه تپه پدر متوفی2-مایسا زیتونلی ف ایشان نظر ش ش2020167069صادره ازگنبد کاووس مادرمتوفی 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 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.
128-شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای صفر اپرویز دارای ش�ماره شناس�نامه 544بش�رح دادخواست بکالس�ه970768  /ازاین شورا درخواس�ت گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد اپرویز به شناس�نامه 8درتاریخ97/7/18 دراقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-صفر 2-حس�ن 3-حس�ین 4-مهدی ش�هرت همگی اپرویز پس�ران مرحوم 5-مریم 
6-لیال ش�هرت همگی اپرویز دختران مرحوم 7-کنیز کریم کش�ته همسر مرحوم وبغیر ازآن متوفی ورثه 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.
127-رئیس شعبه 4شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به رضا خواجه مظفری 
   خواه�ان اداره مناب�ع طبیع�ی ش�اهرود علی�ه رضا خواجه مظف�ری فرزند رمض�ان دائربر تص�رف عدوانی مطرح که به این ش�عبه 
ارج�اع وبش�ماره پرون�ده کالس�ه9709980167300017بایگانی 970671/ش�عبه110دادگاه کیفری2گ�رگان ثب�ت ووقت رس�یدگی 
مورخ1397/10/12ساعت9تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
134-منشی شعبه110دادگاه کیفری2شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به کدهیم قاسیم 
   خواهان معصومه قلی پورش�کایتی علیه خوانده کدهیم قاس�یم فرزند مش�یل دائربر کالهبرداری مرتبط با رایانه مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کالس�ه9609980167800752بایگانی 970670/ش�عبه110دادگاه کیفری2گرگان ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ1397/10/15ساعت8تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودر وقت مقررفوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
135-منشی شعبه110دادگاه کیفری2شهرستان گرگان

مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(
 در پرونده کالس�ه 961010 اجرای احکام دادس�رای  شهرس�تان خرم دره حس�ب نیابت ارس�ال به ش�ماره 960772  از ش�عبه سوم 
دادگس�تری قزوین آقای علی اصغر امینی  کش�ک آبادی فرزند علی در قبال آزادی محکوم علیه  محمد امینی کشک آبادی مبادرت 
به س�پردن وثیقه به مبلغ 120 میلیون ریال نموده اس�ت و نظر به اینکه  وثیقه گذار برای معرفی محکوم علیه در مهلت اعطای هیچ 
گونه اقدامی ننموده است که در جهت استیفا رد اموال شاکی  و نیز  جزای نقدی به نفع دولت  مال توقیف شده از نامبرده که  عبارت 
است یک دستگاه ساختمان مسکونی به شماره ثبت 37992  به پالک ثبتی شماره 9040  فرعی از 38  اصلی به مساحت 141/22  که 
ا عیان ملک شامل بنایی  به مساحت 80 متر مربع  می باشد که سازه آن نیمه اسکلت فلز و سقف فلز و سقف ان طاق فلزی می باشد 
نمای س�اختمان س�یمانکاری ش�ده و کف حیاط با موزاییک فرش شده است قدمت بنا حدود 15 س�ال می باشد و ملک مذکور دارای 
امتیاز  انش�عاب آب، برق و گاز و اقع در خرم دره خیابان  رازی پالک 43 که توس�ط ارزیاب محترم این مرجع به مبلغ 1/000/000/000  
ریال  ارزیابی گردیده  را از طریق مزایده حضوری که به تاریخ 1397/09/26 روز دوش�نبه از س�اعت 12 الی 13 در محل اجراء احکام 
کیفری دادسرای شهرستان خرمدره برگزار می باشد به فروش می رساند طالبین و خریداران می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده 
با هماهنگی پرس�نل اجرای احکام این مرجع نس�بت به بازدید از س�اختمان مذکور  اقدام نمایند.  فروش از قیمت پایه ارزیابی شده 
مبلغ مذکور شروع و  به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد ده درصد ثمن معامله فی المجلس نقدا از برنده مزایده اخذ و 
مابقی آن می بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری  خرمدره تودیع گردد. در غیر اینصورت  ده 

درصد ماخوذه  به  نفع دولت ضبط و مزایده  مجددا برگزار خواهد شد. 
755  مدیر اجرای احکام  کیفری دادسرای خرمدره – مرتضی ملک محمدی 

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9709982424300176  شعبه سه حقوقی دادگستری شهرس�تان ابهر تصمیم نهایی   شماره 9709972424301219  
خواهان: خانم آرزو  نبی لودشیری فرزند  یحیی با وکالت خانم ندا عوض محمدی فرزند بهروز به نشانی استان زنجان خرمدره  خیابان 
سید جمال الدین اسدابادی بن بست 5 پ2  خوانده : آقای علی عشائری فرزند  محرمعلی به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به 
درخواس�ت زوجه رای دادگاه در خصوص دادخواس�ت  تقدیمی خانم آرزو نبی لودشیری با وکالت خانم ندا  عوض محمدی به طرفیت  
آقای علی عش�ایری به خواس�ته  تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام زوج به طالق به لحاظ ترک زندگی مشترک به مدت بیش از شش 
ماه تحقق عس�ر و حرج با این توضیح که وکیل خواهان ا عالم نموده خواهان بر اس�اس عقدنامه مورخه 92/2/15  به شماره 6894  با 
خوانده  دعوی به صورت دائمی  ازدواج نموده اند و حس�ب  ش�روط  مقرر در س�ند  نکاحیه زوج قبول نموده اند که در صورت عدم 
پرداخت نفقه یا ترک منزل مشترک بدون عذر موجه خواهان وکالت در طالق خواهد شد حال نظر به اینکه  زوج  حدود سه سال است 
که زندگی مش�ترک را ترک نموده اند و در این مدت نیز نفقه ای پرداخت ننموده اند لذا تقاضای صدور  گواهی  عدم امکان س�ازش 
به ش�رح خواس�ته را دارم دادگاه با عنایت به استشهادیه تنظیمی ارائه شده از سوی خواهان و همچنین گواهی گواهان در این شعبه 
و نظریه داور که جملگی حکایت از ترک زندگی مش�ترک از ناحیه تنظمی ارائه ش�ده از س�وی خواهان  و همچنین گواهی گواهان در 
این شعبه  و نظریه داور که  جملگی  حکایت از ترک زندگی مشترک از ناحیه  زوج دارد لذا دادگاه ضمن احراز عسر و جرح زوجه در 
صورت ادامه زندگی مشترک به استناد  مواد 1130، 1145،  1146،  1134، 1135، 1140، 1141 قانون مدنی و مواد 33، 26 قانون حمایت  
از خانواده  و بند 8 شرایط ضمن عقد و مواد 198، 515، 519  قانون آئین دادرسی  مدنی  حکم به الزام خوانده  به طالق  زوجه صادر 
و اعالم می نماید. بر این مبنا زوجه می تواند ظرف مدت ش�ش ما ه از تاریخ قطعیت حکم یا انقضای  مهلت فرجام خواهی در صورت 
فرجام خواهی با مراجعه به یکی از دفاتر طالق خود را مطلقه نماید. نوع طالق بائن خلعی خواهد بود احراز شرایط صحت اجرا و صیغه 
ط�الق  بر عهده مجری صیغه طالق خواهد بود. س�ردفتر  در صورت امتناع زوج از حض�ور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طالق می 
تواند به نمایندگی از دادگاه نس�بت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید. حقوق مالی زوجه به ش�رح ذیل اعالم  می گردد. 1. در خصوص 
مهری�ه ط�ی دادنامه 9509972424100693  مورخ 95/5/2  صادره از ش�عبه ا ول حقوقی ابهر اتخاذ تصمیم  گردیده اس�ت و ا جرت 
المثل ایام زندگی مشترک 50/000/000 ریال  و نفقه خواهان از تاریخ 95/2/22  لغایت پایان سال 1395 سال ماهیانه 2/000/000 ریال 
و نفقه س�ال 1396   ماهیانه مبلغ  2/400/000 ریال و نفقه س�ال 1397 لغایت موجبات س�قوط نفقه ماهیانه 4/000/000ریال تعیین می 
گردد. رای صادره غیابی ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی  در این شعبه  و پس از سپری  شدن همان مدت قابل تجدید 

نظر در  محاکم محترم تجدید نظر استان زنجان است. 
754 رئیس شعبه سوم محاکم حقوقی دادگستری شهرستان ابهر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای رهبر رحمانی فرزند محمدعلی 
 خواهان آقای روح اله بختیاری دادخواس�تی  به طرفیت خوانده   آقای رهبر رحمانی به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه  9709982417300506  ش�عبه 3 ش�ورای حل اختالف ش�هری ابهر ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 
1397/10/19 ساعت 09:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 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 نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
753 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه شماره 3 شورای حل اختالف ابهر 

اصالحیه
پی�رو آگه�ی مفق�ودی م�دارک س�مند ایک�س 7 ب�ه ش�ماره آگه�ی 10546  ک�ه در صفحه 
10  روزنام�ه حمای�ت م�ورخ 97/8/28 ب�ه چ�اپ رس�یده  اس�ت ش�ماره شاس�ی خ�ودرو 

NAACN1CM5BF754251 صحیح می باشد. 

مفقودی
شناسنامه مشخصات  )برگ سبز( سواری پژو 405  جی ال ایکس XU7به رنگ نقره ای متالیک 
م�دل 1392 به ش�ماره پالک 931ج38- ایران 65 و ش�ماره موتور 124K0350050  و  ش�ماره 

شاسی NAAM01CA1EH472615 مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
10575

مفقودی
اص�ل س�ند کمپان�ی  و برگ س�بز پ�ژو 206 م�دل 1389 ب�ه رنگ س�فید روغنی به ش�ماره 
شاس�ی  ش�ماره  و    13389026091 موت�ور  ش�ماره  و    54 ای�ران  828ب52-  پ�الک 

NAAP13FE3BJ451817 مفقود و از  درجه اعتبار ساقط می باشد. 
 10573

مفقودی
برگ س�بز س�واری پراید جی تی ایکس  آی مدل 1385 به رنگ سفید روغنی  به شماره پالک 
536ب94  ایران 45 و ش�ماره موتور 1491401   ش�ماره شاسی S 1412285824219مفقود و از 

در جه ا عتبار ساقط است. 
 10574

آگهی اصالحی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های  فاقد سند رسمی  حوزه ثبتی بم  که مدت اعتراض  یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی می باشد. 
پالک 3 فرعی از 3774  اصلی معصومه منتظمی به ش�ماره  ملی 6059840701 فرزند علی شش�دانگ  یکباب خانه به مس�احت 220  
متر مربع واقع در ش�هر بم  کمربندی طالقانی  کوچه صوفی آباد بخش 29  کرمان از  مالکیت  حس�ین صوفی زاده که در آگهی قبلی 

اشتباها  پالک اصلی 3773 قید گردیده بود که به شرح باال اصالح می گردد. 
10572  رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان بم -  محمد امیری خواه 

آگهی ابالغ بشماره بایگانی شعبه 960735
مقرراست باعنایت به ماده 1023 قانون مدنی با توجه به غایب بودن مخاطب آقای- قربان صادقی رامندی-  کدملی 5599337928-----

-- مشخصات نامبرده سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه نشراگهی گردد تا چنانچه اشخاصی ممکن است ازغائب خبری داشته باشند 
به اطالع این دادگاه وشعبه چهارم حقوقی)خانواده( برسانند بدیهی می باشد پس ازگذ شت یک سال ازتاریخ اولین اعالن اگرحیات غائب 

مذکور ثابت نشود حکم موت فرضی وی صادرخواهد شد. م الف 2590 قاسمی-
مدیردفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی خانواده اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: جمال موس�ی وند ورکانه کالس�ه پرونده: 712/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/9/18 ساعت 16:00خواهان: صفرجان بخش  
خوانده: جمال موسی وند ورکانه خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه ش�ورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان 
ودستورش�ورا و بتجویز ماده72 قانون آئین دادرس�ی مدنی با عنایت ماده19قانون ش�وراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم داد خواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین شورا حاضرش�وید در صورت عدم حضوردادخواست 
ابالغ شده محسوب وشوراغیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود.
 م الف 3064 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  75/5/97
مش�خصات محکوم له: علی پناهی  مش�خصات محکوم علیه: میثم قاس�می مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 276 مورخ 
97/4/19 ش�ورای حل اختالف اسالمشهرش�عبه5 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 285/000 ریال وهزینه کار شناسی به مبلغ 
1/500/000 ریال درحق محکوم له و نیزپرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس 
ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرا 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 
محک�وم ب�ه بوده اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خ�الف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 
قس�متی ازمفاد اجرائیه متعسرباش�د به مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم خواهید شد4-عالوه برمواردباال که قسمتی ازماده34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای 

مالی مصوب10 آبان 1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 3063 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کالسه پرونده: 814/8/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/9/13 ساعت 16/30 خواهان: شکوفه گلیان خوانده: مصطفی شیری پیله 
درق خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف 
ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان و دستوردادگاه وبتجویزماده 
72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3065 مدیردفترشعبه 8 شورای حل اختالف اسالمشهر

اگهی
نس�بت ب�ه ش�کایت عظی�م قاصدومظفرس�یاه مردخوزانی-ص�ادق س�لمانی تاتالری-عظی�م قاصد-ابراهی�م عبدی-ناصرآجرلو-
عبدل�ی- دوخائی-مرتض�ی  حسنلو-حامداویس�ی-علی  نژاد-محمدرضامحمدی-حس�ین  مومن�ی  محمدرضامحمدی-عل�ی 

فرامرزکامرانی-درخش�نده ومجیدنب�ی زاده برب�ران علی�ه حم�زه عل�ی نژاد-منصورعزی�ززاده –حم�زه علینژاد-حم�زه عل�ی 
نژاد-مجی�داوره ای –کریم عزی�ززاده –احمدرختانس�از-منصورعزیززاده –بهنام همتی-رضارختانس�از-کریم عزیززاده –حس�ین 
عزیززاده-عمرمالزاده-منصورعزیززاده-مرتض�ی حس�نی –کری�م عزیززاده-ش�یرزادعزیززاده –عمرمالزاده-حم�زه عل�ی نژاد-

عمرمالزاده-عیسی پیروتی-عمرمالزاده-کریم عزیززاده دایربرمشارکت در کالهبرداری 255میلیون تومان-کالهبرداری ومشارکت 
درکالهبرداری200میلی�ون توم�ان –مش�ارکت درکالهبرداری255میلیون تومان –مش�ارکت درکالهب�رداری مبلغ50میلیون تومان 
ومش�ارکت درکالهبرداری465میلیون تومان مش�ارکت درکالهبرداری43میلیون تومان مش�ارکت درکالهبرداری 43میلیون تومان 
مش�ارکت درکالهبرداری26میلیون تومان مشارکت در کالهبرداری 50میلیون تومان مشارکت درکالهبرداری58میلیون تومان حکم 

برائت صادرشدجهت دریافت متن رای به شعبه مراجعه نمایید.
3065-شعبه102دادگاه کیفری دوشهر پیرانشهر102جزایی سابق

دادنامه
پرونده کالسه9609984428100570شعبه101دادگاه کیفری دوشهرپیرانشهر101جزایی سابق تصمیم نهایی9709974427700741-
ش�اکی علی قربانی پورمند فرزندمرادحاصل بنش�انی پیرانش�هر خ کانی جو ک مالدوینه خور داخل ک س�مت چپ اولین خانه درب 
ابی رنگ منزل ش�خصی عای ش�ه بزبزی-متهم عمرمحمدزاده اصلی فرزندرسول –اتهام مباش�رت دریک فقره سرقت تعزیری-رای 
دادگاه- درخصوص اتهام عمرمحمدزاده اصل فرزندرس�ول فعالمجهول المکان متواری  دایر برمباش�رت دریکفقره س�رقت تعزیری 
ازمنزل به ش�رح1.یک دس�تگاه دوربین فیلمبرداری2.دوعدد پیک نیک بزرگ وکوچک3.ش�انزده کیلو عسل طبیعی 4.دوکیلو چای 
چکش س�بز5.یک دس�تگاه تلوزیون ال ای دی 42اینچ6.یک دس�تگاه سی دی سامس�ونگ 7.یک عدد شارژرموبایل8.ساعت مچی 
و ش�لوار و پیراه�ن و بلوز یقه دار کت ش�وار تک کت مردانه 9.روس�ری وپیراهن ک�ردی پارچه توپی رولی  وپارچ�پ توری زنانه10.

یک دس�تگاه سش�وار برقی11.پنددس�تگاه چکش تخریب برقی بزرگ و کوچک 12.یکدس�تگاه بخاری گازس�وز13.یک تخته فرش 
دوازده متری 14.یکدس�تگاه گوش�ی سامس�ونگ15.یک عدد زودپزبزرگ16.یک جفت گوش�واره طال17.ترانس جوشکاری به همراه 
کابل دس�تگاه جوش�کاری جمعا به ارزش ریالی دویست و ش�صت میلیون ریال موضوع شکایت علی قربانی فرزندمرادحاصل  حسب 
کیفرخواست صادره ازسوی دادسرای عمومی و انقالب پیرانشهر به شماره 9710434427500090 مورخ 97/2/25 دادگاه باعنایت به 
جمیع ارواق ومحتویات پرونده شکایت واظهارات شاکی گزارش پلیس اگاهی پیرانشهر اظهارات باپیرمحمدی درمرجع انتظامی مبنی 
براعتراف متهم به س�رقت ازمنزل ش�اکی درنزد وی اظهار ات صالح س�طحی مبنی بر فروش قس�متی ازاموال مسروقه ازسوی متهم 
ب�ه وی ودیگر قرائن وامارات منعکس درپرون�ده ازجمله اینکه نامبرده متواری بوده علیرغم ابالغ قانونی احضاریه متضمن وقت محل 
وعلت حضور درهیچیک ازمراحل دادرسی حضورنیافته ومنکر اتهام انتسابی ودالیل ان نشده است وهمگی تابه این لحظه ازدادرسی 
مفیدعلم قضایی این مقام میباشد بزه انتسابی به نامبرده رامقرون بواقع دانسته بااستناد ماده 656قانون تعزیرات مصوب 75 حکم به 
محکومیت متهم موصوف به تحمل سه سال ثحبس تعزیری وتحمل 74ضربه شالق تعزیری که به دور ازانتظارعمومی درمحل مسقف 
که به غیرازس�رو صورت و عورتین نواخته خواهدش�دصادر واعالم مینماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف20روز پس ازابالغ قابل 
واخواهی دراین ش�عبه س�پس ظرف20روزازتاریخ انقضای مهلت واخوایه قابل تجدیدنظرخوایه درمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ است 

الزم به ذکر است که قبال نسبتبه رداموال به شاکی اقدام شده ودادگاه مواجه با تکلیف نمیباشد.
3048-رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دوپیرانشهر

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به مجیدکهنمویی فرزندعباس
تجدیدنظرخواه یونس جوادی باوکالت سعیدابوالقاسم زاده دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدیدنظرخوانده مجیدکهنمویی 
نس�بت به دادنامه 9709974452300489 درپرونده کالس�ه970104 ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شوط تقدیم که طبق موضوع 
م�اده 73و346قانون آئین دادرس�ی مدنی به عل�ت مجهول المکان ب�ودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوای�ح یک نوبت دریکی 
ازجرای�د کثیراالنتش�ار آگه�ی می گ�ردد تاتجدیدنظرظرف10روز پس از تاریخ انتش�ار آگهی ب�ه دفتردادگاه مراجع�ه وضمن اعالم 
نش�انی کام�ل خودنس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائ�م تجدیدنظرخواهی رادریاف�ت وچنانچه پاس�خی داردکتبا به ای�ن دادگاه ارائه 

نمایددرغیراینصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظراقدام خواهدشد.
3079-مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شوط-دادگر

رونوشت آگهی حصر وراثت
مراداوموئی میالن دارای شناس�نامه ش�ماره 218 بشرح دادخواست به کالسه 970388 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان بهن�ام اوموئی میالن بشناس�نامه 6400086358 در تاری�خ 97/7/12 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1- مراداوموئی میالن فرزنداحمدش ش218ت ت52پدرمتوفی2.خاتون آهنوخوش 
فرزندمحمدش ش168ت ت57مادرمتوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  
آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3078- رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شوط- قربان زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
سیدحس�ین احمدی دارای شناس�نامه ش�ماره 715 بش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 970394 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان میراحمداحمدی بشناسنامه 100 در تاریخ 89/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت ب�ه1- فاطمه احم�دی ف میراحم�دش ش471ت ت43فرزندمتوفی2.نوباراحمدی ف میراحمدش 
ش7ت ت41فرزندمتوفی3.بستی احمدی ف میراحمدش ش668ت ت49فرزندمتوفی4.سیدحسین احمدی ف میراحمدش ش715ت 
ت54فرزندمتوفی5.یاسمن احمدی ف احمدش ش570ت ت48فرزندمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 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.
3077- رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شوط- قربان زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
بهزادخادم برمکی دارای شناس�نامه ش�ماره 703 بش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 970385 از این دادگاه در خواس�ت گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان نقدعلی خادم برمکی بشناس�نامه 256 در تاریخ 92/6/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- علویه رحیمی اصل ف بخشعلی ش ش250ت ت20همسرمتوفی2.محرم خادم برمکی 
فرزندنقدعل�ی ش ش370ت ت39فرزندمتوفی3.بهزادخ�ادم برمک�ی فرزندنقدعلی ش ش703ت ت57ف�رز ندمتوفی4.فیروزخادم 
برمک�ی فرزندنقدعلی ش ش20ت ت41فرزندمتوفی5.امینه خادم برمکی فرزندنقدعلی ش ش507ت ت48فرزندمتوفی6.پرویزخادم 
برمک�ی فرزندنقدعلی ش ش533ت ت50فرزندمتوفی7.رباب�ه خادم برمکی فرزندمتوف�ی ش ش702ت ت55فرزندمتوفی .اینک با 
انج�ام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در ی�ک نوبت فقط ماهی یک مرتب�ه  آگهی می نماید تا هرکس�ی 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.
3076- رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شوط- قربان زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
بیت اله نجفی دارای شناسنامه شماره 697 بشرح دادخواست به کالسه 970362 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان نجف اقانجفی بشناسنامه 219 در تاریخ 96/12/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 
اس�ت به1- بیت ال�ه نجفی فرزندنجف ش ش697ت ت52فرزندمتوفی2.علی اصغرنجف�ی فرزندنجف ش ش58ت ت63فرزندمتوفی3.

