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 چک های تضمینی بانکی 
قابل انتقال به غیر نخواهد بود

با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی

معاون منابع انسانی قوه قضاییه خبر داد

با موافقت رییس جمهور صورت گرفت

در مراسم پایانی پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت اعالم شد

با حضور سرلشکر موسوی صورت گرفت  

رییس دادگاه انقالب کرمان خبر داد

 ثبت نام ۵ هزار نفر 
در سامانه میانجیگری

 تجدیدنظر 
در قیمت خرید تضمینی گندم

 ابومهدی المهندس 
چهره مقاومت ۲۰۱۸

 پیوستن ناوشکن پیشرفته سهند 
به نیروی دریایی ارتش

 محکومیت محتکر 
دستگاه های گرمایشی به ۲ سال حبس

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور:

امکانات بیت المال را به تلگرام طالیی و هاتگرام 
اختصاص دادند!

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به ادعای اخیر برخی مسئوالن 
وزارت ارتباطات در مورد موضوع تحقق وظایف قوه قضاییه در خصوص حمایت از پیام رسان های 
داخلی، اعالم کرد: قوه قضاییه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی 
به طور کامل به انجام رسانده است.جواد جاوید نیا با اشاره به بند ۶ ماده ۲ سیاست ها و اقدامات 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، مصوب 13 خرداد 139۶ شورای عالی فضای مجازی، در گفت 
و گو با میزان، اظهارکرد: قوه قضاییه باید به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، 
امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین نامه ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و 

فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه تدوین...
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اجالس ۲0 کش�ور صنعت�ی دنی�ا در آرژانتین روز 
گذش�ته در حالی ب�ه پایان رس�ید ک�ه معضالت 
اقتص�ادی دنی�ا نه تنه�ا از ای�ن طری�ق کاه�ش 
نیافت، بلک�ه افزایش نی�ز پیداکرده اس�ت. آش 
تصمیم گیری های س�ران گ�روه ۲0 آن قدر ش�ور 
اس�ت که هرس�اله پیش و در حین برگ�زاری آن، 
اجتماع�ات و اعتراضات قابل توجهی در سراس�ر 
جهان کلید می خورد. سال گذشته ده ها هزار نفر در 
هامبورگ آلمان دست به تظاهرات زدند و امسال 
هم اعتراضات چش�مگیر جلیقه زردهای فرانسه، 

مثل بمب خبری منفجر شد.

 آتلیه ای برای 
عکس  های یادگاری!

یاد د اشت
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  دکتر جواد منصوری

آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

این شهرداری درنظردارد به استناد مجوز شماره  60/1/2616 مورخه 96/5/30  شورای اسالمی شهر قرچک نسبت به ساخت و نصب و اجرای 
تابلوهای هدایت مسیر از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان پیشنهاد میتوانند ازتاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت 
اداری 97/10/2  جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه به واحد امورقراردادها یا برای مطالعه به سایت  www.gharchak.ir    یا  شماره تلفن 

02136151580 الی 4 تماس نمایند.
1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک 

2- موضوع تجدید مناقصه: ساخت و نصب و اجرای تابلوهای هدایت مسیر شامل باالسری و پیش آگاهی و پرچمی
 3- مبلغ اعتبار پروژه  6/000/000/000 ریال وسپرده شرکت در تجدید مناقصه معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان در تجدید 
مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی ، اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحساب  0105978385003  بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد و 

مدت قرارداد 3 ماه تمام است.
4- محل دریافت اسناد تجدید مناقصه: شهرداری قرچک بنشانی شهرک طالییه ، جنب بخشداری واحد امور قراردادها بشماره تلفن 4 الی 

 021-36151580
 5- مهلت اخذ اسناد تجدید مناقصه از مورخه 97/9/11 لغایت 97/10/2 و زمان تحویل پاکات پیشنهادات از 97/9/11 لغایت 97/10/2 به دبیرخانه 

شهرداری قرچک میباشد.
 6-تشکیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز یک شنبه مورخه 97/10/2 راس ساعت 15 در 

محل سالن جلسات شهرداری میباشد.
 7-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 8-برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 9- سایر اطالعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه قید و هزینه اگهی برعهده برنده تجدید مناقصه میباشد.

    تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/11            تاریخ انتشارنوبت دوم:  1397/9/18
محسن خرمی شریف – شهردار قرچک

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

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

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

آگهی دعوت سهامداران شرکت خدمات طبی پویا سینا مشهد )سهامی 
خاص( ثبت شده به شماره 16150 و شناسه ملی 10380317633 جهت 

تشکیل مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده 
بدینوسیله از کلیه سهامداران  شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی  
عادی بطور فوق العاده   که در ساعت 16  مورخ 1397/09/23 در آدرس مشهد، بلوار 
صبا، سحر 7، پالک 42، کد پستی 9163864687 تلفن 33859646- 051  تشکیل 

می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1. انتخاب اعضای هیئت مدیره2. انتخاب بازرسین   3.  انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 
4.  تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسین 

رئیس هیئت مدیره شرکت -  امیر حسین اطاری

آگهی دعوت سهامداران شرکت خدمات طبی پویا سینا مشهد )سهامی 
خاص( ثبت شده به شماره 16150 و شناسه ملی 10380317633 جهت 

تشکیل مجمع عمومی  فوق العاده. 

بدینوس�یله از کلیه سهامداران  ش�رکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی  فوق العاده   که در ساعت 19 مورخ 1397/09/23 در آدرس مشهد، 
بلوار صبا، سحر 7، پالک 42، کد پستی 9163864687 تلفن 33859646- 

051  تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

اتخاذ تصمیم  در خصوص افزایش سرمایه شرکت می باشد.
رئیس هیئت مدیره شرکت -  امیر حسین اطاری

نوبت اول
آگهی حضور در جلسه 

خواهان علی اکبر  عبداله زاده به طرفیت محسن علیا دوست فرزند عباس و فردوس ربانی 
فرزند حسین به شماره بایگانی 970084 و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خوانده  و به درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود با تعیین وقت 98/05/08 ساعت 9:00 صبح تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی به دفتر 
شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی 
دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد در هر 

صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58342 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران

آگهی حضور در جلسه 
خواهان دانشگاه تهران به طرفیت آقایان محمد، علیرضا و خانم ها مینا، میترا،  مژگان و مهشید 
همگی کمپانی فرزندان آقای صمد کمپانی به شماره بایگانی 970107 دادخواستی تسلیم دادگاه 
انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/04/18 ساعت 9:00 صبح تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی 
به دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر 

صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58343  -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان آقای محمدعلی کشاورز  فرزند علی به طرفیت  آقایان 1. منصور مستور فرزند الیاهو  
2.  داود پدری تهرانی فرزند محمدرضا 3. علی محمد ابراهیمی فرزند رجب  4.  اسماعیل 
کفاش  فرزند  عبدالکریم به شماره بایگانی 970114 و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب 
اس�المی تهران نموده اس�ت که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/05/21 ساعت 11 صبح تا خواندگان از تاریخ 
نشر آگهی به دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور 
یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

58344 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
آگهی حضور در جلسه 

خواهان آقای عباس�علی باغانی فرزند محمد به طرفیت  1. ورثه احمد عوض خانی 2. ورثه  
محمدعلی وثیقی  3. سید حسن موسوی به شماره بایگانی 970100 و دادخواستی تسلیم دادگاه 
انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/04/25 ساعت 9:00 صبح تا خواندگان از تاریخ نشر 
آگهی به دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در 

هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58345 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان آقای غالمرضا معینی اس�الملو فرزند عین اله به طرفیت اقایان 1. منصور مستور 
فرزند الیاهو 2. داود پدری تهرانی فرزند  محمدرضا  3. علی محمد ابراهیمی فرزند رجب  
4. اسماعیل کفاش  فرزند عبدالکریم به شماره بایگانی 970112 و دادخواستی تسلیم دادگاه 
انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/05/21 ساعت 11 صبح تا خواندگان از تاریخ 
نشر آگهی به دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور 
یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58346 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان آقای یعقوب اصغر زاد نیازی فرزند  محرم به طرفیت آقایان 1.  منصور مستور فرزند 
الیاهو، 2. داود پدری تهرانی فرزند محمدرضا 3. علی محمد ابراهیمی فرزند رجب 4.  اسماعیل 
کفاش  فرزند    عبدالکریم به شماره بایگانی 970115 و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی 
تهران نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود با تعیین وقت 98/05/29 ساعت 11:00 صبح تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به 
دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت 

عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58347 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان آقای ذوالفعلی بابائی هتکه لوئی فرزند جانعلی به طرفیت آقایان 1.  منصور مستور 
فرزند الیاهو، 2. داود پدری تهرانی فرزند محمدرضا 3. علی محمد ابراهیمی فرزند رجب 4.  
اسماعیل کفاش  فرزند    عبدالکریم به شماره بایگانی 970113 و دادخواستی تسلیم دادگاه 
انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/05/29 ساعت 9:00 صبح تا خواندگان از تاریخ 
نشر آگهی به دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور 
یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58348 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی  تبادل لوایح 
نظر ب�ه اینکه  کمیته امداد امام در پرونده کالس�ه 960220 نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9709970260400314 مورخ 97/6/25 درخواست تجدید نظر نموده و آقای علی حاجی 
اس�فندیاری را بعنوان تجدید نظر خوانده مخاطب قرار داده بعلت مجهول المکان بودن 
نامبرده بدینوسیله مراتب به ایش�ان ابالغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی 
ضمن حضور در شعبه چهارم  دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در  تهران خیابان شریعتی 
خیابان معلم نسبت به دریافت یک نسخه از دادخواست تجدید نظر و ضمائم  آن اقدام و 

چنانچه مطلبی دارند اعالم نمایند. 
58349 - مدیر فتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی  تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان محسن باقری فرزند علی اکبر به طرفیت  1. مهربانو 2. فریدون 3. همایون 4. گوهر  
5.  بانو  6. خدامراد  7. بهرام  8. خرمن شهرت همگی ایدون به شماره بایگانی 970120  و 
دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و به درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/04/16 
ساعت 11:00 صبح تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب 
اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58350 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان ها آقایان 1.  بهزاد 2. ابوحس�ین 3. محمد جواد شهرت همگی جعفر زاده شایان 
فرزن�دان غالمعلی به طرفیت  آقایان 1. محمدرضا رفیع زاده 2. غالمحس�ین تاجکار  3. 
منوچهر احدی فر 4. اس�داله مطلب زاده و 5. محمود نامی به ش�ماره بایگانی 970105 و 
دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و به درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/04/25 
ساعت 11:00 صبح تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب 
اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58351 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان ها 1. خانم عصمت ملکی افوسی فرزند محمود 2. آقایان مهدی  3. محسن 4. میثم 
شهرت همگی ملکی فرزندان  غالمرضا به طرفیت   آقای یوسف ابراهیم دماوندی  به شماره 
بایگانی 970101 دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت 
مجهول المکان بودن خوانده  و به درخواست خواهان ها و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین 
وقت 98/04/18 ساعت 11:00 صبح تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه شانزدهم 
دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور 

در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58352 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
خواهان علی  روحی خواجه بالغ فرزند زین العادین به طرفیت 1. ورثه احمد عوضخانی 2. ورثه 
محمدعلی وثیقی  3. رحمت اله مرادی به شماره بایگانی 970117 و دادخواستی تسلیم دادگاه 
انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/02/24 ساعت 11:00 صبح تا خواندگان از تاریخ نشر 
آگهی به دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در 

هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58353 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

اعالم جانشینی بانک ملی 
مدیریت اداره امور شعب قزوین 

 از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر  عامل 

 به تجویز تبصره 8 از ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و در اجرای مصوبه  هیات محترم وزیران به شماره 156/31266/ه� مورخه 69/5/9  و  با عنایت به اختیارات حاصل از بند )ب(  ماده 4 فصل )و( دفترچه قرارداد تخصیص حق بهره برداری و اختیارات حاصل از مفاد دفترچه 
قرارداد و سند رهنی فیمابین شرکت آپادانا شیمی البرز و شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین در شهرک صنعتی  حیدریه ضمن پذیرش جانشینی  بانک ملی مدیریت   اداره امور شعب  استان قزوین به لحاظ نقض تعهدات اسناد رهنی توسط طرف قرارداد موصوف اعالم می گردد: 
دفترچه قرارداد واگذاری حق بهره برداری شماره 1674 مورخه 83/3/19 که در ا ختیار طرف قرارداد موصوف  می باشد از درجه اعتبار ساقط و فاقد هرگونه ارزش و اعتبار می باشد و از این پس بانک ملی مدیریت اداره امور شعب  استان قزوین جانشین  طرف قرارداد )شرکت آپادانا 

شیمی البرز( در کلیه تعهدات و مسئولیت های  خو اهد بود. 