معصوم�ه نجفی فرزندنجف ش ش554ت ت49فرزندمتوفی4.فاطمه نجفی فرزندنجف ش ش398ت ت54فرزندمتوفی5.خدیجه نجفی 
فرزندنج�ف ش ش774ت ت56فرزندمتوفی6.رباب نجف�ی فرزندنج�ف ش ش355ت ت66فرزندمتوفی7.منیره نجفی فرزندنجف ش 
ش889ت ت59فرزندمتوفی8.زینب رحیمی فرزندیداله ش ش345ت ت28همسرمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور 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.
3075- رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شوط - نادرزمانی

آگهی احضارمتهم
بدینوس�یله بااس�تناد ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری به سجاداحمدی فرزندحس�ین که ازمحل سکونت وی اطالعی دردست 
نیست و از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خوی در پرونده کالسه 1/970602د با اتهام اترک انفاق خود و فرزندمشترک 
تح�ت تعقیب می باش�د ابالغ می ش�ود ک�ه ظرف یک ماه پس از انتش�ار آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی به خ�ود مراجعه نماید 

درغیراینصورت این شعبه غیابا رسیدگی و قرارمقتضی صادر خواهد نمود.
3083- دادیارشعبه اول دادسرای عمومی و انقالب خوی- صفرزاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
    آقاي مهدي گراوندي  داراي شماره شناسنامه 3706 به شرح دادخواست به کالسه 941/1/97  
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فریدون 
گراوندي  بشناس�نامه ش�ماره  358 درتاریخ 97/7/30  اقامتگاه دائم�ی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر مهدي 
گراوندي داراي ش�ماره شناس�نامه 3706 متولد 1355 پس�رمتوفی 2- عل�ي گراوندي  دارای 
ش�ماره شناسنامه 1944 متولد 1349 پس�رمتوفی 3- رسول گراوندي  دارای شماره شناسنامه 
6551 متول�د 1350 پس�رمتوفی 4- مجید گراوندي  دارای ش�ماره شناس�نامه 28423 متولد 
1357 پس�رمتوفی 5- ش�هربانو کالت�ه س�یفري دارای ش�ماره شناس�نامه 964 متولد 1330 
همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                       1842     رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالس�ه پرونده: 97/ ش514/16  وقت رس�یدگی: 97/10/30 س�اعت 9 صبح یکشنبه خواهان: 
جواد صفي زاده خانقش�القي خوانده: محمد یگانه نس�ب خواس�ته: مطالبه وجه خواهان جواد 
صفي زاده خانقشالقي دادخواس�تی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 
16 ش�ورای حل اختالف بخش قرچک ارج�اع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/10/30 روز 
یکشنبه ساعت 9 صبح تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دس�تور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و 
ش�رکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.

نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه 
و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه کامل دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت 

مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1782         دبیر حوزه 16 شورای حل اختالف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
    آقاي ش�کراله نوري داراي شماره شناسنامه 1228 به شرح دادخواست به کالسه 935/1/97  
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد نوري 
اوزنبالغ  بشناس�نامه ش�ماره  858  درتاری�خ 97/9/3  اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر شکراله 
نوري داراي ش�ماره شناس�نامه 1228 متولد 1356 پس�رمتوفی 2- جعفر نوري دارای ش�ماره 
شناس�نامه 1309 متولد 1360 پسرمتوفی 3- فضه نوري اوزنبالغ  دارای شماره شناسنامه 342 
متول�د 1363 دخترمتوفی 4- عظیمه جعفري ایناللو دارای ش�ماره شناس�نامه 5 متولد 1336 
همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
               1840         رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
    آقاي موس�ي وظایف کلوانق داراي ش�ماره شناس�نامه 763  به ش�رح دادخواست به کالسه 
753/1/97 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خانج�ان وحدت�ي لیالکل  بشناس�نامه ش�ماره  187  درتاریخ 91/1/15 قامت�گاه دائمی خود را 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-علي وحدتي کیالکل داراي 
شماره شناسنامه 4678 متولد 1362 پسرمتوفي  2-  اسماعیل کیالکل دارای شماره شناسنامه 
13527 متولد 1363 پس�رمتوفی 3- اکرم حس�ین پور آلواري دارای ش�ماره شناسنامه 1959 
متولد1340همس�رمتوفی 4- الهه وحدتي کیالکل دارای ش�ماره شناسنامه 7116  متولد 1360 
دخترمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شعبه یکم  شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
                1843           رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

دادنامه
پرون�ده کالس�ه 9509980401401104 ش�عبه  104 دادگاه کیف�ری دو ش�هر اردبی�ل )104 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709970403000964 ش�کات: 1- خان�م نازی�ال خضری فرزند علی 2- خان�م آرزو خضری فرزند علی با وکالت آقای احس�ان آذری 
حمیدآباد فرزند محمد به نش�انی اردبیل- خ ش�ریعتی- روبروی هتل ش�یخ صفی- دفتر وکالت آقای آذری و آقای منصور عشق پور 
فرزند خیراله به نش�انی اردبیل ش�ریعتی روبروی هتل شیخ صفی دفتر وکالت احس�ان آذری و آقای مهرداد سالمی فرزند یوسف به 
نش�انی استان اردبیل- شهرستان اردبیل- خیابان شیخ صفی روبروی هتل س�بالن دفتر وکالت دکتر شهرام بیدردی 3- آقای ناصر 
آدمیت بایرام بدن فرزند اکبر به نشانی اردبیل شهرک کارشناسان خ بوستان قطعه 63 طبقه اول 4- آقای مجید رحیمی سوها فرزند 
محمد به نش�انی اردبیل- اردبیل مقدس ک س�ید الش�هدا پ 20 5- آقای عس�کر خلیلی شام اس�بی فرزند حمید به نشانی اردبیل 
کارشناسان فاز دو روبروی آتش نشانی قطعه 99 طبقه سوم متهم: آقای وحید احمدی فرزند علی اصغر به نشانی اردبیل پیله سحران 
مس�کن مهر محله پیرمادر ط 3 واحد 09120714220 اتهام: خیانت در امانت )رای دادگاه( در خصوص اتهام آقای نوید احمدی فرزند 
علی اصغر دایر بر خیانت در امانت نس�بت به 15 فقره چک س�فید امضاء به ش�ماره های 654057 و 654060 و 654062 و 654063 و 
654064 و 654071 و 654072 و 654074 و 654075 و 654077 و 654079 و 654080 عهده بانک توس�عه تعاون موضوع ش�کات 
خانم ها نازیال خضری و ارزو خضری با وکالت آقایان احسان آذری و منصور عشق پور بدین شرح که شکات اعالم داشته اند چکهای 
مارالذکر به صورت س�فید امضاء جهت ارائه به ش�رکت مدیران  خودرو به متهم س�پرده اند و قرار بر این می ش�ود که ایش�ان در هر 
ی�ک از چکهای مارالذکر مبلغ یک میلیون تومان نوش�ته و به ش�رکت تحویل نماید بعدا متهم اعالم م�ی دارد چون چکها متعلق به 
حس�اب ش�رکت بوده مدیران خودرو از قبول چکها امتناع نموده است و متعهد می گردد چکها را به شکات مسترد نماید که در ادامه 
متهم اقدام به نوش�تن مبلغ بر روی چکها نموده و به افراد مختلفی چکها را خرج کرده اس�ت با عنایت به محتویات پرونده- شکایت 
ش�کات- تحقیقات جامع صورت گرفته- اظهارات ش�هود تعرفه شکات بدین ش�رح که آقای اسالم حسین پور متعمد بیان داشته در 
نزد اینجانب آقای وحید نوید احمدی دس�ته چک را به صورت س�فید امضاء گرفت و عنوان نموده از بابت اقس�اط خودرو چکها را به 
مدیران خودرو خواه داد قرار شد مبالغ چک ها یک میلیون تومان نوشته شود بعدا در خصوص اینجانب به شکات اعالم داشت چون 
مدیران خودرو چکها را قبول نکرد چکها نزد من امانت می باش�د که اس�ترداد خواهم کرد همچنین آقای س�ید یحیی فهیمی هم به 
همان صورت شهادت داده و مراتب را گواهی نموده است- اظهارات افرادی که چکها به ایشان واگذار شده مبنی بر اینکه چکها را از 
متهم در ازای بدهی وی به آنها دریافت کرده اند عدم حضور و دفاع متهم در هیچ یک از جلس�ات دادس�را و دادگاه بزهکاری ایشان 
محرز و مسلم بوده و دادگاه به استناد ماده 674 قانون اسالمی مصوب سال 1375 متهم مارالذکر را به تحمل سه سال حبس تعزیری 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیس�ت روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
109207 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو اردبیل- علیرضا قادری

دادنامه
ش�کات: 1-خانم نازیال خضری فرزند علی، با وکالت آقای احس�ان آذری حمید آباد فرزند محمد به نشانی اردبیل- خ شریعتی- روبروی 
هتل شیخ صفی- دفتر وکالت آقای آذری و با وکالت آقای منصور عشق پور فرزند خیراله به نشانی اردبیل شریعتی روبروی هتل شیخ 
صفی دفتر وکالت احس�ان آذری و با وکالت آقای مهرداد س�المی فرزند یوسف به نشانی شهرستان اردبیل- خیابان شیخ صفی روبروی 
هتل سبالن دفتر وکالت دکتر شهرام بیدردی 2- خانم آرزو خضری فرزند علی، با وکالت آقای منصور عشق پور فرزند خیراله به نشانی 
اردبیل ش�ریعتی روبروی هتل ش�یخ صفی دفتر وکالت احس�ان آذری با وکالت آقای احس�ان آذری حمید آباد فرزند محمد به نش�انی 
اردبیل- خ ش�ریعتی- روبروی هتل ش�یخ صفی- دفتر وکالت آقای آذری و با وکالت آقای مهرداد سالمی فرزند یوسف به نشانی استان 
اردبیل- شهرس�تان اردبیل- خیابان شیخ صفی روبروی هتل سبالن دفتر وکالت شهرام بیدردی متهم: آقای وحید نوید احمدی فرزند 
علی اصغر به نش�انی اردبیل پیله س�حران مس�کن مهر محله پیرمادر ط 3 واحد اتهام: خیانت در امانت )رای اصالحی( نظر به اینکه در 
دادنامه اصداری به ش�ماره 9709970403000964 این دادگاه قید مش�خصات س�ه فقره از چکهای موضوع خیانت در امانت متهم از قلم 
افتاده و نام کوچک متهم هم از قلم افتاده و صرفا نام خانوادگی وی قید شده فلذا به استناد ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه 
مارالذکر به ش�رح ذیل اصالح می گردد اوال نام صحیح متهم وحید نوید احمدی بوده و ثانیا س�ه فقره از چکهای مورد خیانت در امانت 
متهم به شماره های 654059 و 654061 و 654069 نیز به شماره های چکهای مورد خیانت در امانت متهم رای اصداری هم همانند رای 

اصلی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
109206 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو اردبیل- علیرضا قادری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسن رسولی فرزند احمد
خواهان آقای داور علوی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حس�ن رس�ولی به خواس�ته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس�ه 9709984551000553 ش�عبه 2 شورای حل اختالف ش�هری انگوت ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/17 ساعت 
16:00 تعیی�ن که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع م�اده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول الم�کان بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�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، نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
109208 مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهری انگوت- محمدرعنا قوجه بگلو

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالس�ه 970595 آقای محس�ن براغ فرزند علی به اتهام نگهداری مواد مخدر تحت تعقیب بوده و لحاظ اینکه 
امکان ابالغ احضاریه و دسترسی به وی مقدور نمی باشد، لذا در اجرای ماده 344 ق.آ.د.ک بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود تا در 
وقت رس�یدگی روز ش�نبه مورخه 97/10/22 ساعت 9 صبح جهت دفاع از اتهام انتسابی به خود، در شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی 

اردبیل، حاضر گردد. در صورت عدم حضور وفق مقررات اتخاذ تصمیم می گردد.
109209 رئیس شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی اردبیل

احضار متهم
در پرونده کالس�ه 960921 ب 1 این ش�عبه آقای محمدرضا کاوه پور ش�کایتی علیه آقای مالک رضاپور فرزند اژدر دایر بر جعل سند 
عادی و اس�تفاده از آن و کالهبرداری از طریق انتقال ملک غیر مطرح و در حال رس�یدگی می باش�د با توجه به مجهول المکان اعالم 
نمودن ایش�ان در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری بدین وس�یله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر 
آگهی در ش�عبه اول بازپرس�ی دادس�رای عمومی و انقالب اردبیل حاضر و از خود دفاع نمائید، واضح و مبرهن می باش�د که با اتمام 
مهل�ت یکم�اه اخیرالذکر، در صورتی که متهم در موعد مقرر در این بازپرس�ی حاضر نگردند وفق مق�ررات بصورت غیابی محاکمه و 
تصمیم قضایی اتخاذ خواهد ش�د. متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می توانند یک نفر وکیل دادگس�تری وفق ماده 190 قانون آیین 

دادرسی کیفری همراه خود داشته باشد.
109205 بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبیل- حسن شاهی

ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرس�ی به آقای عوض ملکی فرزند گل محمد در تاریخ 97/8/27 خواهان آقای حس�ن آراس�ته ینگجه بطرفیت 
ش�ما دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه فاکتور تقدیم نموده که به این ش�عبه ارجاع و به کالس�ه 970629 ثبت و وقت رسیدگی 
برای روز دوش�نبه مورخه 97/10/10 س�اعت 9:00 تعیین وقت  ش�ده اس�ت. اینک به علت مجهول المکان بودن ش�ما و به درخواست 
خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار آگهی و از ش�ما دعوت 
می ش�ود در جلسه فوق در شعبه 20 ش�ورای حل اختالف مجتمع مرکزی اردبیل حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه ش�ده دارید؛ بنمایید در غیر اینصورت دادخواس�ت ابالغ ش�ده محسوب و شورا اقدام قانونی را 

معمول خواهد نمود.
109300 مسئول دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

دادنامه 
پرونده کالسه 9709982611100066  شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان  کرج )11 خانواده سابق(  
تصمیم نهایی   شماره 9709972611100892  خواهان: خانم مژگان کارخانه  فرزند عزت اله  به 
نش�انی استان البرز شهرس�تان کرج  شهر کرج گوهردشت  خیابان ش�هرداری  خیابان  جمال 
دانش�مندی    جن�ب س�اختمان ش�هرداری مجتمع  هلیا واح�د 6  خوانده : آق�ای امیر عباس 
ش�هابی فرزند محمدصادق  به نش�انی مجهول المکان  خواس�ته: مطالبه مهریه  رای دادگاه در 
خصوص دادخواس�ت خانم مژگان کارخانه فرزند عزت اله به طرفیت امیر عباس ش�هابی فرزند 
محمد صادق به خواسته صدور حکم بر محکومیت  خوانده  بر تحویل تعداد 14 عدد سکه تمام 
به�ار آزادی به عن�وان مهریه دادگاه با توجه به  اینکه  علقه زوجیت موقت یک س�اله از تاریخ 
96/3/23  لغایت 97/3/23 فمیابین طرفین محرز بوده و اینکه به محض انعقاد عقد  نکاح زوجه 
مال�ک کل مه�ر می گردد  و می تواند نس�بت به آن هر تصمیمی  اتخ�اذ  کند لذا دادگاه دعوی 
خواهان را  محمول به صحت تش�خیص  مس�تندا به ماده 1082  قانون مدنی و آئین نامه اجرایی 
الح�اق ی�ک تبصره به ماده مذکور فوق حکم  به محکومیت  خوان�ده  به  تحویل تعداد 14 عدد 
سکه تمام بهار آزادی بابت مهر در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین دادگاه است. 
66 رئیس شعبه ا ول دادگاه خانواده کرج )11 خانواده سابق( 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/  محکوم لهم : 1. میالد حبیبی فرزند حبیب  اله نشانی: استان البرز استان 
البرز شهرستان کرج شهر کرج باغستان بلوار موذن خ پیروزی خ صیاد شیرازی پالک 49 واحد 
3 شماره تماس 09126651105 ، 2. شهناز اسفندیاری  فرزند  محمدحسین نشانی: استان البرز 
شهرستان کرج شهر کرج بلوار موذن خیابان پیروزی شمالی خیابان صیاد شیرازی  نصر 2 پالک 
49 و احد 3،  3. مهدی حبیبی فرزند  حبیب اله نش�انی: اس�تان البرز شهرس�تان کرج  کرج با 
غس�تان  خیابان پیروزی خیابان صیاد شیرازی پالک 49 واحد 3 ، 4. صاحب زرین کاسه فرزند 
بدر نش�انی: استان البرز شهرس�تان کرج  کرج باغستان  خیابان پیروزی خیابان صیاد شیرازی 
پالک 49 واحد 3 مش�خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  س�من بابائی فرزند مختار نش�انی: 
مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه   : عباس قوتی 
فرزند ابراهیم  نش�انی: تهران خیابان سهروردی شمالی بین مطهری و بهشتی  خیابان میرزایی 
زینالی )کیهان ش�رقی( پالک 54 طبقه پنجم واح�د 18 ، نوع رابطه:  وکیل محکوم له/ محکوم 
لهم :   میالد حبیبی، شهناز اسفندیاری، مهدی حبیبی ،  صاحب زرین کاسه محکوم به: بموجب  
درخواس�ت اجرای حکم مربوطه  به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709972610300787  
محکوم علیه محکوم اس�ت به انتقال رسمی سه  دانگ  مشاع از ششدانگ پالک ثبتی موضوع 

دعوی و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
87 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان 
کرج – رضا رسولی 

 مفقودی
س�ند کمپان�ی س�واری پ�ژو 405  ج�ی ال ایک�س ای م�دل 1389  نق�ره ای متالی�ک موتور 
12489060822 ش�ماره شاس�ی 210877CAXAE01NAAM  ش�ماره پالک 93- 258ق86  
بنام فهیمه آرش  ش�ماره شناس�نامه مل�ی 4220345477  صادره از بویراحم�د مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد. 
دهدشت 

آگهی درخواست انحصار وراثت 
  خانم پری عوض پور دارای س�ند س�جی 208 درخواستی به خواسته صدور  گواهی انحصار وراثت تقدیم  شورای حل اختالف نموده 
که به  کالسه 318/97/1 ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی آن ا ظهار نموده که مرحوم بنگرو عوض پور مال مال فرزند باقر در تاریخ 
96/4/16  به رحمت ایزدی پیوست و ورثه حین الفوت وی  عبارتند از: 1.  گل زاده مومن خوب فرزند علی قیصر به شماره شناسنامه 
291 تاریخ تولد 1355 نس�بت با متوفی همس�ر 2.  لهراسب عوض پور فرزند بنگرو به شماره شناسنامه 279 تاریخ تولد 1352 نسبت 
با متوفی پس�ر  3. الماس عوض پور فرزند بنگرو به ش�ماره شناس�نامه 260 تاریخ تولد 1357 نس�بت با متوفی پسر 4. الخاص عوض 
پور فرزند بنگرو به ش�ماره شناس�نامه 261 تاریخ تولد 1355 نسبت با متوفی پسر متوفی 5.  فرهاد عوض پور فرزند بنگرو به شماره 
شناس�نامه 5500012400  تاریخ تولد 1371 نس�بت با متوفی پسر متوفی  6. علی حس�ن عوض پور فرزند بنگرو به شماره شناسنامه 
5509969660  تاریخ تولد 1366 نس�بت با متوفی پسر متوفی  7. نصرت عوض پور فرزند بنگرو به شماره شناسنامه 5509897945  
تاریخ تولد 1322 نسبت با متوفی دختر متوفی 8.  اشرف عوض پور فرزند بنگرو به شماره شناسنامه 199 تاریخ تولد 1348 نسبت با 
متوفی دختر متوفی 9. پری عوض پور فرزند بنگرو به شماره شناسنامه 208  تاریخ تولد 1350 نسبت با متوفی دختر متوفی 10. فریبا 
عوض پور فرزند بنگرو به شماره شناسنامه 203  تاریخ تولد 1363 نسبت با متوفی دختر متوفی 11. حمیده عوض پور فرزند بنگرو به 
شماره شناسنامه 292  تاریخ تولد 1360 نسبت با متوفی دختر متوفی  و الغیر اینک با انجام تشریفات قانونی با استناد به ماده 361  
قانون امور حس�بی مراتب را  در یک نوبت آگهی می نماید  هر کس اعتراض و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش�د  ظرف یک ماه 

از  تاریخ نشر ا ین آگهی به شورا تقدیم واال  گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختالف شماره 1 شهر لنده

 آگهی مزایده  نوبت اول
 در پرونده کالسه 970035 اجرائی وفق رای صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  خنداب 
خان�م ها کب�ری ، مریم، ع�ذری، اعظم، معصومه،  فاطم�ه و آقایان حس�ین و  غالمرضا همگی 
خانبابایی فرزندان محمد  س�اکن جاورس�یان روس�تای  مس�ت علیا محکومند به پرداخت 72 
قطعه س�که تمام بهار آزادی  در حق محکوم له خانم رقیه سلطانی فرزند مرتضی قلی با وکالت 
خانم  مریم  خانبابایی لذا با توجه به  اینکه   محکوم علیهم نسبت به برائت ذمه خویش  اقدامی 
ننموده این  اجرا به درخواس�ت  محکوم له اقدام به توقیف  امالکی از مورث محکوم  علیهم به 
شرح ذیل نموده که در تاریخ 97/9/26 در ساعت 10 الی 11 صبح  در محل اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری شهرس�تان خنداب ا قدام  به عملیات  مزایده جهت تادیه دین محکوم علیهم می 
نماید. معهذا کس�انی که تمایل به ش�رکت در مزایده دارند می تواند در  مدت پنج روز قبل از 
روزی که برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را  مالحظه نمایند:  1. یک باب منزل 
مس�کونی واقع در شهرس�تان خنداب  روستای مست علیا  کوچه کیانمهر  انتهای کوچه سمت 
راس�ت نرس�یده به کوچه ماهان این ملک به صورت دو بر بوده و از  یک سمت به کوچه اصلی و 
از سمت دیگر به کوچه شهید کریم اله قمی  منتهی می گردد، مساحت عرصه این ملک حدود 
750  متر مربع اس�ت که در  آن یک ساختمان خیلی قدیمی وجود دارد که سقف طبقه فوقانی 
آن کال تخریب شده و به صورت دو طبقه با مصالح بنایی و سقف تیر چوبی می باشد و همچنین 
در این ملک یک س�اختمان  یک طبقه  به مس�احت اعیان حدود 80  متر مربع  قرار دارد که این 
ملک نوساز و در تصرف آقای  دانیال خانبابایی می باشد ملک دارای انشعابات آب، برق و گاز می باشد و 
مالکیت آن متعلق به مورث محکوم علیهم  آقای محمد  خانبابایی می باشد که بر اساس نظریه کارشناس  
ارزش ملک مذکور مبلغ هشتصد میلیون ریال  ارزیابی گردیده است. 2. اراضی زراعی  مرحوم محمد 
خانبابایی ش�امل تمامیت 4 سهم از 336  سهم مشاع در ششدانگ قریه مست علیا پالک 66 اصلی 
بخش 4 اراک  به انضمام  یک جریب قلمستان  و چهار جریب  و نیم باغ انگوری با حقابه  مربوط می باشد 
که جمعا به مساحت 5/1071 هکتار اراضی   زراعی آبی، دیم و  باغ میوه )انگوری و سردرختی( می باشد 
که به تفکیک مشتمل بر موارد ذیل می باشد. 1.  دو قطعه باغ سیب، یکی داخل روستا و روبروی منزل 
قدیمی مرحوم خانبابایی به مساحت 10127   متر مربع و سن درختان بین 6 تا 15 ساله و دیگری بیرون 
روستا به مساحت 2402  متر مربع با سن درختان 4 تا 8  ساله که وضعیت باردهی هر دو باغ  مناسب می 
باشد بافت خاک  عالی بوده و در فاصله ی بین درختان یونجه  کشت شده است. 3  دو قطعه باغ انگوری 
به مساحت 4514  متر مربع که به باغات  آقایان علی قربان   خان بابایی و حسین ابراهیمی محدود است. 
سن  درختان  مو در حدود 15 ساله و با باردهی و بافت خاک مناسب می باشد.  3. مابقی سهم مرحوم 
محمد خانبابایی  از 4 سهم مشاع اراضی زراعی آبی و دیم  بافت  خاک خوب می باشد اراضی آبی در 
حدود 6017  متر مربع و اراضی دیم 28011  متر مربع می باشد که در نقاط مختلف روستا و اقع شده است. 
با توجه به موارد مذکور بررسی ا سناد و  مدارک  مساحت امالک  راه دسترسی و با در نظر گرفتن عرصه 
و ا عی�ان ب�اغ زمین های زراعی آبی و دیم موقعیت مکانی امالک بافت و حاصلخیزی  خاک مقدار آب  
شرایط عرفی منطقه و مجموع عوامل دخیل در امیر کارشناسی قیمت آن به مبلغ  دو میلیارد و پانصد و 
هشتاد میلیون ریال ارزیابی گردیده است. بدیهی است برنده مزایده کسی  تلقی می گردد که  بیشترین 
قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد فی المجلس  و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه نماید. 
3937 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خنداب – یادگاری 

آگهی ابالغ دادنامه حقوقی 
  بدینوسیله به آقای سید فرهاد مکی حسینی فرزند  مهدی که به موجب دادنامه  شماره 9709978660101002   در پرونده کالسه 970229  در 
خصوص ابطال رای داوری قرار رد  درخواست خواهان آقای وحید توکلی صادر گردیده است ابالغ می شود چنانچه نسبت به حکم صادره اعتراض 
دارند ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی  ا عتراض خود را به این مرجع واقع در دادگستری  شهرستان  محالت تسلیم نماید. بدیهی است  
نامبرده پس از انقضای مهلت مذکور حق تجدید نظر  خواهی نسبت به حکم مذکور  ظرف  مهلت بیست روز  در  محاکم تجدید نظر استان مرکزی  

را خواهد داشت. در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3933  مدیر دفتر شعبه  اول دادگاه حقوقی محالت 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه آقای بهروز رضایی فرزند عبدالرحمان  به اتهام قاچاق و حمل کاالی ممنوع از نوع مشروبات الکلی خارجی به ارزش  291/180/000 
ریال   موضوع گزارش مرجع انتظامی در پرونده کالسه 970232  بازپرسی شعبه دوم از طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ  احضاریه به 
علت عدم دسترسی  به  متهم و متواری  بودن او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174  ق.آ.د.ک  مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف یک ماه از تاریخ  ابالغ انتشار آگهی  در شعبه دوم بازپرسی دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان زرندیه  جهت پاسخگویی به اتهام خویش 

حاضر شود در صورت عدم حضور  پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی  اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
3932 دادیار مستقر در شعبه دوم بازپرسی دادسرای زرندیه 

برگ سبز 
  ماش�ین س�واری  پژو تیپ ROA 1700 cc مدل 90  به شماره شهربانی 25- 622ب63  شماره موتور 
11890010587  ش�ماره شاس�ی NAAB41PM0BH360671  به نام فرامرز نوری مفقودی و از درجه 

اعتبار ساقط  است. 
مراغه 

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 د رپرونده  کالسه 930167 اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان  املش حکم به  فروش  ماترک  مرحوم علی  محبوبی  صادره  و از طریق  
مزایده به شرح ذیل به فروش  میرسد. موراد  مزایده عبارتند از  :1- یک باب  مغازه  بدون  تعمیر و غیر  قابل استفاده  که دور تا  دور  آن به پرده  
پوشانده  شده به آدرس :  املش – پاساژ عباسی -  طبقه اول  بمساحت 10 متر مربع  که ارزش  سرقفلی  آن  به توجه  به موقعیت و محل  قرار 
گرفتن  بمبلغ  120/000/000  ریال برآورد  و ارزیابی  میگردد. 2- یک باب  خانه و  محوطه بمساحت  تقریبی 300 متر مربع  واقع در املش – زربیجار  
و در حال  حاضر درتصرف حجت  محبوبی  بوده و در داخل  این محوطه  یک واحد  خانه  مسکونی  به زیر بنای تقریبی  80 متر مربع  قرار  دارد  
و داری امتیاز  آب و برق  و گاز  و تلفن  بوده  لذا  با جمیع جهات  ارزش آن  بمبلغ 850/000/000 ریال برآورد میگردد. 3- یک قطعه   زمین بایر 
بمساحت 60 متر مربع در  روبروی  منزل  تحت  تصرف  حجت  محبوبی  ) حد  فاصل بین  دو جاده ( از قرار  هر متر مربع  2/500/000 ریال  و در 
مجموع این قطعه   زمین بمبلغ 150/000/000 ریال بر آورد  و ارزیابی  میگردد. 4- یک قطعه  زمین شالیزار واقع  در املش- حاجی  آباد –ضلع  
جنوبی جاده  املش به سمت  رانکوه بمساحت 1200 مترمربع  که از  شمال  به جاده و از  شرق و جنوب و مغرب به  شالیزار  اشخاص محدود  و 
متصل  میگرددو در حریم  جاده  و سیم  برق فشار  متوسط قرار  داشته  که با توجه  به کاربرد زراعی ارزش هر متر مربع 200/000 ریال  و در مجموع 
بمبلغ 240/000/000 ریال برآورد و ارزیابی  میگردد.5- کارگاه چوب بری بمساحت حدود 1000 متر  مربع واقع در املش – بعد  از ایستگاه  مسافر 
بری املش به شلمان که شامل  یک قسمت  سر پوشیده  با وسایل و تجهیزات  و محوطه سرباز  بوده  که از قرار هر متر مربع 4/500/000 ریال 
ودر  مجموع بمبلغ4/500/000/000  ریال برآورد و ارزیابی  میگردد.6- یک قطعه  زمین  روبروی  کارگاه  چوب بری بمساحت  حدود 45 متر  مربع 
دارای  پروانه  ساخت  بوده  که از قرار  هر متر مربع  10/000/000 ریال  و در مجموع  این  قطعه  زمین بمبلغ  405/000/000  ریال بر آورد  میگردد. 
7- جایگاه  عرصه سه باب  مغازه  ساخته  شده  بمساحت  81 متر مربع  توسط حجت  و عزت و ایرج  جملگی  محبوبی  که  سرقفلی  مغازه ها  به  
دیگران  واگذار  شده که ارزش  مالکیت  سه باب  مغازه  جمعا  بمبلغ 280/000/000 ریال برآورد  میگردد.8- یک قطعه   باغ  چای و مرکبات  واقع 
در  املش- حاجی  آباد  بنام  نارنج باغ مساحت  تقریبی 5 هکتار  که از  قرار هر  متر مربع  250/000 ریال  و در  مجموع بملغ  12/500/000/000 
ریال  برآورد  میگردد.9- یک  قطعه  باغ چای  مخروبه  بنام رحمت  علی  باغ بمساحت  حدود 900 متر مربع  و تنها راه ارتباطی این ملک کوچه   
خاکی3 متری است که  مابین  خانه مسکونی آقایان رهنما و بابا زاده میباشد و در قسمت  جنوبی  این ملک خانه های  مسکونی  اشخاص وجود  
دارند که از قرار هر متر مربع300/000 ریال  و در  مجموع بمبلغ 270/000/000 ریال  بر آورد میگردد.10- یک  قطعه  باغ چای  مخروبه  بمساحت  
1200 متر مربع  واقع در  املش- باالتر از نارنج باغ  که  در یال  کوه قرار  گرفته و دارای  جاده  مالرو بوده  که ارزش  آن هر متر مربع 35/000 ریال 
و  در مجموع 42/000/000 ریال  ارزیابی  میگردد.11- یک قطعه  باغ چای  مخروبه  بمساحت  16880 متر مربع  واقع در  املش- یا علی  گوابر که 
بصورت  دو قطعه  در  دو طرف  راه  آسفالته  محلی قرار  گرفته  که ارزش  آن هر  متر مربع 90/000 ریال  و درمجموع 1/519/200/000 ریال  ارزیابی  
میگردد. که مقرر است  موارد فوق الذکر  در روز سه شنبه  مورخه 97/9/27 از  ساعت  10 الی  12 ظهر  در محل  اجرای احکام مدنی  دادگستری  
شهرستان املش از طریق  مزایده  به فروش  برسد  مبلغ مزایده  از قیمت  کارشناسی  شروع  و به  پیشنهاد  دهنده  باالترین  قیمت  فروخته  
خواهد شد برنده  مزایده می بایست  حداقل  ده درصد  از قیمت  پیشنهادی  خود  را در  روز مزایده  نقدا  به حساب  سپرده  دادگستری  واریز 
و الباقی  را حداکثر  ظرف یک  ماه از تاریخ  مزایده  بپردازد و  در صورت  عدم پرداخت  الباقی  ثمن  مزایده  ، وجه پرداختی  پس از کسر  هزینه  
های مزایده به حساب  دولت  تودیع خواهد شد.  متقاضیان  خرید تا پنج  روز قبل از  روز مزایده با هماهنگی  این اجرا ء می توانند  از موارد مزایده  

بازدید نمایند این  آگهی  جهت اطالع عموم  در یکی از  روز نامه های  کثیر االنتشار  محلی منتشر  می گردد.
ح  5326   اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شهرستان املش

آگهی  حصر وراثت
 آقای / خانم  منوچهر نظامیوند چگینی  به شماره  شناسنامه 27 فرزند امین آقا از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که  شادروان  مرحوم  امین آقا  نظامیوند چگینی  فرزند حسن  در تاریخ  97/5/4 در شهرستان رودبارفوت نموده  است ورثه  آن مرحوم  به 
شرح ذیل  تعرفه شده اند : 1- منوچهرنظامیوند چگینی شماره شناسنامه 27 نام پدر  امین آقا نسبت پسر متوفی2-  فاضل  نظامیوند چگینی 
شماره شناسنامه 3 نام پدر امین آقا نسبت پسر متوفی 3-خاطره نظامیوند چگینی شماره شناسنامه 2650125934 نام پدر  امین آقا نسبت  
دختر متوفی 4- طاهره خانی  سنگرودی شماره شناسنامه 417 نام پدر مسیح  نسبت همسر  متوفی و به غیراز وراث نامبرده  باال  ورثه دیگری 
ندارد. اینک پس از  مالحظه دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 166/3/97/ح مفاد  درخواست  مزبور  را در یک نوبت  
آگهی  می نماید  چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از  تاریخ نشر  آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  سوم   

شورای حل اختالف  رودبار  تسلیم نماید  . در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5327   قاضی  شورای حل اختالف  شعبه سوم  شهری رودبار- بهزاد  براری

آگهی  حصر وراثت
 آقای / خانم  لیال فدائی شهربیجاری به شماره  شناسنامه 23 فرزند  منصور از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که  شادروان  منصور فدایی شهربیجاری  فرزند ابراهیم  در تاریخ  97/1/9 در شهرستان رودبارفوت نموده  است ورثه  آن مرحوم  به شرح 
ذیل  تعرفه شده اند : 1- مصطفی  فدائی  شهربیجاری  شماره شناسنامه 6 نام پدر  منصور  نسبت  پسر متوفی  2- زهرا  فدائی  شهربیجاری  
شماره شناسنامه 1185 نام پدر  منصور  نسبت  دختر متوفی  3- مریم  فدائی  شهربیجاری  شماره شناسنامه 1458 نام پدر  منصور  نسبت   دختر 
متوفی 4-رقیه  فدائی  شهربیجاری  شماره شناسنامه 191 نام پدر  منصور  نسبت   دختر متوفی  5-  لیال  فدائی  شهربیجاری  شماره شناسنامه 
23 نام پدر منصور  نسبت   دختر متوفی و به غیراز وراث نامبرده  باال  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  مالحظه دادخواست  و انجام تشریفات  
قانونی  و ثبت آن  به شماره 167/3/90/ح مفاد  درخواست  مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی  نزد او  باشد از  تاریخ نشر  آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  سوم   شورای حل اختالف  رودبار  تسلیم نماید  . در غیر اینصورت  گواهی 

حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5328   قاضی  شورای حل اختالف  شعبه سوم  شهری رودبار -بهزاد براری

آگهی  حصر وراثت
 آقای / رسول  آب  ساالن پشته به شماره  شناسنامه 793 فرزند  طاهراز این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح داده 
که  شادروان     طاهرآبساالن  پشته  فرزند روکعلی  در تاریخ  97/08/17 در شهرستان  رستم آباد فوت نموده  است ورثه  آن مرحوم  به شرح 
ذیل  تعرفه ش�ده اند : 1- ذوالفقار آب س�االن شماره شناسنامه 739 نام پدر  طاهر  نسبت  پسران متوفی 2- رسول  آب ساالن پشته  شماره  
شناسنامه 793 نام پدرطاهر  نسبت پسر متوفی 3-  کیهان  آب ساالن پشته  شماره  شناسنامه 859 نام پدرطاهر  نسبت پسر متوفی 4-  لیال  
آب ساالن پشته  شماره  شناسنامه 2650148251 نام پدرطاهر نسبت  دختر متوفی 5-  گلدسته  آب ساالن پشته  شماره  شناسنامه 806 نام 
پدرطاهر  نسبت  دختر متوفی و به غیراز وراث نامبرده  باال  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  مالحظه دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و 
ثبت آن  به شماره 169/3/97/ح مفاد  درخواست  مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  
نزد او  باشد از  تاریخ نشر  آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  سوم   شورای حل اختالف  رودبار  تسلیم نماید  . در غیر اینصورت  گواهی حصر 

وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5329   قاضی  شورای حل اختالف  شعبه سوم  شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی  حصر وراثت
 آقای / خانم  شاهمراد  فرخی  سرملی به شماره  شناسنامه 686 فرزند رحمن ازاین شورا  در خواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که  شادروان  مرحوم   محمدفرخی  سرملی  فرزند  شاهمراد  در تاریخ  97/02/29 در شهرستان توتکابن فوت نموده  است ورثه  آن مرحوم  
به شرح ذیل  تعرفه شده اند : 1- آسیه  آذری شماره شناسنامه 502 نام پدرعلی اصغر نسبت مادر متوفی  2- شاهمراد فرخی  سرملی  شماره 
شناس�نامه 686 نام پدر رحمن نس�بت پدر متوفی و به غیراز وراث نامبرده  باال  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  مالحظه دادخواست  و انجام 
تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 168/3/97/ح مفاد  درخواست  مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از  تاریخ نشر  آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3شورای حل اختالف  رودبار  تسلیم نماید  . در غیر اینصورت  

گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5330   قاضی  شورای حل اختالف  شعبه سوم  شهری رودبار – بهزاد براری

آگهی  حصر وراثت
  خانم  مخمل جهانگیر پورنودهی  به شماره  شناسنامه 659 فرزندعلی  گل از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین توضیح 
داده که  شادروان   محمدحسن  خانی زاده  نودهی   فرزند  نقی  در تاریخ  97/08/16 در شهرستان نوده فوت نموده  است ورثه  آن مرحوم  به 
شرح ذیل  تعرفه شده اند : 1- طاهره خانی زاده نودهی  شماره شناسنامه 5680 نام پدر  محمد حسن  نسبت  دختر متوفی 2- معصومه خانی زاده 
نودهی  شماره شناسنامه 1252 نام پدر  محمد حسن  نسبت  دختر متوفی 3-  مخمل جهانگیرپور نودهی  شماره شناسنامه 659 نام پدرعلی 
گل  نسبت   همسر متوفی و به غیراز وراث نامبرده  باال  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  مالحظه دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت 
آن  به شماره 172/3/97/ح مفاد  درخواست  مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  
نزد او  باشد از   تاریخ نشر  آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3شورای حل اختالف رودبار  تسلیم نماید. در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت 

برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5331   قاضی  شورای حل اختالف  شعبه سوم  شهری رودبار – بهزاد براری

آگهی  حصر وراثت
  آقای/ خانم  اصالن بخشی پور براگوری به شماره  شناسنامه 626 فرزند سیف اله از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت  نموده و چنین 
توضیح داده که  شادروان اشکان  بخشی پور براگوری  فرزند اصالن در تاریخ  97/08/04 در شهرستان  براگور فوت نموده  است ورثه  آن مرحوم  
به شرح ذیل  تعرفه شده اند : 1- زینب قربانی پور  مقدم حلیمه جانی  شماره شناسنامه 21 نام پدر  گداعلی  نسبت  مادر متوفی 2- اصالن بخشی 
پوربراگوری شماره شناسنامه 626 نام پدر سیف اله  نسبت  پدر متوفی و به غیراز وراث نامبرده  باال  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  مالحظه 
دادخواس�ت  و انجام تش�ریفات  قانونی  و ثبت آن  به ش�ماره 171/3/97/ح مفاد  درخواس�ت  مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  چنانچه  
هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از   تاریخ نشر  آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3شورای حل اختالف رودبار  تسلیم 

نماید. در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5332  رئیس دادگستری و قاضی  شورای حل اختالف  شعبه 3  شهری رودبار– بهزاد  براری 

آگهی  حصر وراثت
  آقای/ خانم حمیرا  ایران دوس�ت  جوبنی به ش�ماره  شناس�نامه 2025 فرزند عزت اله از این ش�ورا  در خواست گواهی حصر وراثت  
نموده و چنین توضیح داده که  شادروان زمان انصاری  جوبنی  فرزند جعفر در تاریخ  97/08/19 در شهرستان سیاهرود  پشته  فوت 
نموده  اس�ت ورثه  آن مرحوم  به ش�رح ذیل  تعرفه ش�ده اند : 1- محمد رضا انصاری جوبنی  شماره شناسنامه 5-265028574  نام 
پدر زمان  نس�بت پس�ر متوفی  2- مهر نوش انصاری جوبنی  شماره شناس�نامه 7-265007416  نام پدر زمان  نسبت  دختر متوفی 
3- مهس�ا انصاری جوبنی  ش�ماره شناس�نامه 2650134747  نام پدر   زمان  نس�بت  دختر متوفی4- حمیرا ایران دوس�ت  جوبنی  
شماره شناسنامه 2025 نام پدرعزت اله  نسبت همسر  متوفی و به غیراز وراث نامبرده  باال  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  مالحظه 
دادخواس�ت  و انجام تش�ریفات  قانونی  و ثبت آن  به ش�ماره 170/3/97/ح مفاد  درخواس�ت  مزبوررا در یک نوبت  آگهی  می نماید  
چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از   تاریخ نشر  آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3شورای حل 

اختالف رودبار  تسلیم نماید. در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5333  رئیس دادگستری و قاضی  شورای حل اختالف  شعبه 3  شهری رودبار– بهزاد  براری



13
  شنبه

  10 آذر 1397   
  شماره  4352

   قضایی  

اخبار 

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، خبر 
جعلی رس��انه های معاند پیرامون وضعیت کارگر 
بازداشتی شرکت کاغذسازی هفت  تپه را تکذیب 
کرد. بر اساس اطالعیه روابط عمومی دادگستری 
اس��تان خوزستان، اخبار منتش��ره در اکانت های 
وابس��ته به بنگاه خبرپراکنی بی بی س��ی و سایر 
خبرگزاری ها و سایت های خبری بیگانگان دال بر 
خونریزی بر اثر شکنجه اسماعیل بخشی کارگر 

بازداشتی شرکت کاغذسازی هفت تپه و وخامت 
حال وی، در راس��تای تش��ویش اذهان عمومی 
و تخری��ب قوه قضاییه بوده و به ش��دت تکذیب 
می ش��ود. متهم فوق الذکر در جریان رس��یدگی 
مقدماتی از تمام حقوق قانون��ی برخوردار بوده و 
در تاری��خ ۸ آذر نیز با خانواده  خ��ود تماس تلفنی 
برقرار کرده اس��ت. تحقیقات از متهم به صورت 
مس��تقیم تحت نظر مقام قضای��ی در حال انجام 

است و هرگونه خبری دال بر وخامت حال نامبرده 
به شدت تکذیب می شود.

 دس�تگیری عل�ی نجات�ی  ارتباطی با 
تجمعات غیرقانونی هفت تپه ندارد

همچنین صادق جعفری چگنی، رییس دادگستری 
شوش با اشاره به ادامه شایعات و دروغ پردازی های 
رسانه ها و بنگاه های خبری بیگانه و معاند و عوامل 

مرتبط، اظهار کرد: اخباری مبنی بر دس��تگیری 
ف��ردی به ن��ام علی نجاتی از پرس��نل ش��رکت 
نیشکر هفت تپه، موجب تشویش اذهان عمومی 

شده است.
وی ادامه داد: نامبرده به اتهام دیگری که قطعیت 
یافته، از طریق دادسرای اندیمشک جلب شده و 
دستگیری او هیچ ارتباطی با تجمعات غیرقانونی 

کارگری اخیر شرکت هفت تپه ندارد.

تکذیب دروغ پراکنی ها درمورد یکی از متهمان تجمعات غیرقانونی در شوش

بازدید مدیرکل زندان های استان 
آذربایجان غربی از زندان میاندوآب

 مدیرکل زندان های اس��تان آذربایجان 
غربی از زندان شهرستان میاندوآب بازدید 
ک��رد. حمزه بروجن��ی در بازدید از زندان 
شهرس��تان میاندوآب با حضور در میان 
مددجویان و دیدار نزدیک با آنها تصریح 
کرد: تعامل دو سویه مسئولین زندان و زندانیان بر اساس اصول اخالق 
محور می تواند روند اصالح و تربیت مجرمان را سرعت بخشد. از این 
رو طرح همیاران تربیتی که متش��کل از مددجویان است، می تواند 
س��طح ارایه خدمات و پیگیری های آن را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش دهد. وی بر اس��تفاده چند منظوره از فضاهای موجود برای 
دسترس��ی زندانیان به ظرفیت ها و برنامه های غنی س��ازی اوقات 
فراغت تاکید کرد و گفت: تالش مسئولین زندان باید مبتنی بر پوشش 

حداکثری الگوهای غنی سازی اوقات فراغت زندانیان باشد.

تاکید بر توانمندسازی مددجویان 
ازطریق آموزش مهارت های شغلی 

 مدیر کل زندان های استان هرمزگان بر 
توانمندس��ازی مددجوی��ان ازطری��ق 

آموزش مهارت های شغلی تاکید کرد.
علی استادی در بازدید از زندان حاجی آباد 
بر توانمندس��ازی مددجوی��ان ازطریق 
آموزش مهارت های شغلی تاکید و بیان کرد: باید با شناخت استعدادها 
و توانمندی های مددجویان، آنان را به سمت یادگیری مهارت های 
فنی و حرفه ای س��وق داد تا افرادی س��ودمند وارد جامعه ش��ده و 
دغدغه ای برای اشتغال هم نداشته باشد. وی افزود: باید آموزش های 
فرهنگی و قرآنی را هم تقویت و به ش��کلی هدفمند زمینه را برای 

اصالح و تربیت و بازگشت مددجویان به جامعه فراهم کرد.

اقامه نماز در زندان ها از ارتکاب 
مجدد جرم جلوگیری می کند

 مدیرکل زندان های استان لرستان گفت: 
اقام��ه نم��از در زندان ها باع��ث ایجاد 
خودشناسی در میان مددجویان شده و از 

ارتکاب مجدد جرم جلوگیری می کند.
رض��ا محمدی اصل در هم اندیش��ی با 
مس��ئولین فرهنگی و دبیران اقامه نماز زندان های استان لرستان 
اظهار ک��رد: اقامه نم��از به عن��وان مهمترین رکن دی��ن، یکی از 
اصلی ترین ش��اخص های فعالیت های فرهنگی و تربیتی سازمان 
زندان های کشور با رویکرد اصالح و تربیت است. وی ادامه داد: اقامه 
نماز در زندان ها باعث ایجاد خودشناس��ی در میان مددجویان شده 
و از ارتکاب مج��دد جرم جلوگیری می کند.  محمدی اصل در ادامه 
تاکی��د کرد: به عینه تاثیر نماز را در زندان ها دیده ایم و اگر رویکرد و 
رس��الت ما که همان دیدگاه اصالحی و تربیتی است به نحو احسن 
اجرایی شود دیگر شاهد برگشت مجدد زندانیان نخواهیم بود و این 

از معجزات نماز است.