جنبش اعتراضی جلیقه زردها به بروکسل رسید

 دومینوی ناآرامی ها 
در اروپا

15

15

 سعودی با افتضاحات بن سلمان 
در بن بست قرارگرفته است

کارشناسان در گفت وگو با »حمایت«:

اشتباهات و افتضاحات سیاسی اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان باعث شده تا موجی از نفرت و انزجار جهانی نصیب 
این ولیعهد جوان شود به طوری که در سفرهای اخیر خود به کشورهای مختلف این موضوع بیش ازپیش آشکار شد. باید دید 
اعتراضات گسترده جهانی موجب خواهد شد تا محمد بن سلمان با عقالنیت بیشتری تحرکات سیاسی خود را اتخاذ کند 
یا از گردونه قدرت خداحافظی خواهد کرد؟ در این خصوص »حمایت« با برخی کارشناسان این حوزه به گفت وگو نشست.

 اصغر زارعی، کارش�ناس مس�ائل خاورمیانه در خصوص چرایی این انزجار و تنفر جهانی از ش�خص محمد بن س�لمان به 
»حمایت« گفت: موضوع قتل جمال خاش�قجی یکی از منتقدین شناخته ش�ده حکومت آل س�عود به عنوان یک افتضاح 
سیاسی و اخالقی و سابقه سوء محمد بن سلمان در بازداشت و برخور د و ایجاد محدودیت برای منتقدین و معترضان نسبت 
به سیاست های ماجراجویانه عربستان در منطقه و حتی بازداشت، محدود کردن بسیاری از شاهزاده های سعودی موجب 
شد تا دایره اعتراضات از  قلمرو عربس�تان فراتر رود و تدریجًا نوعی انزجار و نفرت در سایر کشورهای عرب منطقه حتی 

کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا شکل گیرد. این کارشناس مسائل خاورمیانه بر این باور است که...

  معترضان بلژیکی به 
تاسی از فرانسوی ها  به خیابان ها آمدند

   اعتراضات »جلیقه زردها« بدترین ناآرامی ها 
در طول 1۸ ماه ریاست جمهوری ماکرون است



  یکشنبه
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  سیاست  

نمایندگ�ی ایران در س�ازمان ملل در نام�ه ای به دبیرکل 
این سازمان و رییس شورای امنیت با اشاره به اقدامات 
مخرب رژیم آل سعود و آمریکا علیه کشورمان، خواستار 

برخورد جامعه جهانی با این کشورها شد.

نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل در نیویورک 
با ارسال نامه ای به این سازمان، با اشاره به اقدامات مخرب عربستان 
علیه کشورمان، خواستار برخورد جامعه جهانی با آن کشور شد. در این 
نامه که به امضای اس��حاق آل حبیب سفیر کشورمان در سازمان ملل 
به رییس شورای امنیت و دبیرکل این سازمان ارسال شد، اعالم شده 
مستندات کافی موجود ثابت می کند که عربستان در حال برنامه ریزی 
برای انجام اقدامات مخرب امنیتی و اقتصادی در ایران است. در این 
رابطه به اظهارات مقامات عربستان برای کشاندن درگیری به داخل 
ایران نیز اشاره و از حمایت عربس��تان از برخی گروه های تروریستی 
برای ارتکاب اینگونه اقدامات در داخل ایران، به عنوان نمونه بارز رفتار 
مخرب آن کشور یاد شده است. در این نامه، به اطالعاتی نیز که اخیراً 
به صورت آش��کار در مورد برنامه های عربستان برای ایجاد تخریب 
در اقتصاد ایران و نیز ترور مقامات ایرانی با اجیر کردن تروریس��ت ها 
منتشر شد، اشاره و اعالم شده اس��ت اینها بخشی از اقدامات بزرگتر 
عربستان سعودی برای ایجاد بی ثباتی در کشورهای منطقه است که 