دیدار با سرپرست 
آموزش های فنی و حرفه ای

 مدیرکل زندان ه��ای چهارمحال و بختیاری با 
سرپرست اداره کل آموزش های فنی و حرفه ای 
این اس��تان دیدار ک��رد. حمیدرضا حیدری در 
دیدار با سرپرست آموزش های فنی و حرفه ای 
اس��تان چهارمحال و بختیاری گف��ت: یکی از 
مولفه های تاثیرگذار در حوزه  آسیب های اجتماعی موضوع آموزش های 
حرفه ای و اشتغال است. البته این مسئله به آن معنا نیست که بیکاری تنها 
عامل آس��یب های اجتماعی اس��ت ام��ا نمی توانیم نقش اش��تغال را در 
پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی نادیده بگیریم. وی اف��زود: با ارایه 
آموزش های فنی و حرفه ای و ارایه تسهیالت برای اشتغال می توانیم این 

مشکل را مرتفع کنیم.

بازدید مدیرکل زندان های همدان
از زندان تویسرکان

 مدیرکل زندان های اس��تان همدان از زندان 
تویس��رکان بازدید کرد. حس��ن  محمدیاری 
ضمن دی��دار چهره به چهره ب��ا مددجویان از 
قسمت های مختلف زندان تویسرکان بازدید 
کرد. مدیرکل زندان های استان همدان ضمن 
بازدید از میزان پیشرفت عملیات ساخت و ساز در این زندان،  رهنمودهای 
الزم را در خصوص اجرای صحیح پروژه های عمرانی  و مس��ایل امنیتی 

ارائه کرد.

ارسال پرونده مدیرکل گمرک همدان 
به دادگاه

 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان همدان 
از تکمیل پرونده مدیرکل گمرک این اس��تان 
خب��ر داد. کامران حم��زه اظهار ک��رد: پرونده 
مدی��رکل گمرک اس��تان همدان ب��ه همراه 
همدستان خود به دادگاه انتقال پیدا کرده  است.

وی در رابطه با پرونده تخلفات شهرداری همدان بیان کرد: این پرونده نیز 
تکمیل شده و متهمان تا ۱۵ روز دیگر به دادگاه انتقال می یابند.

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان همدان در گفت وگو با ایس��نا 
همچنین از دستگیری ۱2 نفر از اعضای شرکت هرمی به عنوان متخلفان 

اقتصادی طی دو عملیات خبر داد.

ف�ردی که دچار مرگ مغزی ش�ده، تا زمانی که به دس�تگاه 
تنفس مصنوعی وصل است، تنفس و ضربان قلب وی برقرار 
و به محض جدا کردن فرد از دس�تگاه مذکور فعالیت قلب و 
تنفس وی قطع خواهد ش�د. با عنایت به مطالب فوق الذکر 
برای فردی که به دنبال تصادف و با تش�خیص متخصصین 
و تأیید پزش�کی قانونی دچار مرگ مغزی شده و اولیای دم 
وی نیز رضایت خود را نس�بت به اه�دای اعضای وی اعالم 
کرده اند، دو سؤال مطرح است. بسته به آماده بودن یا نبودن 
تیم پیوند اعضا ممکن است از دقایقی بعد از تشخیص مرگ 
مغزی تا چند روز بعد از آن عمل پیوند انجام و فرد از دستگاه 
جدا و به تبع آن فعالیت قلب و تنفس وی قطع شود. حال در 
صورتی که تشخیص مرگ مغزی در ماه حرام و عمل پیوند 
عضو و جدا کردن فرد از دستگاه در سایر ایام صورت گیرد، 
تاری�خ ف�وت وی کدام خواه�د بود؛ زمان تش�خیص مرگ  
مغزی یا زمان جدا کردن وی از دستگاه؟ در پاره ای از موارد 
که اولیای دم قصد اهدای عضو از فرد مورد نظر را نداشته اما 
نظر به اینکه بازگش�ت به حیات بیمارشان غیرممکن است 
و با توج�ه به هزینه های نگهداری بس�یار ب�اال برای چنین 
بیمارانی تقاضای قطع دستگاه را مطرح می کنند. آیا این امر 

با رضایت اولیای دم امکان پذیر است؟
تشخیص مرگ، امری مربوط به علوم پزشکی است. چنانچه از نظر علم 
پزشکی کسی که دچار مرگ مغزی شده، مرده محسوب می شود، تاریخ 
مرگ مغزی، تاریخ فوت وی محسوب ش��ده و سنجش ماه های حرام از 
غیر آن، بر اساس آن تاریخ محسوب می شود. چنانچه مطابق تبصره یک 
ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت ش��ده یا بیمارانی که مرگ 
مغزی آنان مسلّم است مصوب ۱۳۷۹ و تبصره  ۳ ماده 2 آیین نامه اجرایی 
قانون مذکور، فوت، مس��لّم باش��د، اجابت درخواست خانواده متوفی منع 

قانونی ندارد.

ق�رار منع تعقیب به جهت عدم کفای�ت دلیل صادر و قطعی 
شده، شاکی خصوصی فوت می کند. آیا به تقاضای ورثه آن 
هم پس از کش�ف دالیل جدید می توان درخواس�ت تعقیب 

مجدد متهم را مطرح کرد یا خیر؟ 
مستنبط از تبصره ماده ۱۰2 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹2 و نیز 
ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا 
اجرای حکم علی االصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می شود 
و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر 
بند ن ماده ۳ قانون اصالح قانون تش��کیل دادگاه های عمومی و انقالب 
مصوب ۱۳۸۱ بالمانع است، اما باید توجه کرد که اعمال قسمت یاد شده 
از بند ن ماده ۳ قانون فوق الذکر منوط به احراز شرایط قانونی )صدور قرار 
منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دالیل جدید...( 
از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی 

دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.

مستاجر ملک تجاری چگونه می تواند عین مستاجره را  بدون 
رضایت مالک به شخص ثالث منتقل کند؟

مستاجر در صورت داشتن حق انتقال می تواند با سند رسمی نسبت به انتقال 
منافع اقدام کند و در صورت عدم وجود حق انتقال صرفاً در حدود مقررات 
و برابر ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ بعد از اخذ 

مجوز از دادگاه حق انتقال منافع عین مستاجره را دارد.

در م�راودات اقتص�ادی و اجتماعی کنونی، 
بیمه با هدف جبران وضع مالي زیان دیدگان 
ناش�ی از ح�وادث گوناگون، التی�ام رنج ها 
و نگراني ه�ا، افزای�ش س�طح اش�تغال، 
تعدی�ل ث�روت و.... نقش بس�زایی دارد. 
پوشش بیمه ش�خص ثالث شامل حمایت 
از زیان دی�دگان، موارد جرح و نقص عضو، 
از کار افتادگ�ي دای�م ی�ا موق�ت، ف�وت و 
خس�ارت هاي مالي حی�ن کار و پیامدهاي 
ناگ�وار ح�وادث رانندگ�ی اس�ت. وقت�ي 
کارگری حین کار مصدوم ی�ا فردی در اثر 
تصادف مجروح مي شود، درمان آن ممکن 
است متضمن هزینه های سنگیني باشد که 
تأمین و جبران آنها همیشه از عهده مصدوم 
ی�ا عامل زیان بر نمي آی�د و آنها را در وضع 

دشواري قرار مي دهد.

از نظر حقوقي بیمه قراردادی است که به موجب آن 
بیمه گ��ر در ازاي دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار، 
متعهد اس��ت که در ص��ورت تحقق خط��ر موضوع 
بیمه، خسارت وارده به اشخاص ثالث را جبران کند. 
بیمه هاي اجتماعي که به بیمه های ناشی از قانون نیز 
معروف هستند، با هدف برقراری عدالت اجتماعی و 
به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیراختیاری 
مانند بیکاری، پیری، مرگ یا از کارافتادگی سرپرست 
خانواده طرح ریزی ش��ده و بر پرداخت های اجباری 
اش��خاص برای حفظ و حمایت از خود متکی است. 
به عالوه ش��اغالن جامعه را از طریق مشارکت مالی 
بیمه ش��ده، کارفرما و کمک دولت حمایت می کند.  
البته به جهت اینکه پوش��ش هاي نظ��ام بیمه هاي 
اجتماعي محدود بوده و براي تامین خس��ارات کافي 
نیس��ت، لذا صنعت بیمه توسط ش��رکت هاي بیمه 
عرضه مي ش��ود.  این بیمه که به بیمه های بازرگانی 
یا اختیاری نیز معروف اس��ت، ان��واع مختلفی دارد و 
قلمرو آن از نظر موضوع بیمه اموال ش��امل خودرو، 
آتش س��وزي و مهندس��ي می ش��ود. از جهت بیمه 
مسئولیت مدني، حرفه هاي مشاغل مختلف، کارفرما 
در مقابل کارگران و مؤسس��ه حمل و نقل، و از لحاظ 
اشخاص بیمه حوادث، درمان و عمر را در بر می گیرد. 
در این نوع بیمه ها نیز تعهد دو طرفه است یعنی بیمه گر 
در ازای دریافت حق بیمه از بیمه گذار، خدمات بیمه در 

اختیار وی قرار می دهد.

 تفاوت بیمه های بازرگانی و اجتماعی 
چنانکه اش��اره ش��د، مهمترین ویژگ��ی بیمه های 
بازرگان��ی اختی��اری ب��ودن آن اس��ت. در حالی که 

بیمه ه��ای اجتماعی اجب��اری اس��ت. در بیمه های 
بازرگان��ی وضعیت ه��ر بیمه گذار متناس��ب با نوع و 
پوش��ش بیمه ای و تعهدات خریداری شده حق بیمه 
متفاوت خواهد ب��ود. اما در بیمه های اجتماعی نرخ و 
مزایای بیمه برای همه بیمه ش��دگان یکسان است و 
همه بیمه شدگان صرف نظر از موقعیت خود از تکلیف 
و حقوق یکسانی در مقابل بیمه گر خود برخوردارند.  
در بیمه های بازرگانی تعهد بیمه گر در مقابل پرداخت 
حق بیمه به بیمه گذار قرار می گیرد و چنانچه بیمه گذار 
ح��ق بیمه مقرر را نپردازد، بیمه گ��ر تعهدی بر عهده 
نخواهد داش��ت. زیرا تعهد بیمه گر منوط به دریافت 
حق بیمه است. در حالی که در بیمه های اجتماعی با 
توجه به ماهیت حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای 
بخش خصوصی و دولتی تعه��دات بیمه گر الزاماً در 
مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی گیرد. چه بس��ا در 
صورت ع��دم پرداخت حق بیم��ه، بیمه گر همچنان 
مکلف به ایفای تعه��دات خود باش��د. در بیمه های 
بازرگانی تمام حق بیمه را بیمه گذار پرداخت می کند 
اما در بیمه های اجتماعی قس��مت اعظم حق بیمه را 
کارفرما می پردازد و تنها قس��متی از حق بیمه توسط 

بیمه شده پرداخت می شود.

 ارکان بیمه هاي تأمین اجتماعي
به موجب مقررات اجباری قان��ون تأمین اجتماعی، 
گروه های مختلفی تحت پوش��ش بیمه های تامین 
اجتماعی قرار دارند، از جمله افرادی که به هر عنوان 
در مقاب��ل دریافت مزد یا حق��وق کار می کنند. البته 
مس��تخدمین وزارتخانه ه��ا و س��ازمان های دولتی 
و افراد مش��مول س��ایر مقررات خاص اس��تخدامی 
که ب��ه نحوی از مزای��ای تامین اجتماعی در س��ایر 
سیس��تم های بیمه ای برخوردار می ش��وند مشمول 
این نوع بیمه نخواهند بود. به همین جهت گفته شده 
است مهمترین وظیفه مدیریت های سازمان تأمین 
اجتماعی، توجه به این نکته اساس��ی است که منابع 
سازمان فقط باید برای منافع ذی نفعان و سهامداران 

سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
الزم به ذکر اس��ت که بیمه تامین اجتماعی ش��امل 
گروه ه��ای دیگری مانند صاحبان حرف و مش��اغل 

آزاد و نیز زنان خانه دار می شود. 

 اصول و مبانی بیمه های تأمین اجتماعی
بیمه های تامین اجتماعی کارگران بر اصول و مبانی 

ذیل استوار است:

 خطر؛ رکن اصلی بیمه تامین اجتماعی 
در بهره گی��ری از ظرفیت های بیمه تأمین اجتماعی 

خطر، رکن اصلی است. کارگر شخصی طبیعی است 
و خطراتی همچون بیماری، بیکاری، از کار افتادگی 
و م��رگ از جمله موضوعات خطر م��ورد نظر در این 

نوع بیمه است.
وجود چنین تأسیسی می تواند کارگر و خانواده اش را از 
آثار منفی بخشی از این خطرات محافظت کرده یا این 
آثار را کاهش دهد. روشن است که از کار افتادگی تنها 
نان آور خانواده یا م��رگ زودرس او می تواند تاثیرات 
منفی در سرنوشت افراد خانواده داشته باشد و پوشش 
بیمه ای مناسب ضمن رفع دغدغه های کارگر برای 
وضع معیش��تی آتی او و خانواده اش، خواهد توانست 
وضعیت روان��ی مطلوبی را نیز برای رش��د و فعالیت 
بیشتر و شکوفایی به همراه داشته باشد لذا اصل وجود 
خطر و ضرورت رفع تاثیر آن، سازنده بیمه های تامین 

اجتماعی است.

 اجب�اری ب�ودن بیم�ه تأمی�ن اجتماعی 
کارگران 

بیم��ه اجتماع��ی کارگران ن��وع ق��رارداد اجباری و 
اصطالحاً تأسیس حقوقی تبعی و نتیجه قهری اجرای 
قرارداد کار است. از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما 
وظیفه دارد حق بیمه او را با درصدهای پیش بینی شده 
در قانون، از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در 
فرجه زمانی قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن است، 
به س��ازمان تامین اجتماعی حواله کند و حتی اگر از 
حقوق کارگر کسر نکند، تادیه کل آن در سهم کارفرما 
قرار می گیرد.  بازرسان س��ازمان تامین اجتماعی در 
سرکش��ی از کارگاه ها، حضور اف��راد کارگر را کنترل 
ک��رده و در صورتی که با کارگری مواجه ش��وند که 
حق بیمه او پرداخت نمی شود پرداخت حق بیمه او را 
از کارفرما طلب می کنند نه اقدام به بیمه کردن او را؛ 
چون با حضور و فعالیت کارگر در کارگاه، خودبه خود 

مشمول بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد.
حتی کارگر نمی تواند در توافق با کارفرما از ش��مول 
عقد بیمه تامین اجتماعی ممانعت کند. مضافاً کارگر 
و کارفرما نمی توانند توافق کنند به جای بیمه تامین 
اجتماعی ارایه شده از طرف سازمان تامین اجتماعی با 
بیمه گر دیگری قرارداد منعقد کنند. ضمن اینکه انجام 
بیم��ه تکمیلی مازاد بر خدم��ات بیمه های اجتماعی 
بالمانع است، بنابراین از خصوصیات بیمه های تامین 

اجتماعی اجباری بودن آن است.

 حق بیمه و چگونگی تعیین آن 
حق بیمه عوضی اس��ت که بیمه گذار در مقابل تعهد 
بیمه گر و جبران خسارت احتمالی می پردازد. اصواًل 
ش��رکت های بیمه نرخی را به عنوان حق بیمه تعیین 

می کنند که مالزم با نوع خطر موضوع بیمه است. 
فی المث��ل ب��رای انعقاد بیم��ه عمر با توجه به س��ن 
بیمه گذار حق بیمه تعیین می ش��ود، ب��ه این مفهوم 
ک��ه از جوان ترها حق بیمه کمتر و از افراد کهنس��ال 
حق بیمه بیش��تری دریافت می شود. زیرا خطر مرگ 
فرد کهنس��ال به مراتب بیش از جوان است یا اینکه 
شرکت های بیمه با توجه به میزان حق بیمه دریافتی 
نس��بت به ارایه خدم��ات و پرداخت خس��ارت اقدام 
می کنن��د و هرچه حق بیمه دریافتی بیش��تر باش��د 
ارای��ه خدمات بیمه ای یا پرداخت خس��ارت بیش��تر 
است. فی المثل در بیمه دیه بسته به میزان حق بیمه 
دریافتی، تعه��د بیمه گر در مقاب��ل بیمه گذار تعیین 
می ش��ود و هرچه حق بیمه باالتری پرداخت ش��ود 
درصورت وقوع حادثه، امکان دریافت میزان بیش��تر 
ارزش ریالی دیه فراهم می ش��ود. ع��الوه بر مراتب 
اشاره شده در انواع مختلف عقود بیمه، مسئول پرداخت 
حق بیمه بیمه گذار است. در صورتی که در بیمه های 
اجتماع��ی کارگران، اوال میزان حق بیمه بر اس��اس 

درآمد کارگر تعیین می شود نه برمبنای درصد خطر، 
لذا هرچه درآمد کارگر بیشتر باشد حق بیمه نیز باالتر 
خواهد بود و نتیجتاً پیری و جوانی کارگر یا سالمت و 
بیماری و میزان توانایی او نقشی در تعیین مقدار حق 
بیمه ندارد. ثانیاً ارایه خدمات سازمان تامین اجتماعی 
به تمامی بیمه شدگان یکسان است و این گونه نیست 
که به ش��خصی که حق بیمه باالتر، با توجه به درآمد 
باالیی که داش��ته اس��ت، پرداخت می کند، خدمات 
بیشتری ارائه ش��ود. ثالثاً چنانچه قباًل اشاره شد، در 
بیمه تامین اجتماعی کارگران، پرداخت قسمتی از حق 
بیمه با بیمه گذار و مابقی بر عهده دولت و کارفرماست. 
در این رابطه الزم به ذکر است به موجب قانون تامین 
اجتماعی می��زان حق بیمه مزب��ور ۳۰ درصد مزد یا 
حقوق کارگر است که از این میزان، ۳ درصد را دولت، 
۷ درصد را کارگر و مابقی را کارفرما می پردازد. مضافًا 
به موجب م��اده ۵ قانون بیمه بیکاری ۳ درصد نیز به 
عنوان حق بیمه بیکاری اضافه شده که پرداخت آن 
نیز به عهده کارفرما است و با این وصف جمع میزان 
حق بیمه کارگر ۳۳ درصد مزد یا حقوق او اس��ت که 

پرداخت 2۳ درصد آن از وظایف کارفرما است .
همچنین حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان 
آور 4 درصد بیشتر از مشاغل عادی است که تادیه آن 

نیز بر عهده کارفرما است.

 وجود فرانشیز )حد اغماض(
فرانش��یز میزان معینی از خس��ارت است که بیمه گر 
از جبران آن معاف اس��ت، در ان��واع موضوعات بیمه 
همیش��ه این نگرانی وجود دارد که اش��خاص برای 
دریافت خسارت به خود زیان برسانند یا حتی اگر این 
اقدام تعمدی نباشد، چنانچه تمامی خسارت حاصله از 
ناحیه بیمه گر جبران شود موجب بی دقتی یا کم دقتی 

یا عوارض دیگری مثل بی احتیاطی شود. 
ش��رکت های بیمه جهت مقابله با چنی��ن پدیده ای 
قسمتی از خسارت را تحت عنوان فرانشیز از تعهدات 
خود حذف می کنند و نتیجتاً درصورت بروز خسارت، 
پرداخت قس��متی از آن برعهده بیمه گذار خواهد بود 
و همین موضوع موجب می ش��ود بیمه گذار در جهت 
جلوگیری از خسارتی که شخصًا متحمل خواهد شد 
احتیاط الزم را در حفظ و مراقبت از موضوع بیمه داشته 
باشد. این اصل در بیمه های تامین اجتماعی کارگران 
نیز مورد نظر واقع شده است. به این ترتیب که معمواًل 
به بیمه ش��ده بابت غرامت دستمزد و مستمری های 
بیکاری و غیره مبالغ کمتری از دریافتی زمان اشتغال 
او پرداخ��ت می ش��ود تا بدی��ن وس��یله از تمارض و 
کم کاری و تمای��ل او به دریافت انواع مس��تمری و 

غرامت کاسته شود.

کارکردهای حقوقی بیمه های اجباری و اختیاری در روابط اجتماعی 

گزیده ها

رییس کل دادگستری اس�تان اصفهان از محاکمه یک متهم 
به احتکار نیازمندی های عمومی در ش�عبه رسیدگی به جرایم 

اقتصادی این استان خبر داد.

سومین جلسه دادگاه ویژه رس��یدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری 
استان اصفهان برگزار شد.

احمد خس��روی وفا در این خصوص بی��ان کرد: در ادامه رس��یدگی به 
پرونده ه��ای با موضوع جرایم اقتصادی اس��تان اصفه��ان، یکی دیگر 
از متهم��ان به اخ��الل در نظام اقتص��ادی به نام س��یدرضا میرعالیی 
فرزند ش��مس اله به اتهام اخ��الل در نظام اقتص��ادی از طریق احتکار 
نیازمندی ه��ای عمومی انواع ابزار س��اختمانی و صنعتی به میزان ۱4۳ 

میلی��ارد و ۷4 میلیون و ۷2 هزار ریال تحت پیگ��رد قضایی قرار گرفت 
و پرون��ده وی پس از انج��ام تحقیق��ات مقدماتی در دادس��را با صدور 
کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. به گزارش روابط عمومي دادگستري 
استان اصفهان، وی افزود: دادگاه این متهم به صورت علنی و با حضور 
وکیل مدافع و خبرنگاران برگزار ش��د و قضات دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم اقتصادی استان پس از ختم رسیدگی، صدور حکم کرده و نتیجه 
متعاقباً اعالم خواهد شد. رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح 
کرد: دستگاه قضایی با همکاری س��ایر نهادها و سازمان های مسئول، 
شناسایی  و برخورد قاطع قانونی با مفسدان و اخاللگران اقتصادی را در 
دستور کار جدی خود داشته و اجازه نخواهد داد امنیت و آسایش عمومی 

تحت الشعاع سودجویی برخی افراد فرصت طلب قرار گیرد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد

محاکمه یک متهم به احتکار نیازمندی های عمومی 
در شعبه رسیدگی به جرایم اقتصادی

دادس�تان عموم�ی و انقالب مرکز اس�تان 
ف�ارس از مالباخت�گان ش�رکت هرم�ی 
فایننشیال خواست تا جهت طرح شکایت 
به شعبه 10 بازپرسی شیراز مراجعه کنند.

علی صالحی اظهار کرد: پس از شناس��ایی عوامل 
فعال کمپانی فایننش��یال در کشور و استان فارس 
و انج��ام تحقیقات کامل ب��رای عوامل اصلی این 
کمپانی  پرون��ده قضایی با اتهام اخ��الل در نظام 
اقتصادی و پولی کش��ور از طری��ق عضوگیری در 
گروه های هرمی تشکیل شد که در نتیجه ۱۵ نفر 
از عوامل فعال در کشور دستگیر و برخی از رابطین 
آنها در خارج از کش��ور شناسایی شدند. وی گفت: 

در همی��ن خصوص افراد زیادی با امید به کس��ب 
منافع کالن اقدام به سرمایه گذاری در این کمپانی 
کرده بودند. به گزارش روابط عمومی دادگستری 
استان فارس، صالحی افزود: سران این کمپانی در 
کش��ورهای امارات و مالزی و چند کشور خارجی 
شناسایی شده اند. وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در 
راستای پیگیری حقوق عامه پس از تشکیل پرونده 
و اقدامات قانون��ی اولیه از کلیه مالباختگانی که در 
نتیجه تبلیغات اغواگرانه این شرکت هرمی اموال 
خود را از دست داده اند، دعوت می کند تا با مراجعه 
س��ریع به شعبه ۱۰ بازپرس��ی دادسرای عمومی و 
انقالب ش��یراز شکایات خود نس��بت به لیدرهای 

دستگیرشده این کمپانی را مطرح کنند .

دادس�تان عموم�ی و انقالب مرکز اس�تان 
بوش�هر از تش�کیل پرون�ده قضای�ی و 
دس�تگیری عامل حریق عم�دی خودروی 

پلیس در شهرستان کنگان خبر داد.

عل��ی حس��ن پور در گفت وگو با مه��ر اظهار کرد: 
به دنب��ال تذکر لس��انی رییس پاس��گاه انتظامی 
روستای شیرینو شهرس��تان کنگان به یک جوان  
مبنی بر رعایت مقررات در حی��ن رانندگی با یک 
دستگاه موتورسیکلت، نامبرده مبادرت به توهین و 

تهدید رییس پاسگاه کرد.
وی افزود: متعاقب آن در حال��ی که خودرو پلیس 
با تعدادی از مامورین در س��طح حوزه استحفاظی 

مشغول انجام ماموریت بود، این فرد با همراه داشتن 
یک بط��ری حاوی بنزین ضمن حمل��ه به خودرو 
یادشده و پاش��یدن بنزین به داخل خودرو  مبادرت 

به حریق عمدی خودروی پلیس کرد.
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز اس��تان بوشهر 
در ادام��ه بیان کرد: در این حاث��ه یکی از مامورین 
درون خودرو دچار س��وختگی سطحی شد و متهم 
بالفاصل��ه پس از صدور دس��تور قضایی توس��ط 
دادس��تان عمومی و انقالب شهرس��تان کنگان، 

دستگیر  شد.
وی گفت: اتهام  وی دایر بر اخالل در نظم و توهین 
و تهدید و تحریق عم��دی اموال دولتی تفهیم و با 

صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس:
مالباختگان شرکت هرمی فایننشیال 

به شعبه 10 بازپرسی شیراز مراجعه کنند

دادستان بوشهر خبر داد
دستگیری عامل حریق عمدی 

در کنگان
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چهرهها

اجرای نظام ارجاع در 10 استان 
 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی گفت: ت��ا پایان 
امس��ال نظام ارجاع پزشکی در 10 
استان کش��ور عملیاتی خواهد شد. 
قاسم جان بابایی افزود: نظام ارجاع 
هم اکنون این طرح در 6 استان کشور 
از جمله گلستان، آذربایجان شرقی، 

گیالن و خراسان رضوی در حال اجراست.

مکاتبه برای حمایت از 
دانشجویان دکتری

 عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
از آغ��از مکاتب��ات ش��ورای علوم، 
تحقیقات و فناوری با دانش��گاه ها و 
ش��رکت ها برای اختص��اص گرنت 
ماهیانه به دانش��جویان تحصیالت 
تکمیلی در راستای بند »ط« تبصره 
۹ خبر داد.منصور کبگانیان ادامه داد: 
به گفته اعضای شورای علوم، تحقیقات و فناوری تبصره مذکور فعال شده 
و این شورا در این راستا، مکاتبات خود را با دانشگاه ها و شرکت ها آغاز کرده 
است. استاد راهنما به همراه دانشجوی دکتری، پروپوزال خود را ارائه داده 
و همچنین پیشنهاد پروژه می دهد، و براساس پیشنهاد ارائه شده، گرنت به 

استاد و همکارانش اختصاص می یابد.

لزوم ارتقاء آمادگی عملیاتی 
و رزمی مرزبانان 

 فرمانده مرزبانی کش��ور ب��ر ارتقاء 
آمادگی عملیات��ی و رزمی مرزبانان 
تاکید ک��رد و اف��زود: فرماندهان و 
مس��ئوالن واحد های مرزی با تهیه 
سناریو های مختلف و تمرین، نسبت 
به تقویت ت��وان عملیاتی واحد ها به 
منظور باال بردن ضریب هوش��یاری 
نیرو ها عمل کنند. سردار قاسم رضایی با اشاره بر ضرورت نظارت و کنترل 
فعالی��ت مرزبانان یگان های مرزی، مطرح کرد: صیانت کارکنان در برابر 

آسیب ها و تهدیدات یک امر ضروری است.

اختصاص 2 نوبت سبد کاال 
به مددجویان 

رییس کمیته امداد از پیشنهاد کمیته امداد برای ارائه دو بسته حمایتی 
به مددجویان این نهاد خبر داد و گفت: با موافقت رییس جمهور این 
بسته های حمایتی تا پایان سال به صورت سبد کاال به اقشار مشمول 
ارائه می شود.س��ید پرویز فتاح  با بیان اینکه برای جبران مشکالت 
اقتصادی اعتبارات وام  ضروری و کمک های موردی به اقشار نیازمند 
افزایش یافته اس��ت، افزود: سال گذشته براس��اس برنامه ریزهای 
انجام شده آمار جامعه مددجویان تحت حمایت کاهش یافت، اما به 
دلیل مسائل اقتصادی در جامعه و بروز مشکالت متعدد در ماه های 
اخیر برای خانواده های نیازمند، محدودیت ورود به چرخه حمایتی 
امداد برداشته شد و 600هزار خانواده جدید تحت پوشش این نهاد 

قرار گرفتند.

توزیع متادون در داروخانه های منتخب
کارش��ناس اداره داروهای مخدر و مواد تحت کنترل سازمان غذا و 
دارو از برنامه این سازمان برای عرضه متادون توسط داروخانه های 

منتخب خبر داد.
علی بیرامی اظهار کرد: درحال حاضر متادون مورد نیاز کشور توسط 
س��ازمان غذا و دارو تامین می ش��ود و برای توزیع بین مراکز ترک 
اعتیاد، در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار می گیرد. وی با بیان 
اینکه مرحله آزمایشی این طرح در دانشگاه علوم پزشکی قم درحال 
اجرا است، عنوان کرد: متادون و قرص به صورت یک پکیج در نظر 
گرفته شده و پس از اتمام مرحله آزمایشی، به صورت سراسری در 

داروخانه ها اجرایی می شود.

مجازشدن ورود آتش نشانی 
به ساختمان ها

معاون پیش��گیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران از فراهم ش��دن امکان بازدید ایمنی از تمامی ساختمان های 
پایتخ��ت خب��ر داد.محمود قدی��ری بیان ک��رد: هم��واره یکی از 
 مشکالتی که پیش روی آتش نشانی وجود داشت، بازدید ایمنی از 
ساختمان های موجود بود، چرا که متاسفانه در موارد متعددی اجازه 
بازدید به آتش نشانان داده نمی شد، یا حتی در برخی موارد تصمیمات 
آتش نش��انی قدرت اجرایی الزم را نداشت که برای حل این مساله 

اقدامات متعددی انجام گرفت.

اعطای حکم شهردار جدید تهران 
توسط وزیر کشور 

وزیر کش��ور حکم پیروز حناچی، شهردار جدید تهران را اعطا کرد و 
گفت: باید سعی کنیم رشد و پویندگی شهر تهران را در جهت تعالی 
قرار دهیم.عبدالرضا رحمانی فضلی با آرزوی موفقیت و توفیق برای 
شهردار وی بیان کرد: انتخاب ها، همیشه با فراز و فرودهایی مواجه 
است اما با انتخاب و حمایت اعضای شورای شهر تهران و در فرایند 
قانونی که مس��تلزم این موضوع است، شهردار شهر تهران انتخاب 
شد.وی با اشاره به اینکه شهرداری حوزه ای بین بخشی است، افزود: 

همه باید کمک کنند تا شهرداری موفق شود.

خبر

HEMAYATONLINE.
IR

»حمایت«سریالهایجدیدرسانهملیرابررسیکرد

هدیه گرم تلویزیون در شب های سرد زمستانی
   چندی پیش بود که سیدمرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه 

گروه
ملی با اشاره به نتایج نظرسنجی های سازمان متبوعش خبر داد فرهنگی

که طبق آخرین نظرسنجی ها، ۷1/۷ درصد از مردم ایران به طور 
متوسط روزی 10۵ دقیقه سریال ایرانی می بینند؛ در واقع باید 
اذعان کرد که عالقه مندی مردم به سریال ها در رتبه نخست قرار دارد و مدیران 
صدا وسیما برای حفظ مخاطبانشان باید به فکر تخصیص بودجه های خاص برای 
سریال سازی باش�ند.حاال و همزمان با س�ومین ماه از فصل پاییز، سریال های 
نمایشی متفاوتی از شبکه های مختلف سیما پخش خود را آغاز کرده اند تا هدیه 
گرم تلویزیون در شب های سرد زمستانی برای مخاطبان و عالقه مندان به سریال 

باشد.

 مینو جایگزین نجوا می شود
چند روزی است که تیزر تبلیغاتی سریال جدید شبکه اول سیما مخاطبان را کنجکاو کرده تا بیننده 
مجموعه تلویزیونی »مینو« به کارگردانی امیر پوروزیری و تهیه کنندگی مهدی همایون فر باشند، 
مجموعه داستانی که قرار است جایگزین مجموعه »نجوا« شود. سریال ۲۷ قسمتی »مینو« روایتی 
عاشقانه ای در تابستان و پاییز و هم زمان آغاز جنگ تحمیلی است که داستان آن در ماه های منتهی 
به اشغال شهرهای جنوبی می گذرد. »مینو« در بوستان والیت، آبادان، خرمشهر، شهرک سینمایی 
دفاع مقدس و شهرک سینمایی غزالی با بازی بازیگرانی چون عباس غزالی، سیاوش طهمورث، 
محمود پاک نیت، پروانه معصومی، س��لمان فرخنده، مهدیه نس��اج، مالک سراج، شیوا ابراهیمی 
تصویربرداری شده اس��ت. مهدی همایون فر تهیه کننده »مینو« درخصوص این سریال گفت: با 
برنامه ریزی های انجام شده مجموعه تلویزیونی »مینو« از اواسط آذرماه از شبکه یک سیما پخش 
می شود. همایون فر در ارتباط با شروع ساخت فاز دوم این مجموعه تلویزیونی بیان کرد: ابتدا قرار 
بود »مینو« را در دو فاز بسازیم و با پخش فاز اول، تولید فاز دوم را آغاز کنیم. سرمایه گذار اولیه این 
مجموعه مرکز فیلم و س��ریال اوج بود اما در ادامه ابراز تمایلی برای س��اخت فاز دوم این مجموعه 

نکرد، ما نیز وارد مذاکره با جای دیگری نشدیم. پس از پخش سری نخست در صورت پیدا کردن 
سرمایه گذار ساخت فاز دوم »مینو« را ادامه می دهیم. وی افزود: تصویربرداری این مجموعه یک 
سال پیش تمام شد اما به دلیل مراحل پست پرداکشن سخت و طوالنی مراحل فنی طوالنی داشت 

که در حال حاضر کار آماده پخش است.

 شبکه 2 میزبان سریال بی قرار
مجموعه تلویزیونی »بی قرار« هم س��هم مخاطبان ش��بکه دوم سیما شده است؛ مجموعه ای به 
کارگردانی فلورا سام که سرانجام پس از چهار سال از دوشنبه پنجم آذرماه از ساعت ۲1:۳0 تا ۲۲:۳0 
روی آنتن شبکه دو رفته است. این س��ریال پربازیگر در سال ۹۳ در تهران، مشهد و پاریس مقابل 
دوربین رفت. این س��ریال زندگی زنی به نام رعنا را روایت می کند که پس از 5 سال از زندان آزاد و 
متوجه می ش��ود همه زندگی خود را از دست داده اس��ت. او که می خواهد زندگی اش را از نو بسازد، 
دنبال کودک خود که هنگام دستگیری یک ماهه بوده، می رود. رعنا در نتیجه جستجو های فراوانش 
سرانجام به مشهد می  رسد و دنبال نشانه ای از کودکی که اینک پنج ساله شده می گردد؛ جستجویی 

که اتفاقات جدیدی را برایش رقم می زند. الله اس��کندری، سارا خویینی ها، محمدرضا شریفی نیا، 
آتیال پسیانی، شقایق فراهانی، محمد صادقی، کامران تفتی، امیرحسین صدیق، کمند امیرسلیمانی، 
داریوش کاردان، مریم امیرجاللی، مریم بوبانی، زهرا سعیدی، اسماعیل خلج، آتش تقی پور، سولماز 
آقمقانی، رضا اخالقی راد، سعید محیط، هادی فراهانی، همراه با هنرمندان خردسال فاطمه دقاقی 

و حامی فراهانی بازیگرانی هستند که در این مجموعه ۲۸ قسمتی به ایفای نقش پرداخته اند.

 روایت قاجاریه در »بانوی عمارت«
اما مدیران شبکه سوم سیما هم بعد از پایان سریال »حوالی پاییز« و مینی سریال »دختر گمشده« 
پخش سریال »بانوی عمارت« را برای مخاطبان در نظر گرفتند. »بانوی عمارت« از دوشنبه ساعت 
۲0:۴5 به کارگردانی عزیزاهلل حمیدنژاد روی آنتن شبکه سه رفته، ملودرامی عاشقانه است که مقطعی 
از تاریخ قاجار را روایت می کند و در الیه های زیرین به شرایط اجتماعی و سیاسی آن زمان می پردازد. 
تهران، کاشان و قزوین شهر هایی است که این مجموعه تلویزیونی در آن تصویربرداری شده است. 
پانته آ پناهی ها، علیرضا شجاع نوری، اندیشه فوالدوند، غزل شاکری، رامتین خداپناهی، سیروس 
میمنت، حسام منظور، شبنم فرشادجو، مینا وحید، نیکی نصیریان، مهتاج نجومی، صالح میرزا آقایی، 
احسان امانی، محمد فیلی، فریدون سوزانی، حسن سرچاهی، احمد یاوری، مریم مومن، پاوان افسر، 
مهری آل آقا، صادق ملک، مجید سعیدی و سعید بحرالعلومی از بازیگران این مجموعه هستند. اما 
با وجود آغاز پخش این مجموعه، کارگردان سریال »بانوی عمارت« درباره پخش زودهنگام این 
سریال اظهار کرد که این مسئله باعث ش��ده است هنوز بخشی از مراحل پس از تولید باقی بماند. 
عزیزاهلل حمیدنژاد درباره مراحل س��نگین و طوالنی پس از تولید این سریال گفت: سریالی که در 
حدود یک سال برای تولید آن زحمت کشیده شده است حداقل باید چهار ماه پس تولید داشته باشد 
اما فقط ۲ ماه به ما فرصت داده ش��د تا آن را به آنتن برس��انیم. وی با اشاره به تیتراژ این سریال نیز 
خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که هنوز درگیر تنظیم آن هستیم تیتراژ مجموعه »بانوی عمارت« 
است که در قسمت های ابتدایی آن طور که باید مطابقشان مخاطب نیست. قطعاً از هفته آینده تیتراژ 

کامل و نهایی سریال تقدیم مخاطبان خواهد شد.

کارگردان نمایش »س��فر ب��ه آینده« گفت: حمایت ه��ا در زمینه 
نمایش ه��ای کودک و نوج��وان خصوصاً در زمین��ه تبلیغات باید 
بیشتر ش��ود. محمد عبدی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران در 
خصوص این نمایش اظهارکرد: نمایش »سفر به آینده« برگرفته 
از انیمیشن مالقات با خانواده رابینس��ون است. وی با بیان اینکه 
برای ساخت نمایش حدود ۲ سال پیگیر متن بودم، افزود:همکاری 
با صبا سلیمانی سبب شد تا وی نویسندگی نمایش »سفر به آینده« 
را برعهده بگیرند. نمایشنامه نوشته و سال گذشته برای اولین بار 
در ششمین دوره جش��نواره تئاتر شهر در بخش کودک و نوجوان 
اجرا شد که جوایز کارگردانی، نویسندگی، بازیگری مرد، تندیس 
و بازیگری زن، تقدیر لباس، تقدیر طراحی صحنه و تقدیر بهترین 
موسیقی را به دست آورد. عبدی با بیان اینکه هدف کلی من برای 
س��اخت نمایش »س��فر به آینده« توجه و باالبردن سطح تعلیقی 
کودک و نوجوان بوده اس��ت، گفت: احس��اس می کنم کودکان با 
تماشای انیمیشن های موجود سلیقه سخت پسندتری پیدا کرده 
و حتی نقطه اوج و درام را نیز حس می کنند. وی بیان کرد: نمایش 
»س��فر به آینده« اولین تجربه من برای اجرای عموم است و فکر 
می کنم که باید حمایت در زمینه کودک و نوجوان بیش��تر شود و 
مرکز هنر های نمایشی و مسئوالن توجه بیشتری به این موضوع 
داشته باشند.  عبدی ادامه داد: مرکز هنر های نمایشی باید مدیریت 
بهتری در زمینه تبلیغات برای نمایش های کودک و نوجوان ایجاد 
کند و نمایش »س��فر به آینده« که سال گذشته برگزیده جشنواره 
بوده باید از جهت تبلیغاتی نیز بیش��تر حمایت شود، زیرا کم کاری 
در زمینه تبلیغات س��بب محدود شدن تعداد مخاطبان و در نتیجه 

باعث دلسردی گروه می شود.

نمایش

تبلیغات در حوزه نمایش  کودک 
مطلوب نیست

دبیر کمیته انضباطی اکران با اش��اره به اینک��ه امکان تغییر در آیین نامه اکران وجود دارد بیان کرد: مس��ئله 
سرگروه های سینمایی بررسی می شود. سید ضیاء هاشمی در گفت وگو با مهر با اشاره به امکان تغییر آیین نامه 
اکران گفت: همه صنوف سینمایی می توانند اگر نسبت به آیین نامه اکران مسئله ای داشته باشند با استدالل 
منطقی موارد موردنظر خود را ارائه کنند تا ش��ورای عالی اکران موارد مورد نظر را بررسی و برطرف کند. وی 
اضافه کرد: نباید فراموش کرد که از جمله وظایف شورای عالی اکران اصالح آیین نامه نمایش در طول زمان 
است. در واقع با توجه به اینکه هر آیین نامه برای ۲ سال نوشته می شود، ممکن است مشکالتی در حوزه اکران 
ایجاد شود که نیاز به بررسی بیشتر باشد. این تهیه کننده سینما توضیح داد: پیش از این بارها شورای عالی اکران 
از صنوف سینمایی خواسته است تا نظرات خود را در مورد آیین نامه اکران ارائه دهند. در این میان سینماداران 
معترضان اصلی آیین نامه هس��تند، زیرا پیش از هر چیز به فروش خود فکر می کنند و به دنبال راه هایی برای 
فروش باال هس��تند. وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که در ایران مسائل و رویدادهای ملی و مذهبی وجود 
دارد که باعث تعطیل شدن سینماها می شود که هر کدام از این مسائل باعث تأثیر مثبت و یا منفی در فروش 
فیلم ها خواهد ش��د. همچنین موارد دیگری چون اکران در 6 ماه اول سال و یا 6 ماه دوم سال و یا حتی اکران 
فیلم ها در زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر از جمله مواردی است که در هنگام نگارش آیین نامه اکران باید 
به آن توجه ش��ود. دبیر کمیته انضباطی اکران توضیح داد: معتقدم تع��دادی از بندهای آیین نامه فعلی قابل 
تغییر است و می تواند به راحتی این کار انجام شود. مهم ترین مسئله ای که در حال حاضر در سینما بیش از هر 

چیز تأثیرگذار است، انحصار است و این انحصار در بخش های مختلف سینما به همه صنوف صدمه می زند.

سینما  

مریم دوس��تی گفت: مدیران سینمایی از تکرار و کپی کاری ها دفاع نکنند و ارزش یک اثر ماندگار را در 
نوآوری ببینند، به ویژه جوانان تحصیل کرده و عمل گرا که با خود خالقیت و نوآوری می آورند.

کارگردان فیلم سینمایی »دریاچه ماهی« در گفت و گو با فارس، درباره جایگاه سینمای مقاومت در ایران 
اظهارکرد: هنوز در نگاه جهانی بسیار شناخته شده نیستیم اما ارزشمندیم. وظیفه جشنواره و فیلم سازان 
این است که ایران را به عنوان یک سرزمین صلح طلب با فرهنگ غنی هزاران ساله به جهانیان معرفی 
کنند. سرزمین ایران در طول تاریخ بسیار مورد تجاوز دشمنان قرار گرفته ولی فرزندان آن همیشه مقاوم 

ایستاده  و از خاک وطن دفاع کرده اند.
وی افزود: جشنواره فیلم مقاومت یکی از مهم ترین جایگاه های ارزشی و فرهنگی سینما است و امید و 

روزنه فیلم سازان با نگاه اندیشمند به دفاع مقدس و مقاومت محسوب می شود.
کارگردان »دریاچه ماهی« در خصوص رویکرد فیلمس��ازان عرصه دفاع مقدس اظهار کرد: فیلمس��از 
خمیر مایه اندیش��ه و باور خود را می س��ازد و قطعاً به فیلم س��از تحصیل کرده ای که با تکنیک ها و بیان 
روز دنیا آشنا است نمی توان گفت این سوژه و این قصه را این گونه که یکی بود و یکی نبود است بساز. 

وی درباره ماهیت سینمای غرب برای ایجاد اسالم هراسی در میان دنیا هم بیان کرد: امروز دین اسالم 
و مس��لمانان برای همه مردم دنیا کاماًل تعریف شده و مشخص است و خوب می دانند که از دین مهر و 
محبت نباید ترسید زیرا اسالم دین اخالق و مهربانی هاست و باید این مهم را در جوامع گردافشانی کرد 
که نه تنها سینمای معترض غرب بلکه سیاستمداران غرب نیز نمی توانند ایجاد مشکالت عمیق کنند. 

   نمایش��گاه عکس و پوستر جش��نواره تئاتر مقاومت امروز در نگارخانه فرشچیان فرهنگستان هنر ۳ افتتاح می شود. در این بخش از مدیران سینمایی از کپی کاری ها دفاع نکنند
شانزدهمین جش��نواره تئاتر مقاومت ۲0۳ عکس از ۳۳ عکاس رسیده است که ۳۲ اثر از 15 عکاس به بخش نهایی راه یافته اند. تعداد 
آثار رس��یده بخش پوس��تر هم 1۳۷ اثر از ۲۷ طراح گرافیک اس��ت که ۳۳ اثر از 1۳ طراح به بخش نهایی این بخش از جش��نواره تئاتر 

مقاومت راه یافته اند.

   پایگاه اطالع رسانی سیما ضمن تأیید خبر انصراف بهروز افخمی از اجرای برنامه »هفت« جزییات تازه ای از برنامه سینمایی شبکه 
پنج با اجرای این سینماگر را منتشر کرد. افخمی در گفت وگو با روابط عمومی معاونت سیما در این زمینه گفته است: پس از دریافت دو 
پیشنهاد از ش��بکه های سه و پنج در نهایت به دلیل عالقه خودم به برنامه شبکه پنج ترجیح دادم اجرای برنامه »هفت« را کنار بگذارم. 
برنامه ش��بکه 5 برنامه ای سینمایی با فضایی کاماًل متفاوت در خصوص س��ینمای بین الملل و هنر و فرهنگ است و به زودی وارد فاز 
تولید خواهد ش��د. طبق اعالم شبکه پنج اجرا و کارگردانی این برنامه س��ینمایی با بهروز افخمی است و انتخاب تهیه کننده برنامه نیز 
در روزهای آتی در گروه اجتماعی ش��بکه نهایی خواهد ش��د. مخاطب این برنامه عموم و به خصوص نوجوانان و جوانان خواهند بود و 

»استعدادیابی« نیز یکی از اهداف آن است.

   نشس��ت خبری و آغاز رسمی مسابقه کتاب خوانی و پویش سراسری »کتاب قهرمان« با محوریت کتاب »سرباز کوچک امام )ره(« 
ش��امل خاطرات آزاده دفاع مقدس، مهدی طحانیان روز یکشنبه 11 آذر در دفتر انتش��ارات پیام آزادگان برگزار می شود. در این برنامه 
طحانیان به عنوان راوی کتاب، نویس��نده اثر و همچنین مدیر انتشارات پیام آزادگان به عنوان ناشر این اثر، ضمن رونمایی از پوستر و 
تیزر پویش، س��خنرانی داشته و به سؤاالت خبرنگاران پاسخ خواهند داد. در نشست مذکور همچنین چاپ جدید کتاب »سرباز کوچک 

امام« رونمایی می شود.

تیترواره

آیین نامه اکران اصالح می شود

گفت وگو

هر نوزاد معل�ول حداق�ل 10 برابر نوزاد 
س�الم هزینه دارد، این در حالی است که 
با انجام آزمایش ها و مشاوره های ژنتیک 
قبل از ازدواج و پیش از بارداری می توان 
از ب�روز می�زان زیادی ازاین مش�کالت 
کاس�ت، آنچه که نیاز به حمایت بیش�تر 

متولیان امر دارد.

 هزینه نوزاد معلول؛ 10 برابر نوزاد سالم
براساس آمارهای رسمی و اعداد و ارقام اعالم شده 
از سوی مسئوالن، س��االنه حدود ۳0 هزار کودک 
مبتال به مشکالت و امراض ژنتیکی در کشور متولد 
می شوند،این درحالی است که با برنامه ریزی دقیق و 
علمی می توان به میزان زیادی از بروز این اختالالت 
پیشگیری کرد. آنچه که ضرورت مراجعه زوج ها به  
مشاوره های ژنتیک قبل از فرزندآوری و به ویژه پیش 
از ازدواج گوشزد می کند. آن هم در شرایطی که تولد 
نوزادان معلول خود هزینه های گزافی را بر خانواده ها 
همچنین بر جامعه تحمیل می کند. آنچه که شاید با 
یک آزمایش ساده بتوان از بروز آن جلوگیری کرد. 
چرا که هر نوزاد معلول حداقل 10 برابر نوزاد سالم 
برای جامعه هزینه  دارد. به عنوان مثال بررسی های 
سال ۹5 نش��ان داده است که هزینه نگهداری هر 
یک از کودکان معلول، ماهانه دو میلیون تومان بوده 
اس��ت که با توجه به افزایش بسیاری از هزینه ها و 
مسائل اقتصادی به طور قطع این رقم بیشتر خواهد 
بود. ضمن اینکه  وقتی کودک معلول به دنیا می آید، 
بیمه ها باید هزینه زیادی برای این فرد انجام دهند، 

اما  اگر آزمایش ها و خدمات ژنتیک بیمه باشد، در 
این هزینه ها صرفه جویی ش��ده و از به دنیا آمدن 
این کودکان جلوگیری می ش��ود.  بحثی که مینو 
رفیعی، معاون پیشگیری از معلولیت های سازمان 
بهزیس��تی هم با آن موافق اس��ت. موضوعی که 
نمایندگان مجلس نیز در برنامه شش��م توسعه به 
آن اشاره داش��تند که انجام مشاوره های ژنتیک و 
آزمایش های ژنتیکی برای جلوگیری از تولد نوزادان 
معلول و کنترل هزینه های درمان یکی از جمله این 
موارد است. آنچه که انجامش مانند تمامی طرح ها 
و برنامه ها به تامین اعتبارات در بودجه های سالیانه 
منوط شده است، البته به گفته انوشیروان محسنی 
بندپی، رییس سازمان بهزیستی اعالم کرده است 
که آمادگی آزمایش اجباری ژنتیک در قالب نظام 
س��المت را دارد و براین اس��اس آیین نامه آن هم 

تهیه ش��ده که اکنون در دستورکار دولت قراردارد. 
روندی که البته به اعتقاد وی کمی طوالنی ش��ده 
اس��ت.عالوه براین در این راستا تفاهم نامه ای نیز  
بین س��ازمان بهزیس��تی و انجمن علمی مامایی 
منعقد شده و براساس آن، آموزش های  گسترده ای 
به ماماها در این زمینه ارائه می شود، البته غربالگری 
پیش از ازدواج هم وجود دارد و از تجارب ان استفاده 
خواهد ش��د تا  بتوان زوج های مورد نظر را به موقع 
به مراکز مش��اوره ارجاع داد و از به دنیا آمدن فرزند 
معلول جلوگیری کرد. موضوعی که رفیعی نیز از آن 

سخن گفته است.

 ضرورت کمک بیمه
در این میان البته هزینه باالی آزمایش های ژنتیک 
هم مشکلی اس��ت که باید برای حل آن تدبیری 

اندیشید. مهمترین راهکار در این زمینه این است 
که سازمان های  بیمه گر به این سمت حرکت کنند 
که هزینه اثربخشی آزمایش های ژنتیک را بررسی 

کرده و در این زمینه تدابیری بیاندیشند.

 وجود 20هزار بیماری ژنتیکی
از س��وی دیگر نبایداز یاد برد ک��ه 50 درصد عقب 
ماندگی ه��ای ذهن��ی، نیم��ی از نابینایی ها و 50 
درصد ناش��نوایی ها ژنتیکی هستند و از این رو اگر 
با ارائه مشاوره ژنتیک قادر خواهیم بود از بروز بروز 
معلولیت های مرتبط با عوامل ژنتیکی جلوگیری 
کنیم. ضمن اینکه اگرچه در گذشته عقیده براین بود 
که ژنتیک تنها در بروز هفت هزار بیماری نقش دارد، 
اما امروزه تعداد این بیماری ها به ۲0 هزار مورد رسیده 
است، حتی سرطان ها هم در این ۲0 هزار بیماری 
ژنتیکی جای می گیرند، به عبارتی همگام باپیشرفت 
علم بیماری های مرتبط بیشتری نیز کشف می شوند 
که با ژن ها درارتباط است. امراضی که در کاهش 
امید به زندگی افراد نقش دارد، آن هم در شرایطی 
که به گفته رییس سازمان بهزیستی، امید به زندگی، 
یکی از شاخص های توسعه یافتگی و سالمتی بوده 
مهمترین عامل کیفیت زندگی هم به شمار می رود. 
بندپی این را هم بیان کرده است که  اگرچه مجلس 
کمتر روی الیح��ه بودجه دول��ت افزایش اعتبار 
می دهد، ول��ی نمایندگان برای غربالگری ژنتیک 
ازدواج کمک کردند که این تغییر نگرش بسیار مهم 
است و می توان به کاهش بروز معلولیت ها امیدوار 
بود. بنابراین امید می رود ب��ا برری این موضوع در 
دولت و تصویب آن نه تنها از بروز معلولیت و تحمیل 
هزینه های گزاف به جامعه جلوگیری ش��ود، بلکه 
از درد و رنج خانواده هایی که به  دالیل مش��کالت 
ژنتیکی دارای فرزند معلول می شوند نیزکاسته شود.

بررسی آیین   نامه اجباری شدن
آزمایش ژنتیک 

»حمایت«گزارشمیدهد

رایزنی برای ابطال معاینه فنی خودروهای تصادفی
دبیرشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از احتمال ابطال معاینه فنی معتبر بعد از وقوع تصادف 
خب��ر داد و گفت: در حال مذاکره با پلیس راهنمایی و رانندگی هس��تیم تا بتوانی��م بعد از این حوادث، گواهی 
معاینه فنی معتبر را باطل کنیم. پوریا محمدیان یزدی با بیان اینکه در بررسی عوامل تصادفات به این نتیجه 
رسیدیم نقص خودرو که در معاینه فنی محرز شده است، نقش مهمی در بروز تصادفات دارد، اظهارکرد: اگر 
خودرویی گواهی معاینه فنی را دریافت کند، اما روز بع��د بنابر حادثه ای با خودروی دیگری تصادف کند؛ به 
طوری که در این تصادف جلوبندی ماشین تغییر شکل دهد، به طور آن خودرو دیگر از سالمت و ایمنی برخوردار 
نخواهد بود. وی گفت: اینکه یا کارشناس مربوطه سر صحنه تصادف اطالعات خودروها را به سامانه سیمفا 

ارسال کند و یا به هنگام مراجعه رانندگان به واحد خسارت بیمه، جهت باطل شدن معاینه فنی ارسال شود.

آموزش مهارت به دانش آموزان متوسطه اول
سرپرس��ت معاونت آموزش متوس��طه وزارت آموزش و پرورش با اش��اره به 60 س��اعت آموزش مهارت به 
دانش آموزان متوس��طه اول خارج از س��اعت برنامه درسی گفت: هر سال درصد بیش��تری از دانش آموزان 
دبیرستانی  به هنرستان ها سوق داده می شوند. عبدالرس��ول عمادی با اشاره به اینکه مهارت آموزی به یک 
مطالبه در بین مردم تبدیل شده اس��ت، اظهار کرد: مسئوالن کشور نیز براین مسئله تأکید دارند و آموزش و 
پرورش در تدوین س��ند تحول بنیادین رویکرد مهارت آموزی را اتخاذ کرد. وی افزود: درحوزه آموزش های 
مهارتی رسمی و غیررسمی فعالیت های خوبی در جریان است. در آموزش رسمی مهارتی، توسعه رشته های 
فنی و مهارتی را در آموزش و پرورش داریم و هرسال درصد بیشتری از دانش آموزان متوسطه دوم به سمت 

شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش سوق داده می شوند.

الهامصادقی
گروهاجتماعی
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یک افس��ر عالی رتبه اس��رائیلی اعالم کرد که یک پلیس مصری به 
سمت خودروی فرمانده یک گردان اسرائیلی در نزدیکی مرزهای مصر 
و اسرائیل گلوله شلیک کرد. روزنامه عبری زبان »هاآرتص« گزارش داد 
که یک سرباز مصری به سمت خودروی فرمانده یک گردان اسرائیلی در 
نزدیکی مرزهای مصر و اسرائیل گلوله شلیک کرد. این روزنامه به نقل از 
این افسر اسرائیلی گزارش داد که ارتش های مصر و اسرائیل تحقیقات 
مشترکی را در خصوص این رخداد آغاز کرده اند. وی گفت: ما نمی توانیم 
تأکید کنیم که این تیراندازی از عمد بوده یا اشتباهی بوده است، اما این 

رخدادی خطرناک و نامتعارف در آن منطقه است.

 
وزیر مش��اور امارات در امور خارجه به دنبال قتل خاشقجی و انتقادات 
منطقه ای و بین المللی از عربستان، مدعی شد، دوحه از این فرصت پیش 
آمده برای کاهش بحران خود استفاده نمی کند. به گزارش »وال استریت 
ژورنال«، انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه ضمن اظهارنظر 
درباره یادداشت مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا که برای این روزنامه 
نوشته بود، از مخالفت این کشور با هدف گیری سیاسی عربستان در پی 
قتل خاشقجی قدردانی کرد. قرقاش در سه پیام توئیتری نوشت، اظهار 
نظر پامپئو در این یادداشت در حمایت استراتژیک واشنگتن از ریاض، 
انتقاد او از معیارهای دوگانه و مورد هدف قرار دادن سیاسی این کشور 
و تأکید بر اهمیت نقش عربستان بسیار حائز اهمیت است. وزیر امور 
خارجه آمریکا در این یادداشت بر همکاری کشورش با سعودی ها تأکید 
کرده و گفته بود، کاهش سطح ائتالف آمریکا و عربستان هیچ چیزی 
را برای سوق دادن ریاض به سمت اصالحات داخلی رقم نخواهد زد. 
وی قطری ها را مخاطب قرار داد و نوش��ت، "آن ه��ا باید درباره دلیل 
تسخیر رسانه کشورشان برای حمله مغرضانه به عربستان و در مورد 
منافع قطر در این اقدام از رهبرانشان سؤال کنند". قرقاش افزود، دوحه 
نشان می دهد که "خردی" در این کش��ور وجود ندارد و راه خود را گم 
کرده اس��ت، زیرا از فرصتی که موج انتقادات علیه عربستان به دنبال 
پرونده قتل خاشقجی در اختیار دوحه قرار گرفته برای کاهش بحران 
خود استفاده نکرد. وی مدعی شد، کشورهای منطقه بر این امر اتفاق 
نظر دارند که عربستان سنگ بنا برای همه کشورهای عربی و حوزه 
خلیج فارس اس��ت و در شرایط بحرانی منطقه تضمینی برای همه در 

داشتن امنیت، موفقیت و شکوفایی است.

 
وزیر خارجه تونس تأکید کرد که این کش��ور روابط خوبی با سوریه و 
همچنین عراق دارد. به نوشته روزنامه »الصباح«، خمیس الجهیناوی، 
وزیر خارجه تونس گفت: ما شاهد تحوالت مثبتی در منطقه هستیم؛ از 
تحوالت اقتصادی و توسعه گرفته تا پیروزی علیه تروریسم و آشوب. 
وی گفت که روابط تونس با س��وریه، عراق و کشورهای عربی حوزه 
خلیج فارس روابط خوب و ممتازی است و تحول مهمی داشته است. 
الجهین��اوی تأکید کرد که تونس با هماهنگی ری��اض در حال انجام 
مقدماتی برای برگزاری سی امین نشست سران اتحادیه عرب است 
که قرار است مارس در تونس برگزار شود و ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان در آن شرکت کند تا ریاست نشست را به الباجی قائد 

السبسی، رئیس جمهور تونس واگذار کند.

 
دستکم پنج تن از سناتورهای جمهوری خواهی که به طرح الیحه پایان 
حمایت آمریکا از عربس��تان در جنگ یمن رأی منف��ی دادند، از ریاض 
پول گرفته بودند. مجله »نیوزویک« فاش کرد که دس��تکم پنج تن از 
سناتورهای جمهوری خواهی که هفته گذشته به الیحه پایان حمایت 
آمریکا از عربستان در جنگ یمن رأی منفی دادند، از ریاض پول گرفته 
بودند. نمایندگان دموکرات آمریکایی نیز سال 2017 از ریاض پول دریافت 
کرده بودند. این مسئله نشان می دهد که عربستان ثروت هنگفت خود 
را در راه تأثیر گذاشتن بر سیاست خارجه آمریکا خرج می کند. این مجله 
نوشت: عربستان سال 2017 حدود 27 میلیون دالر خرج گروه های فشار 
به ویژه در آمریکا کرده بود. سنای آمریکا روز پنجشنبه با رأی نمایندگان 
هر دو حزب ۶۳ به ۳7 به طرح الیحه ای که خواستار پایان مداخله آمریکا 

در جنگ تحت امر سعودی ها در یمن می شود، رأی مثبت داد.

 
ساکنان محله های اطراف سفارت عربستان در واشنگتن خواستار تغییر 
نام خیابانی که س��فارت در آن قرار دارد، به "خیابان جمال خاشقجی" 
شدند. به گزارش »واشنگتن پست«، جیمز هارنیت، سخنگوی شورای 
ساکنان منطقه اطراف سفارت عربستان در واشنگتن تأکید کرد: این 
طرح به اتفاق آراء کمیته وابسته به دولت در واشنگتن دی سی که مسئول 
تقسیم بندی مناطق و مسائل شهری است، ارائه شده است. هارنیت اظهار 
کرد: ساکنان منطقه به شدت از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
عربستانی در سفارت کشورش در استانبول خشمگین هستند. آن ها بر 
این باورند که الزم است اقدامی درباره این پرونده بین المللی انجام شود. 
این مسئول آمریکایی در ادامه گفت: ساکنان منطقه به شدت بابت این 
مسئله نگران بوده و از بی توجهی کاخ سفید به آن ناامید هستند. او گفت: 
ساکنان این منطقه امیدوارند این اقدام این پیام را به مسئوالن عربستانی 
بدهد که آمریکا هرگز اتفاقی که رخ داده را فراموش نخواهد کرد، با این 
تغییر نام عربستانی ها مجبور می شوند هر روز این مسئله را به یاد داشته 

باشند که تعرض به خبرنگاران هرگز بخشیده نخواهد شد. 

جلدروز

دادس��تان کل آلم��ان دو نف��ر از 
کارکنان ای��ن بانک را متهم کرده 
اس��ت که ب��ه مش��تریان کمک 
می کرده اند تا مبالغ به دست آمده از 
فعالیت های مجرمانه را پول شویی 
کنن��د. همزم��ان با بازرس��ی دفتر 
مرکزی دویچه بانک در فرانکفورت، 
دیگر دفترهای بانک در این شهر هم 
بازرسی ش��دند. تحقیقات روی این 
پرونده، پیامد پرونده اسناد پاناما است 
که طی آن حجم زیادی از اطالعات 
مرب��وط ب��ه فعالیت ه��ای مخفیانه 
ش��رکت های بزرگ جهان افشا شد. 
مقام های آلمانی به دنبال تحقیق درباره 

این هستند که آیا کارکنان دویچه بانک برای مشتریان حساب های "فراساحلی" 
برای "انتقال درآمد ناشی از فعالیت مجرمانه" ایجاد کرده اند یا نه. حساب بانکی 
فراساحلی، به معنی حسابی بانکی در حوزه قضایی یا کشوری غیر از کشور محل 
فعالیت های اقتصادی یا اقامت صاحب حس��اب است، که در صورت دارا بودن 
قوانین متفاوت در امور مالیاتی یا پول شویی، صاحبان حساب می توانند از آن برای 
پول شویی استفاده کنند. به دنبال انتشار خبر یورش پلیس به دفتر دویچه بانک، 
بهای سهام آن ۳ درصد پایین آمد. به نوشته روزنامه »فایننشال تایمز«، مأموران 
پلیس اسناد کاغذی و الکترونیک را در دفترهای دویچه بانک توقیف کرده اند. 
پیش ازاین بانک هایی چون نوردیا در سوئد و هاندلسبانک در آلمان به واسطه 
اسناد پاناما جریمه شده اند. پیش ازاین نیز دادگاهی در پاریس رسیدگی به پرونده 
1۴ تن از اعضای یک گروه تبهکار را آغاز کرده بود. اتهام این افراد پول شویی 
ده ها میلیون یورو پول کثیف است. گروه تبهکار به این شکل عمل کرده است: 
شماری از اعضای آن از آمریکای جنوبی مواد مخدر به اروپا می آورده اند، شماری 
دیگر اقدام به جمع آوری پول های حاصل از فروش مواد مخدر در آلمان، اسپانیا، 
ایتالیا، بلژیک و فرانسه می کرده اند و چند نفر نیز با این پول ها خودرو، جواهرات، 
ساعت و دیگر کاالهای گران بها می خریده اند و به لبنان می فرستاده اند. کاالها 
در لبنان به فروش رسیده و درآمد حاصل از آن به حساب کارتل های موادمخدر 
آمریکای جنوبی واریز می شده است. به گفته مقامات پلیس آلمان، با وجود قانون 
مبارزه با پول شویی، بسیاری از فروشندگان کاالهای گران بها و امالک اقدام به 
دریافت وجه نقد می کنند. در رابطه با باند تبهکار نام برده، چهار تاجر جواهرات 

آلمانی نیز متهم به "کمک به پول شویی" شده اند.

گزارش

بحرین
م��ردم بحرین در ادام��ه راهپیمایی های هفتگی خ��ود با برگزاری 
راهپیمایی در اطراف مس��جد امام جعفر ص��ادق)ع( منطقه الدراز 
منامه با س��ر دادن ش��عارهایی علیه رژیم، حمایت خود را از علمای 
این کشور به ویژه ش��یخ فاضل الزاکی که اخیراً دستگیر شد، اعالم 
کردند. منابع خبری شیعیان بحرین گزارش دادند: در این راهپیمایی، 
حاضرین تصاویری از آیت اهلل ش��یخ عیسی قاس��م و شیخ فاضل 
الزاکی و دست نوش��ته هایی حاوی شعارهایی در خصوص حمایت 
از رهبران مقاومت مردمی و تحریم انتخابات مجلس و ش��هرداری 
حمل کردند و علیه س��رکوب مردم از س��وی آل خلیفه شعار دادند. 
نیروهای امنیتی رژیم بحرین بامداد جمعه با یورش به منزل ش��یخ 
فاضل الزاکی روحانی برجسته شیعه وی را بازداشت کردند. مزدوران 
آل خلیفه پس از دو ساعت تفتیش منزل این روحانی وی را به مکان 
نامعلومی منتقل کردند. شیخ فاضل الزاکی پیش از این نیز به دلیل 
شرکت در تظاهرات های مسالمت آمیز منامه دستگیرشده بود. پایگاه 
خبری مرآه البحرین هم گزارش داد که محکمه جنایی این کشور، 
دو شهروند را به اتهام تش��کیل یک سازمان اطالعات محرمانه به 
حبس ابد، هشت نفر را به 15 سال و دو شهروند دیگر را به 10 سال 
حبس محکوم کرد. رژیم بحرین ادعا کرده است که این افراد اقدام 
به تش��کیل س��ازمانی به نام س��ازمان اطالعات محرمانه انقالب 
بحرین با هدف شناسایی و دستگیری افراد مشکوک به همکاری با 

دستگاه های امنیتی بحرین و ربودن آن ها کرده اند. 

عکسنوشت

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، که چندین هفته است در کشورش با 
اعتراضات خیابانی »جلیقه زردها« مواجه است شاید انتظار نداشت 11 هزار 
کیلومتر آن طرف تر در فرودگاه بوینس آیرس یک جلیقه زرد دیگر را در برابر 
خودش ببیند. رئیس جمهور فرانس��ه که برای شرکت در اجالس سران 20 
کشور صنعتی در آرژانتین به این کشور سفر کرده است در فرودگاه و به محض 
خروج از هواپیما با یک جلیقه زرد مواجه ش��د. فرد شاغل در فرودگاه البته به 
جنبش »جلیقه زردها« تعلق نداشت و صرفاً جلیقه شبرنگ را به دالیل امنیتی 
پوشیده بود. بااین حال این اتفاق در شبکه های اجتماعی به سوژه طنز کاربران 

تبدیل شده است.

گاردین:
تسلیحات فروخته شده به سعودی ها 

در اختیار داعش قرارگرفته است
گروه موسوم به »خبرنگاران عربی برای روزنامه نگاری تحقیقی« در مستند 
جدیدی گزارش می دهند که ائتالف سعودی با نقض قانون »مصرف کننده 
نهایی«، تسلیحات غربی ها را به گروه های جدایی طلب و تروریستی در یمن 

می رساند.
تحقیقات جدید نشان می دهد که سالح های ارسال شده از سوی انگلیس و 
آمریکا برای ائتالف س��عودی در جنگ علیه یمن، به دست گروه انشعابی از 
سازمان های تروریستی چون »القاعده« و »داعش« رسیده است. روزنامه 
»گاردین« دراین باره نوشت: »در نقض آشکار توافقنامه های تجاری توسط 
ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی و امارات عربی متحده، خودروهای 
زرهی پیچیده، موش��ک انداز، نارنجک و مسلس��ل هایی که از شرکت های 
اروپایی و آمریکایی خریداری شده، به دست گروه ها و فرقه های محلی رسیده 
اس��ت.« طبق این گزارش که توسط گروهی موسوم به »خبرنگاران عربی 
برای روزنامه نگاری تحقیقی« به رهبری »محمد ابوالغیط« انجام شده، این 
تسلیحات نه تنها به دست شبه نظامیان همسو با ائتالف سعودی رسیده بلکه 
در دست گروه های حاشیه ای که برای ایجاد حکومت فرقه ای خود می جنگند، 
مشاهده می ش��ود.ابوالغیط در توضیح جزئیات این تحقیقات که به زودی به 
شکل مستندی با نام »مصرف کننده نهایی« منتشر می شود، گفت: »وقتی که 
ما نقض سیستم گواهی مصرف کننده نهایی را دریافتیم، از شرکت ها تسلیحاتی 
و دولت ه��ای آنان که اجازه فروش به ائتالف را ص��ادر کرده بودند، توضیح 
خواستیم. بسیاری از آن ها به سادگی )از این مسئله( چشم پوشی کردند«. این 
مستند نشان می دهد که ائتالف سعودی، فروشندگان سالح و کشورهای مبدأ 
به صورت مداوم از زمان آغاز حمالت به یمن در سال 2015، قوانین گواهی 
»مصرف کننده نهایی« را نقض کرده اند. این در حالی است که سازمان ملل 
در سال 201۶ نسبت به این مسئله هشدار داده و از فروش این تسلیحات در 
بازار سیاه شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. بااینکه قانون »مصرف کننده نهایی« 
برای اطمینان دادن به فروشندگان تسلیحات یا صادرکنندگان مجوز آن است 
که تسلیحات فروخته شده فقط توس��ط خریدار استفاده می شود و به طرف 
سومی اعطا یا فروخته نشود، اما تاکنون ائتالف سعودی و ناقضان این قانون 
مورد توبیخ یا جریمه قرار نگرفته اند. ابوالغیط با ذکر نام شرکت آلمانی »ِهکلر 
و کوچ« به عنوان نمونه، توضیح داد: »ما ده ها قبضه از س��الح های آن ها را 
مش��اهده کردیم که در اختیار )جدایی طلبان( یمنی در استان های مختلف 
ب��ود. یک جنگجو در تعز به ما گفت که ارتش س��عودی این س��الح ها را به 
متحدانش می دهد«. وی با ارائه آماری از تسلیحات اعطایی ائتالف سعودی 
به فرقه های یمنی، گفت که بین سال 2011 تا 201۴، سعودی ها و اماراتی ها 
2۶00 خودروی زرهی »اُشکوش« از آمریکا خریداری کردند که تمامی آن ها 
به دست گروه های مختلفی ازجمله گروه  »ابوالعباس« که ازنظر کشورهای 
مختلف حتی عربستان سعودی تروریستی شناخته می شود، رسیده است. 

جنگ عربستان علیه یمن از ششم فروردین سال 1۳۹۴ آغاز شد.

درپیتجاوزصهیونیستهاصورتگرفت

 ارتش رژیم صهیونیس�تی پنجشنبه مواضعی را در جنوب س�وریه مورد هدف قرار داد. بخشی از منابع خبری از پرتاب 
گروه

موش�ک های هوا به زمین خبر دادند و برخی دیگر نیز بیان کردند که این موش�ک ها زمین به زمین بوده و حمله هوایی به بینالملل
سوریه انجام نشده است. 

واکنش سریع پدافند هوایی سوریه 
به حمالت رژیم صهیونیستی

چهرهخبر

ورود ناتو به ماجرای تنش بین اوکراین و روسیه 
در حالیکه رییس جمهور اوکراین در قانونی جدید ورود مردان 
روسی بین 16 تا 60 سال به این کشور را ممنوع کرده است، به 
نظر می رسد ناتو نیز قرار است نقشی جدی تر به نفع اوکراین 

در بحران تنش میان این دو کشور ایفا کند.  

سخنگوی سازمان ناتو گفت که با درخواست رئیس  جمهور اوکراین و به 
دنبال مناقشه میان روس��یه و اوکراین، این سازمان منطقه دریای سیاه را 

تحت نظارت خواهد داشت.
»پترو پروشنکو« رئیس جمهور اوکراین از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( خواست تا ناوهای خود را به دریای آزوف بفرستد تا از اوکراین در رابطه 

تنش ایجاد شده با روسیه در زمینه تنگه »کرچ« حمایت کند. بنابر گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، »اوانا لونگسکو« سخنگوی ناتو گفت: »ناتو حضور 
خود را در منطقه دریای سیاه  ارزیابی می کند.« در این ناحیه کشتی های عضو 
ناتو در حال گشت زنی هستند. وی گفت که هم اکنون ناتو حضور پر رنگی 
در دریای سیاه دارد و کشتی های آن هم 120 روز در سال را در این منطقه 
سپری می کنند و این در حالی است که تعداد روزهایی ناتو در دریای سیاه 
حضور داشت فقط 80 روز بود. این موضع گیری در شرایطی صورت می گیرد 
که »دیمیتری پسکوف« سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفته بود که 
درخواست روسیه از ناتو در راستای راهبرد تحریک  کننده روسیه به منظور 
حمایت از انتخابات سال آینده اوکراین است. انتخابات ریاست جمهوری در 

اوکراین قرار است اوایل سال آینده میالدی در این کشور برگزار شود. تنش ها 
میان مسکو و کی یف پس از آن آغاز ش��د که چند کشتی نیروی دریایی 
اوکراین که از دریای »آزوف« که دریای مشترک میان روسیه و اوکراین 
است سفری را به سمت بندر کرچ در کریمه آغاز کردند اما پیش از عبور از 
تنگه کرچ که جزء آبهای منطقه ای روسیه به شمار می رود، به گارد ساحلی 

روسیه اعالم نکردند که قصد عبور از این منطقه را دارند.
به محض عبور این ناوها از مرز دریایی روسیه و پس از آنکه این کشتی ها 
هشدارهای نیروهای امنیتی روسیه را نادیده گرفتند، تبادل آتش میان دو 
طرف آغاز شد و نیروهای امنیتی روسیه نیز در نهایت سه کشتی اوکراین 

را توقیف کرده و آنها را به همراه خدمه شان تا بندر کرچ همراهی کردند.

 آلمان درباره احتمال خرابکاری 
در هواپیمای مرکل تحقیق می کند

 اخراج خبرنگار شبکه »سی ان ان« 
به دلیل حمایت از فلسطین

بازرس��ان آلمانی در حال تحقیق درباره این مساله هستند که آیا اقدامات خرابکارانه و مجرمانه عامل اصلی 
نقص فنی در هواپیمای حامل صدر اعظم بوده اس��ت یا نه. هواپیمای حامل انگال مرکل صدر اعظم آلمان 
در مس��یر عزیمت به آرژانتین دچار نقص فنی شد و در نهایت مجبور به فرود اضطراری شده است. بر اساس 
این گزارش منابع امنیتی اعالم کردند که بازرسان آلمانی در حال بررسی و تحقیق درباره این مساله هستند 
که آیا اقدامات مجرمانه و خرابکارانه علت اصلی نقص فنی هواپیمای مرکل بوده اس��ت یا نه. مرکل اواخر 
روز پنجشنبه قصد س��فر از آلمان به آرژانتین برای شرکت در نشست رهبران گروه 
20 را با هواپیمای ایرباس ای ۳۴0 دولت داش��ت که نقص فنی موجب شد این 
هواپیما فرود اضطراری موفقیت آمیزی در فرودگاه کلونی داشته باشد. مرکل 
این حادثه را یک نقص فنی جدی ارزیابی کرده اس��ت. وی به همراه اوالف 
شولتز وزیر دارایی قصد دارند اوایل جمعه سفر خود به بوئنوس آیرس پایتخت 
آرژانتین را از سر بگیرد ولی آنها به مراسم افتتاحیه نخواهند رسید. یک روزنامه 
آلمانی به نقل از منابع امنیتی نوشت: دولت در حال بررسی این مساله 
است که آیا این حادثه بر اثر اقدامات مجرمانه و تبهکارانه بوده است 
یا نه. اشپیگل نیز نوشت: کل سیستم ارتباطی این هواپیما دچار 
نقص فنی شده است. خدمه هواپیما مجبور شده اند با استفاده از 

تلفن ماهواره ای اقدام به فرود اضطراری کنند.

خبرنگار و تحلیلگر شبکه آمریکایی »سی ان ان« به دلیل اتخاذ مواضع ضد صهیونیستی و در راستای حمایت 
از فلسطینیان از کار رسانه ای در این شبکه خبری که مدعی آزادی بیان است، اخراج شد.

»مارک المون« خبرنگار و تحلیگر ش��بکه »س��ی ان  ان« که در نشس��ت س��ازمان ملل به مناسبت روز 
بین المللی همبس��تگی با مردم فلسطین خواس��تار تحریم رژیم صهیونیس��تی به دلیل ارتکاب جنایات 
آن در حق فلس��طینیان ش��ده بود، از کار خود در این شبکه آمریکایی اخراج ش��د. بر اساس این گزارش، 
»م��ارک الم��ون« در جمع حاض��ران خواس��تار نابودی رژیم صهیونیس��تی ش��د و گف��ت: »آنچه که 

اس��رائیل درباره جنگ آزادس��ازی می گوید، همان روز نکبت ملت فلس��طین است 
ک��ه در آن اس��رائیل بیش از میلی��ون فلس��طینی را آواره کرد و به قتل رس��اند.« 
تحلیلگر س��ی ان ان در حال��ی که این اظه��ارات ضد صهیونیس��تی را با صدای 

بلند عنوان می کرد، مورد تشویق حاضران قرار گرفت و پس از آن بود که دستور 
توقف فعالیت رس��انه ای او در این شبکه خبری صادر شد. به گزارش 

فلسطین الیوم، المون در جمع حاضران حتی شعار »فلسین از نهر تا 
بحر« سر داد و گفت: اسرائیل امروز عبور و مرور ساکنان غزه و کرانه 
باختری را محدود کرده است؛ فقط به جرم اینکه آنها یهودی نیستند. 
باربارا لوین سخنگوی خبرگزاری سی ان ان در پی اظهارات مارک 
المون اعالم کرد که وی دیگر قراردادی با این شبکه خبری ندارد. 

رهبران هند و عربس�تان در حاشیه اجالس 
جی 20 با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار 
که می توان آن را یک نشس�ت »باج دهی« 
بن سلمان خواند، سعودی ها وعده میلیاردها 
دالر سرمایه گذاری در هند را به مودی دادند.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان با نارندا مودی، 
نخس��ت وزیر هند دیدار کرد. عربستان اعالم کرد 
که در نظر دارد س��رمایه گذاری ه��ا در حوزه های 
ان��رژی، کش��اورزی و تکنولوژی هن��د را افزایش 
دهد. یک دیپلمات ارشد هندی اعالم کرد ولیعهد 
عربس��تان در این دیدار به مودی گفته است که به 
زودی توافق س��رمایه گذاری اولیه میان دو کشور 
نهایی خواهد شد تا با این قرارداد روند ساخت بنادر، 
بزرگراه ها و دیگر پروژه ها در هند تسریع یابد. وزیر 
امور خارجه هند نیز که در این سفر مودی را همراهی 
می کند، گفت : همچنین ولیعهد عربس��تان در این 
دیدار به پروژه  ه��ای آتی در حوزه های تکنولوژی، 
انرژی و کشاورزی اشاره کرده  است. از سوی دیگر 
رسانه های سعودی اعالم کردند که در این دیدار دو 
جانبه عربستان سعودی برای واردات کشاورزی از 

هند هم ابراز تمایل کرده است.
وزیر امور خارجه هند اعالم کرد: ما انتظار داریم در دو 
یا سه سال آینده میزان سرمایه گذاری های عربستان 
در هند به طور قابل توجهی افزایش یابد. همچنین 
دو طرف درباره همکاری  در حوزه تولید تسلیحات و 
تالش های عربستان سعودی برای توسعه صنعت 

داخلی تسلیحات، گفت وگو کردند.
سفرهای خارجی بن سلمان در حالی ادامه دارد که 
هنوز افکار عمومی و سران کشورهای دنیا از نتیجه 
پرونده قتل روزنامه نگار عربستانی راضی نشده اند. 
همزم��ان با تجم��ع معترضان در مقابل س��فارت 
آرژانتین در واشنگتن و درخواست برای بازداشت بن 
سلمان، در بوینس آیرس نیز باو با بی محلی رهبران 
گروه 20 مواجه ش��ده و برخی از آنها اعالم کرده اند 
با بن سلمان دیدار نخواهند کرد، برخی دیگر نیز از 
قصد خود برای دیدار با او و درخواست برای توضیح در 
پرونده خاشقجی خبر دادند. وجود حمایت های دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از بن سلمان در پرونده 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی، 
او نیز اعالم کرده که برنامه ای برای دیدار با ولیعهد 

سعودی در حاشیه نشست های گروه 20 ندارد.

پس از ماه ها ج�دال و تالش های قضایی 
مای�کل کوه�ن ب�رای تبرئ�ه ش�دن در 
ماجرای دروغ گفتن به نمایندگان کنگره، 
وکیل س�ابق ترامپ سرانجام با حضور در 
دادگاهی در نیویورک،اتهام دروغگویی به 

نمایندگان کنگره این کشور را پذیرفت.

»مای��کل کوهن« وکی��ل مدافع س��ابق دونالد 
ترامپ رئی��س جمهوری آمریکا پذیرفته اس��ت 
که در جریان تحقیقات مداخله ادعایی روس��یه 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 201۶ در 
این کش��ور، به نماین��دگان کنگ��ره دروغ گفته 
اس��ت. کوهن اتهام خ��ود در ای��ن خصوص را 
پذیرفته و گفته اس��ت در زمینه پروژه س��اخت و 
ساز ش��رکت دونالد ترامپ در روسیه نمایندگان 
را گم��راه ک��رده بود. ای��ن تازه تری��ن تحول در 
جریان تحقیقات درباره همدس��تی ادعایی ستاد 
انتخابات دونالد ترامپ با روس��یه است.بر اساس 
گزارش رسانه  های آمریکایی، وی در شهادتش 
در کنگره، ارتباطاتش با مقامات روسیه در زمینه 

پروژه ساختمانی را کمرنگ جلوه داده بود.

مطابق ب��ا گزارش های انتش��ار یافت��ه، کوهن 
پذیرفته است که برای کمرنگ کردن ارتباطاتش 
مطالب خالف واقعی را بیان ک��رده بود. مایکل 
کوهن حدود یک دهه وکیل شخصی ترامپ بود 
و پس از رسیدن وی به ریاست جمهوری آمریکا 
از او به ش��دت حمایت می کرد، تا جایی که گفته 
بود حاضر است خود را برای آقای ترامپ در برابر 

گلوله  ها سپر قرار دهد.
ام��ا کمی پس از آنکه ماموران هش��ت ماه پیش 
به خانه و دفت��ر کارش یورش بردند و اس��نادی 
را ضبط کردن��د، اعالم کرد ب��ا تحقیقات درباره 
همدس��تی ادعایی با روسیه همکاری می کند. او 
۳ م��اه پیش 8 اتهام مال��ی را پذیرفت و گفت که 
به زنان مدعی روابط غیر اخالقی با دونالد ترامپ 

حق  السکوت پرداخته بود. 
گفتنی است، چنین پرداخت  هایی می  توانند نقض 
قوانین انتخابات محس��وب ش��وند. رسانه های 
آمریکای��ی گ��زارش می دهن��د که ای��ن رخداد 
باعث بر مال ش��دن دروغگوی��ی دونالد جونیور، 
 پس��ر بزرگ ترامپ در جریان ای��ن تحقیقات نیز 

شده است.

صهیونیست ها پنجشنبه شب مواضعی را در جنوب 
سوریه با موشک هدف قرار دادندکه گفته می شود 
هدف آن انهدام س��الح هایی ب��وده که مقصد آن  

حزب اهلل لبنان بوده است.
 ی��ک منب��ع نظام��ی در ارت��ش س��وریه گفت 
ک��ه س��امانه های دف��اع هوایی ارتش توانس��ته 
موش��ک های پرتاب ش��ده را قبل از رس��یدن به 

اهدافشان منهدم کند.
ارت��ش رژیم صهیونیس��تی پس از ای��ن حوادث، 
سرنگونی  موشک خود توسط پدافند هوایی سوریه 
را تکذی��ب کرد اما انجام این حمل��ه را نیز همانند 
گذشته نه تأیید و نه تکذیب کرده است. تصاویری 
نیز از بقایای یک موش��ک زمین به هوای پدافند 

هوایی ارتش سوریه منتش��ر شده است که ظاهراً 
در بلندی های جوالن به زمین افتاده است. حمله 
پنجشنبه شب ارتش رژیم صهیونیستی به سوریه 
را می توان اولین حمله تأیید شده از سوی این رژیم 
به سوریه دانس��ت که پس از استقرار سامانه های 
اس ۳00 روسیه در خاک سوریه انجام شده است. 
با این حال منابع س��وری گفته اند که بدون کمک 
گرفتن از س��امانه ای اس ۳00 توانسته اند بیشتر 
موشک های شلیک شده را رهگیری کرده و مورد 
هدف قرار دهند. خبرگزاری ها گزارش داده اند که 
رژیم صهیونیستی تقریباً به مدت ۴5 دقیقه حدود 
70 فروند موشک به سمت اهدافی در سوریه پرتاب 
کرد که با واکنش سریع سامانه های دفاعی ارتش 

سوریه روبرو شد. این موشک ها حداقل به سمت 
۳ هدف در سوریه پرتاب ش��د: منطقه الکسوه در 
جنوب دمشق، منطقه الدیماس در مثلث قنیطره، 
دمش��ق و درعا و منطقه الکناکر واق��ع در جنوب 
دمشق. همه این اهداف مقرهای نظامی بوده اند. 
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( اما به نقل از منابع 
نظامی سوریه از انهدام همه موشک های اسرائیلی 
خبر داده اس��ت. گزارش ها در مورد س��امانه های 
پرتابی موشک های اسرائیل متفاوت است برخی 
گزارش ها حکای��ت از آن دارد که  موش��ک های 
اسرائیلی این حمالت را انجام داده اند و برخی دیگر 
با توجه به سرنگونی یک جنگنده این رژیم در حمله 
پیشین، تاکید دارند که این موشک ها هوا به زمین 

پول پاشی های بن سلمان 
در سفر به کشورهای منطقه

 اعتراف وکیل ترامپ به دروغگویی 
در برابر نمایندگان کنگره
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نبوده بلکه زمین به زمین بوده است.
برخ��ی گزارش ها از وق��وع انفجارهای��ی بزرگ 
در بلن��دی جوالن خب��ر می دهند که در اش��غال 
صهیونیس��ت ها اس��ت. بر همین اس��اس برخی 
سرنگونی یک موشک اسرائیلی در اثر هدف قرار 
گرفتن از سوی س��امانه دفاعی سوریه را محتمل 

می دانند. 
هرچند سخنگوی ارتش صهیونیستی صدای انفجار 
را ناشی از فرود یک موشک سوری در منطقه ای در 
جوالن اشغالی اعالم کرده است. البته برخی منابع 
صهیونیستی نیز اعالم کرده اند که اجسام نورانی 
متعددی را مشاهده کرده اند که از سوریه به سمت 
بلندی های جوالن می رفتن��د و در پی آن صدای 

انفجار شنیده شده است.
با وجود اینکه رژیم صهیونیستی تالش دارد اینگونه 
وانمود کند که اس��تقرار سامانه دفاع موشکی اس 
۳00 نتوانسته تاثیری در مداخالت نظامی این کشور 
در سوریه داشته باشد اما ارتش سوریه نشان داده که 
حتی بدون کمک گرفتن از این سامانه روسی نیز 

می تواند جلوی حمالت این رژیم را بگیرد.
گفته می ش��ود رژیم صهیونیس��تی با هدف قرار 
دادن خاک سوریه به دنبل آزمودن میزان کارایی 
و نقطه ه��ای کور و قابل رخنه در س��امانه دفاعی 
»اس ۳00« روسی اس��ت اما پدافند سوریه نشان 
داد که رژیم صهیونیس��تی نمی تواند چندان هم 
به پیدا کردن این نقاط کور دلخوش باش��دچرا 
که موشک ها و سامانه های دیگر دفاعی سوریه 
به خوبی می توانند از خاک این کش��ور در برابر 
حمالت دشمن صهیونیس��تی دفاع کنند. اخیراً 
مدیری��ت عملیات��ی س��امانه »اس ۳00« ب��ه 
نیروهای آموزش دیده ارتش سوریه محول شده 
است. البته فرماندهی نظامی سوریه با هوشیاری 
ترجیح داد همچنان از موش��ک های پیش��رفته 
»رس��ام« و س��امانه قدیمی »اس 200« برای 
مقابله با موش��ک های پرتابی اسرائیل استفاده 
کند. س��امانه ای که ارتقاء یافته است و در حمله 
قبلی توانس��ت یک فروند از جنگنده پیش��رفته 

رژیم صهیونیستی را سرنگون کند.
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شکست سنگین بسکتبال ایران 
مقابل استرالیا

 تیم ملی بس��کتبال کشورمان در پنجره 
پنجم انتخابی جام جهانی مقابل استرالیا 
شکس��ت س��نگینی را متحمل شد و در 
نهایت این ب��ازی را 76 بر 47 به حریف 
خود واگذار کرد. در این بازی اس��ترالیا، 
کوارتر های اول تا سوم با نتایج 24 بر 16، 
19 بر 8 و 21 بر 10 به برتری رسید اما کوارتر چهارم با حساب 13 بر 
12 به س��ود ایران خاتمه یافت. بهنام یخچالی با 12 امتیاز و محمد 
جمش��یدی با 9 امتیاز پرامتیازترین بازیکنان ایران در این مسابقه 
بودند و میثم میرزایی هم با 6 ریباند بهترین ریباندر ایران لقب گرفت. 

طالی تکواندو ارتش های جهان
 به کاظمی رسید

 تکواندوکار ملی پوش کشورمان موفق 
به کس��ب نش��ان ط��الی رقابت های 
ارتش های جهان در برزیل شد. بیست و 
چهارمی��ن دوره مس��ابقات قهرمان��ی 
ارتش های جه��ان 2018 در 8 وزن و دو 
گروه م��ردان و زنان از به میزبانی برزیل 
در »ریو دو ژانیرو« برگزار شد. محمد کاظمی در وزن 58- کیلوگرم 
در فینال با »یوشوای لیانگ« چینی مبارزه کرد و 31 بر 26 پیروز شد 

و مدال طالی این دوره از رقابت ها را بر گردن آویخت.

برگزاری هفته نخست کورس 
اسبدوانی پاییزه گنبد 

 هفت��ه نخس��ت رقابت ه��ای ک��ورس 
اسبدوانی پاییزه گنبد با شرکت 61 رأس 
اس��ب در مجموع��ه س��وارکاری ای��ن 
شهرس��تان برگزار شد. 61 رأس اسب از 
نژادهای ترکمن، دوخ��ون و تروبرد در 
هف��ت دور ه��زار مت��ری در مجموعه 
سوارکاری این شهرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان 
116 میلیون تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب های اول تا سوم 

کورس های هفت گانه اهدا شد.

معافیت 5 تکواندوکار 
از انتخابی های تیم ملی

 مس��ابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی 
ای��ران برای مس��ابقات قهرمانی جهان 
انگلیس 2019، در تاریخ 13 و 14 دی ماه 
سال جاری برگزار می شود که تغییراتی 
در نحوه برگزاری این انتخابی ها به وجود 
آمده اس��ت. برای این دور از مس��ابقات 
انتخابی تیم ملی بزرگس��االن دو طالیی ایران در المپیک جوانان 
)علی اشکوریان و محمدعلی خسروی(، مدال آوران طال و نقره ایران 
در گرندپری منچستر )آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی( و مدال 
آور ایران در فینال گرندپری 2018)س��جاد مردان��ی( از حضور در 

انتخابی ها معاف هستند. 
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در روز سوم از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال

طلسم سپاهان شکست
روز گذش�ته سه دیدار از 

گــــروه
هفته چهاردهم لیگ برتر ورزشی

باش�گاه های  فوتب�ال 
کشور به صورت همزمان 
در ش�هرهای تهران، اصفهان و مسجد 
سلیمان برگزار شد که در جریان آن نفت 
مسجدس�لیمان به جای�گاه دهم جدول 
صعود کرد و سپاهان هم صدر نشین شد.

 صدرنشینی سپاهان سقوط پدیده
هفت��ه چهارده��م مس��ابقات لیگ برت��ر فوتبال 
باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای روز سوم 
پیگیری شد. در حساس ترین دیدار هفته، سپاهان 
موفق شد ترمز پدیده را بکشد و این تیم را شکست 
 دهد. ش��اگردان امی��ر قلعه نویی با ای��ن پیروزی

 29 امتی��ازی ش��دند و  پ��س از 13 هفته دومین 
شکس��ت فصل پدیده ای های صدرنشین را رقم 
زدند تا به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به حریف، 
به صدر جدول صعود کردند. پدیده هم به رده دوم 
جدول س��قوط کرد تا نبرد برای کس��ب قهرمانی 
نیم فصل ادامه داشته باشد. به این ترتیب سپاهان 
با نتیجه یک بر صفر پدیده را پش��ت سر گذاشت. 
بازیکنان س��پاهان پس از پی��روزی مقابل پدیده 
به سمت هواداران خود رفتند و به سبک ایسلندی 

شادی خود را با تماشگران تقسیم کردند.

 تس�اوی ب�رای س�ایپا و قعرنش�ینی
 آبی پوشان خوزستان

در س��ایر بازی های نیز، س��ایپا مقابل اس��تقالل 
خوزستان به تساوی دست یافت و با یک پله صعود، 
به جایگاه هفتم جدول رسید. آبی پوشان خوزستان 
هم با پنج امتیاز در قعر ج��دول باقی ماندند. نفت 
مسجدس��لیمان نیز با برتری مقاب��ل پیکان، 14 
امتیازی شد و با صعودی چهار رده ای، به رتبه دهم 
جدول راه یافت تا بحران تیم پیکان کماکان ادامه 
داشته باشد.  به این ترتیب تیم پیکان با باخت مقابل 

نفت مسجد سلیمان، پنجمین باخت متوالی خود را 
در این فصل تجربه کرد تا مجید جاللی سرمربی 
این تیم ناکامی دیگ��ری را تجربه کند. همچنین 
با صعود نفتی ها، ذوب آهن با یک رتبه س��قوط به 
جایگاه چهاردهم جدول سقوط کرد. خودروسازان 
نیز در ادامه روند نزولی خود به رتبه هشتم جدول 

سقوط کردند. 
در ای��ن بازی پیمان می��ری در دقیقه 6 پنالتی که 
خودش به دس��ت آورده بود را برای نفت مس��جد 
س��لیمان تبدیل به گل کرد.  س��ایپا با اس��تقالل 
خوزس��تان یک ب��ر یک مس��اوی ک��رد و  نفت 
مسجدس��لیمان هم با زدن یک ژل به پیکان سه 
امتیاز ای��ن بازی را به خود اختص��اص داد. به این 
ترتیب همانطور که اشاره شد، شاگردان علی دایی 
درحالی که سایپا تا دقایق پایانی با تک گل دقیقه 
19مهدی ترابی از حریف خود پیش بود، بازی در 
دقیقه 78 توسط محمدرضا مظاهری، به تساوی 
کشیده شد تا یک شگفتی دیگر هم رقم بخورد و 
استقالل خوزستانی که روزهای خوبی را پشت سر 

نمی گذارد، بتواند از سایپا یک امتیاز بگیرد.
آنچه که موجب شد تا سرمربی تیم فوتبال سایپا به 
این نکته اذعان کند که تیمش در نیمه دوم دیدار 

مقابل استقالل خوزستان عملکرد خوبی نداشت. 
به عبارتی اگر چه تیمش نیمه اول را خوب ش��روع 
کرد و بهت��ر از حریف بود، ولی در نیمه دوم حریف 
بهتر از سایپا بود. وی این را هم گفت که متأسفانه 
دو بازی است در نیمه دوم بد بازی می کنیم، اما در 
همین وضعیت می توانستیم گل دوم را هم بزنیم و 
اگر این اتفاق می افتاد خیال مان راحت می شد، اما 
وقتی در دو قدمی توپ را به گل تبدیل نمی کنیم. 
از سوی دیگر به رغم اینکه در روند بازی قلعه نویی 
به شدت از عملکرد بازیکنانش ناراضی و عصبانی 
ب��ود و در چند  مرحل��ه به بازیکنان تذک��ر داد، اما 
یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پدیده در نشست 
خبری بعد از شکست مقابل سپاهان، اظهار کرد: 
بازی خیلی زیبایی را مشاهده کردیم. بازی شرایط 
خوبی داش��ت. این درحالی است که  پیروزی تیم 
فوتبال س��پاهان برابر پدی��ده در هفته چهاردهم 
لیگ برتر طلس��م طوالنی مدت تیم س��پاهان و 
قلعه نویی را شکس��ت. زیرا از آخرین صدرنشینی 
سپاهان در لیگ برتر حدود سه سال و سه ماه و از 
آخرین صدرنشینی امیر قلعه نویی در لیگ، دو سال 
می گذشت تا اینکه اکنون قلعه نویی و سپاهان به 

همراه هم این طلسم طوالنی را شکستند.

 پیروزی سرخابی ها بر رقبا
البته در روند بازی های هفته چهاردهم لیگ برتر 
باش��گاههای ایران اواخر هفته گذش��ته در حالی 
سپری شد که س��رخابی ها توانستند با پیروزی بر 
رقبای خود جایگاهش��ان را در ج��دول رده بندی 

حفظ کرده یا ارتقاء دهند.
 بازی هایی که اگرچه حاش��یه هایی داش��ت، اما 
نتیج��ه اش برن��ده از زمی��ن خارج ش��دن دو تیم 
پرسپولیس و اس��تقالل بود. آبی پوشان پایتخت 
در رقابت��ی نفس گیر توانس��تند با نتیجه س��ه بر 
صفر صنعت نفت آبادان را پش��ت س��ربگذارد و با 
کس��ب21 امتیاز و پنجمین پی��روزی فصل خود، 
به رتبه پنجم برسند و به این ترتیب به ادامه فصل 
امیدوارتر ش��وند. همچنین  پیروزی یک بر صفر 
پرسپولیس مقابل ماشین س��ازی تبریز باعث شد 
تا نایب قهرمان آس��یا نیز جایگاه خود را در جدول 
رده بن��دی حفظ کند ت��ا این تیم با وج��ود کمبود 
بازیکن نتیجه خوبی بگیرد. این درحالی است که 
در تنها مسابقه باقی مانده هفته چهاردهم، پارس 
جنوبی جم و تراکتورسازی نیز ساعت 15 امروز در 
ورزشگاه تختی شهرستان جم به مصاف یکدیگر 

خواهند رفت.

ورزش جهان

تعلیق بوکس از المپیک 2020 توکیو 
کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد که بوکس به صورت موقت از مسابقات 
المپیک 2020 توکی��و تعلیق و تحقیقات اولیه درب��اره چگونگی انتخاب 
غفور رحیموف به عنوان ریئس فدراسیون جهانی بوکس آغاز شده است. 
انتخابات فدراسیون جهانی بوکس روزهای 2 و 3 نوامبر در کنگره مسکو 
تعریف ش��ده و هیچ کاندیدایی غیر از رحیموف وجود نداش��ت. درگیری 
فدراسیون جهانی بوکس و کمیته بین المللی المپیک )IOC( سالهاست 
شروع شده که IOC برای نخستین بار بودجه فدراسیون جهانی بوکس را 
به حالت تعلیق درآورد و تا 30 آوریل به آنها برای اصالحات بودجه، مبارزه 
با دوپینگ، داوری و مشکالت داخلی فرصت داد. اگر تحقیقات IOC ثابت 
کند که فدراس��یون جهانی بوکس در انتخابات ریاست دچار تخلف شده و 
در موضوعات دیگر نیز دست به قانون شکنی زده باشد، بوکس از المپیک 

2020 توکیو رسما حذف می شود.

لغو میزبانی کامرون از 
جام ملت های آفریقا 

یک رسانه مراکشی مدعی شد که میزبانی جام ملت های آفریقای 2019 
از کشور کامرون گرفته شد. سایت »رادیو مارس« مراکش مدعی شد که 
کنفدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی )کاف( میزبانی جام ملت های آفریقای 
جنوبی 2019 را از کامرون گرفت. کاف بنا به ادعای این رس��انه مراکشی 
اعالمیه فوری داده تا کش��ورهای خواهان میزبانی از این رقابت ها پرونده 

خود را به کاف بدهند.

پیروزی لیکرز با درخشش جیمز
در ادامه دیدارهای لیگ بس��کتبال حرفه ای آمریکا، 3 دیدار در شهرهای 
مختلف این کشور برگزار ش��د که در آن تیم های لیکرز، رپتورز و کلیپرز 
حریفان خود را شکس��ت دادند. در سالن اس��تیپلز سنتر، تیم لس آنجلس 
لیکرز با 38 امتیاز، 7 پ��اس گل و 9 ریباند لبان جیمز مقابل میهمان خود 
ایندیانا پیس��رز با نتیج��ه 104 بر 96 به پیروزی رس��ید. این دوازدهمین 
پی��روزی لیکرز در مقابل 9 شکس��ت ای��ن تیم در لیگ امس��ال بود. تیم 
تورونتو رپتورز در س��الن اس��کاتیابانک با 37 امتی��از کاوای لنارد مقابل 
میهمان نامدار خود، گلدن استیت وریرز به پیروزی رسید. بازی درخشان 
کوین دورانت و کسب 51 امتیاز و 11 ریباند توسط این بازیکن هم سودی 
برای وریرز نداش و 128 بر 131 در وقت اضافه نخست شکست خوردند. 
کوین دورانت برای پنجمین بار در دوران حرفه ای خود بی از 50 امتیاز در 
یک بازی کسب کرد. استیفن کری، دیمارکوس کازینز و دریموند گرین، 
غایبان وریرز در این بازی بودند. در آخرین بازی هم که در سالن گلدن وان 
شهر ساکرامنتو برگزار شد، تیم میزبان با نتیجه 121 بر 133 از لس آنجلس 

کلیپرز شکست خورد.

آگهی

آگهی مناقصه عمومی فضای سبز شهری بخش1و2 شهر قوچان )نوبت دوم(

شهرداری قوچان در نظر دارد به استناد ماده 13 قانون آیین نامه مالی شهرداری ها  نگهداري 
فضاي سبز شهری بخش 1و2 خود را از طریق مناقصه عمومی و به صورت حجمی به شرکتهای 
حقوقی واجد شرایط که حداقل دارای رتبه 6 گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی شرکت های 
خدماتی و پشتیبانی، فنی و مهندسی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشند، واگذار 
خدمات  معاونت  حوزه  به  مراجعه  با  توانند  می  شرایط  واجد  حقوقی  شرکتهای  کلیه  لذا  نماید. 

شهری واقع در خیابان شهید باهنر نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
قیمت پایه شرکت در مناقصه نگهداري فضاي سبز شهری بخش1 : 10,099,657,950 ریال سالیانه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نگهداري فضاي سبز شهری بخش 1 : 510,000,000 ریال
قیمت پایه شرکت در مناقصه نگهداري فضاي سبز شهری بخش2 : 9,156,343,620 ریال سالیانه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نگهداري فضاي سبز شهری بخش 2 : 460،000،000 ریال
زمان دریافت اسناد: 97/09/07 لغایت ساعت 14 مورخ 97/09/17

دبیرخانه   -97/09/27 مورخه   14 ساعت  الی   97/09/18 تاریخ  از   : اسناد  تحویل  محل  و  زمان 
شهرداری قوچان 

زمان و مکان بازگشایی پاکات : دفتر شهردار قوچان ساعت 10 مورخ 97/09/28
تلفن پاسخگو : 05147225129

روابط عمومی شهرداری قوچان

مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی فراخوان عمومی

شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقالب تهران در نظر دارد اجرای پروژه زیر را در قالب قرارداد مترمربع به شرح ذیل به پیمانکار 
واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران، دارای سابقه کاری مرتبط در رشته ی ابنیه یا راه دعوت به عمل می آید که از ساعت 8 روز شنبه 
 telegram:@baghshahromidDaftarfani مورخ 97/9/10 تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 97/9/15 جهت تهیه اسناد مناقصه به نشانی تلگرام

مراجعه نمایند.

مبلغ تضمین )ریال(مدت اجرامبلغ اولیه )ریال(موضوع پروژهردیف

بارگیری، حمل، پخش، تسطیح و تراکم یک الیه 1
مصالح زیر اساس

3750/000/000 ماه15/000/000/000

1- محل اجرای کار: استان تهران - شهرستان صفادشت. سایت باغ شهر امید
2- نحوه ارائه قیمت: پیشنهاد قیمت بصورت اجرای یک متر طول تمام کار خواهد بود.

تبصره: به این پیمان تعدیل و ما به التفاوت تعلق نمی گیرد.
مدت اجرای کار: شامل تجهیز کارگاه و مدت زمان اجرای عملیات برابر با 3 ماه شمسی می باشد.

3- کارفرما: شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقالب تهران
4- دستگاه مناقصه گزار: شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقالب تهران

@baghshahromidDaftarfani 5- نشانی محل فروش اسناد مناقصه: از طریق تلگرام
6- ارایه فیش واریزی به مبلغ 850/000 ریال به حساب 0108647822009 بنام تعاونی مسکن قضات نزد بانک ملی جهت دریافت اسناد از نشانی تلگرام 

بند 5 الزامی می باشد.
7- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  97/9/19 

8- پیشنهادهای واصله راس ساعت 14:30 روز دوشنبه 97/9/19 در کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود.
9- هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت تعاونی مسکن قضات و کارکنان محاکم عمومی و انقالب تهران

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

ش�هرداری پرند در اجرای مجوز ش�ماره 23724مورخ 1397/08/12 ش�ورای اسالمی شهر پرند در نظر دارد نسبت به دو باب مس�کونی واقع در شهر پرند –فاز صفر-بلوار امام 
خمینی-بلوار شهدای جنوبی-قطعه27-مجتمع مسکونی ماهان به مساحت های تقریبی 100 متر مربع به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

1-موضوع مزایده:فروش دو باب مسکونی واقع در شهر پرند.
2-مبلغ پایه مزایده:6/200/000/000 شش میلیارد و دویست میلیون ریال

3- مهلت و محل توزیع اس�ناد:محل دریافت اس�ناد واحد امور پیمان های ش�هرداری پرند می باشد.مهلت توزیع و عودت اس�ناد به مدت دو روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم 
میباشد.)روز انتشار آگهی محاسبه میشود(

4-مبلغ تضمین شرکت در مزایده :310/000/000 )سیصدو ده میلیون(ریال
5- محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت:بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 می باشد.

6- شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
7- هزینه دریافت اسناد مزایده 1/000/000 ریال میباشد.

8-هزینه چاپ آگهی - کارشناسی رسمی دادگستری و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد.
الزم به ذکر است در صورت عدم تمایل نفرات اول دوم و سوم برنده در مزایده جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.اطالعات تکمیلی در اسناد 
مزایده ذکر گردیده و متقاضیان میتوانند جهت دریافت اس�ناد مزایده به نش�انی:کیلومتر 30 اتوبان تهران ساوه-ش�هر جدید پرند-میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه 

نمایند.
تاریخ چاپ نوبت اول:1397/09/01                   تاریخ چاپ نوبت دوم:1397/09/10

                                                                                                    صمد محمدی-سرپرست شهرداری شهر پرند

  آگهی مزایده عمومی

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت  صادره  برابرآرائ 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبتی ملک بم تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان ذیل واقع درشهرستان بم  ونرماشیر بخشهای  28لغایت 33کرمان 
آگهی  فاصله 15روز  به  دردونوبت  مراجعین  عموم  اطالع  لذابمنظور  است  محرزگردیده 
میشود ودرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع 
قضائی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 29کرمان

3110811642فرزندعباس  کدملی  سلحشوری  سکینه  از434-اصلی  6فرعی  پالک 
ششدانگ یکدربندمغازه جهت ادغام درملک خودمتقاضی پالک 434-اصلی بمساحت 

6/45مترمربع واقع درخیابان پاسداران شهربم ازمالکیت عباس مساحی.
پالک 3فرعی از 444-اصلی فرزانه مهرعلی زاده نوقی کدملی 3110941244فرزندحسین 
بمساحت  –متقاضی  4991اصلی  از  79فرعی  درپالک  ادغام  جهت  مغازه  ششدانگ 

29/30مترمربع واقع درخیابان پاسداران شهربم ازمالکیت فاطمه ، هادی وهدی کامگار.
پالک 4فرعی از1022اصلی زهراعبدالکریمی  کدملی 3110835657فرزندقنبر ششدانگ 
اعیانی مغازه بمساحت 27/20مترمربع واقع درخیابان سیدطاهرالدین  شهربم ازمالکیت 

اوقاف.
پالک 631فرعی از 1024اصلی یداهلل جاللی کرکی کدملی 3110921103فرزندمحمدششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 271مترمربع واقع در خیابان امیرالمومنین شهربم ازمالکیت حشمت 

السادات ووجیهه السادات ظهیر.
پالک 9فرعی از1627اصلی زهراایثارکدملی 311101835فرزندمحمدششدانگ یکبابخانه  

بمساحت 358مترمربع واقع درخیابان مصطفی خمینی شهربم ازمالکیت محمدایثار.
3201655111فرزندمحمدنسبت  کدملی  پور  مجیدقربان  2399اصلی  از  18فرعی  پالک 
به سه دانگ وملیحه افشاری پور کدملی 3090750198فرزندمحمد نسبت به سه دانگ 
ازششدانگ مغازه بمساحت 197مترمربع واقع درخیابان مطهری شهربم ازمالکیت یداهلل 

امانی.
کدملی  آبادی  تاج  احسان  2802اصلی  از  120فرعی  از  179فرعی  پالک 
4459960087فرزندمحمد ششدانگ یکبابخانه بمساحت 237مترمربع واقع در خیابان 

سیدجمال الدین خیابان فاطمیه ازمالکیت قنبرآرامش.
پالک 23فرعی از 3552اصلی عبداهلل جنتی کدملی 3209904448فرزندرضاششدانگ 
ازمالکیت  16شهربم  کوچه  چمران  خیابان  در  واقع  313مترمربع  بمساحت  یکبابخانه 

رضاثابت رای.
پالک 22فرعی از 4214اصلی کبری افشارپور باغخان کدملی 3110140403فرزندقدمعلی 
ششدانگ مغازه تجاری مسکونی بمساحت 82مترمربع واقع درخیابان عربخانه شهربم 

ازمالکیت معصومه  وملیحه مومن زاده.
پالک  یکفرعی از4355اصلی علی شهسواری کدملی 3111134614فرزندحسین ششدانگ 

مغازه بمساحت 19/45مترمربع واقع درخیابان عربخانه شهربم ازمالکیت قنبرذولفی زاده.
کدملی 3111386309فرزندعلی  زاده  اهلل جزینی  روح  از 4839اصلی  پالک 285فرعی 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 260متر مربع واقع دربلوارمالک اشترکوچه 16ازمالکیت 

منوچهروسیروس ومحمدجواد ساالربهزادی.

کدملی  جوکامی  شادکان  غالمعلی  از4843اصلی  فرعی   137 پالک 
3440830365فرزندمرتضی ششدانگ یکبابخانه بمساحت 321مترمربع واقع دربلوارمالک 

اشتر شهربم ازمالکیت فاطمه و محمدومعصومه صوفی آبادی.
کدملی  افشار  کریمی  محمدعلی  4907اصلی  از  یکفرعی  پالک 
کدملی  راینی  لعیاشریفی  وخانم  دانگ   سه  به  3111123073فرزندعلیرضانسبت 
30201317213فرزندحمید نسبت به سه دانگ ازششدانگ خانه بمساحت 351مترمربع 
واقع در میدان بسیج خیابان دلگشا کوچه موسسه دارالقرآن شهربم ازمالکیت غالمحسین 

عباسی زاده بارانی.
3111076261فرزندعلیرضا  کدملی  افشار  کریمی  حسنیه  از4907اصلی  2فرعی  پالک 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 312مترمربع واقع در میدان بسیج خیابان دلگشا کوچه 

موسسه دارالقرآن شهربم ازمالکیت غالمحسین عباسی زاده بارانی.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 30کرمان

3110673592فرزندعباس  کدملی  حیدری  شجاع  فاطمه  1823اصلی  از  6فرعی  پالک 
ششدانگ یکبابمغازه  بمساحت 23مترمربع واقع درخواجه عسکر هراران شهربم ازمالکیت 

غالمحسین کمال الدینی.
کدملی  الدینی  محمدکمال  از1823اصلی  7و8و9و10و11و12و13فرعی  پالک 
23مترمربع  بمساحت  بابمغازه  هفت  ششدانگ  3110672855فرزندغالمحسین 
و22/6مترمربع و 21/5مترمربع و67/75مترمربع و49/5مترمربع و42مترمربع و47مترمربع 

واقع درهراران خوجه عسکر شهربم ازمالکیت غالمحسین کمال الدینی.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 31کرمان

کدملی  برواتی  شاهی  حسین  معصومه  1315اصلی  از  192فرعی  پالک 
بروات  دربم  واقع  453مترمربع  بمساحت  خانه  ششدانگ  3111613712فرزندابراهیم 

بلوارآزادی کوچه 2ازمالکیت محمدعلی مشیری واحمدتدین.
پالک 2فرعی از1234اصلی عصمت بنی اسدی کدملی 3110438801فرزنداکبر ششدانگ 
یکباب خانه بمساحت 186مترمربع واقع دربم بروات کوچه بنی اسدی ازمالکیت حسین 

اسدی برواتی.
از2506اصلی وحیدشایان کدملی 3111041824فرزندروح اهلل ششدانگ  پالک یکفرعی 

خانه بمساحت 970مترمربع واقع دربم بروات بلوارتوحید ازمالکیت محمدعلی باران زاده.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 32کرمان

پالک 17فرعی از 4196اصلی حسین جمشیدی فرکدملی 3200002719فرزندمرادششدانگ 
یکبابخانه وباغچه  بمساحت 2814مترمربع واقع درشهرستان نرماشیر روستای میرآباد 

ازمالکیت جوادصادقیان.
امالک تقاضاشده واقع دربخش 33کرمان

3209754497فرزند  کدملی  کوهشاهی  روزبه  مصطفی  از1336اصلی  یکفرعی  پالک 
روستای  بم  درشهرستان  واقع  224مترمربع  بمساحت  یکبابخانه  ششدانگ  لشکری 

دهبکری  کوچه شهیدگروهی ازمالکیت ذبیح اهلل وطن خواه.
پالک 11فرعی از 2798اصلی منصورنایب زاده کدملی 3111274640فرزندکرامت ششدانگ 
یکبابخانه و باغچه  بمساحت 4984مترمربع واقع درمحمودآباد دهنه مرغک شهرستان بم 

ازمالکیت تاج پاینده وپروین زابلستانی.
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