جهان باید در مقابل آن ایستادگی کند.
همچنین در پی اظه��ارات تحریک آمیز چندی پیش »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه آمریکا علیه ملت ایران، نمایندگی دائم ایران در سازمان 
ملل در نیویورک خواستار محکومیت این اظهارات غیرمسئوالنه شد. 
نمایندگی دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل در نامه ای دیگر 
به دبیرکل این س��ازمان و رییس ش��ورای امنیت با اشاره به اظهارات 
اخیر وزیر خارجه آمریکا که در آن ملت ایران را به قحطی تهدید کرده 
بود، اعالم کرد این اظهارات بخش��ی از سیاس��ت های آمریکا برای 
اعمال فش��ار و تهدیدی عملی برای ب��ه راه انداختن جنگ اقتصادی 

علیه مردم ایران است.
 همچنین با اش��اره ب��ه اینکه اعمال مجدد تحریم ه��ای آمریکا مانع 
دسترس��ی مردم ایران به نیازمندی های اساس��ی از قبیل دارو و لوازم 
پزش��کی و درمانی می ش��ود، اعالم ش��ده اس��ت اینگونه اقدامات از 
نمونه های بارز جنایات علیه بشریت اس��ت. بر اساس مفاد این نامه، 
اظهارات پمپئو نشانه دیگری است از اینکه سیاست زورگویانه آمریکا 
هیچ حد و مرز و اصولی نمی شناس��د به گونه ای که این کش��ور حاضر 
است عالوه بر مجازات ملت ایران، سایر کشورها را نیز تنبیه کند. در این 
نامه اعالم شده است سازمان ملل و اعضای آن باید اینگونه اظهارات 
زورمدارانه مقامات آمریکایی را محکوم کرده و با ایستادگی در مقابل 

این سیاست ها که بنیادهای سازمان ملل و چندجانبه گرایی را تهدید 
می کنند، آمریکا را به خاطر سیاس��ت ها و اقدامات غیرمسئوالنه اش 
مس��ئول بشناس��ند و آن را وادار کنند به اصول و اهداف سازمان ملل 

پایبند باشد.

 اتهام زنی های ادامه دار علیه کشورمان
این در حالی است که مقامات آمریکایی وسعودی، از هر فرصتی برای 
اتهام زنی علیه کش��ورمان بهره می برند. در ادام��ه گزافه گویی های 
واش��نگتن علیه تهران، »مایک پنس« معاون رییس جمهور آمریکا 
در نشست یک س��ازمان حامی رژیم صهیونیستی بار دیگر اظهارات 
ضدایرانی خود را تکرار کرد. پنس در همایش ساالنه سازمان »شورای 
اسرائیل-آمریکا« س��خنرانی می کرد، با متهم کردن ایران به تالش 
برای دستیابی به سالح های هسته ای گفت: آمریکا هیچ گاه به ایران 

اجازه نخواهد داد سالح هسته ای داشته باشد.
 وی با اشاره به اینکه ترامپ آمریکا را از توافق هسته ای با ایران خارج 
کرده گفت که »ش��دیدترین تحریم ها تا کن��ون« علیه ایران اعمال 
ش��ده اند.  مجلس نمایندگان آمریکا هم طرحی را به تصویب رسانده 
که با متهم کردن ایران به بر هم زدن صلح در عراق خواس��تار تحریم 
این کشور شده است.  این طرح که »جلوگیری از بی ثبات سازی ایران 
در عراق« نام گرفته خواستار اعمال تحریم علیه آن دسته از اشخاص 
ایرانی است که صلح یا ثبات عراق یا حکومت عراق را تهدید می کنند. 

»آدام کیزینجر« تهیه کننده اصلی طرح قبل از تصویب آن، در صحن 
مجلس نمایندگان مدعی شد: از زمان سرنگونی حکومت صدام، ایران 
به دنبال دست یابی به نفوذ در عراق، از طریق مانع تراشی در تالش های 

آمریکا برای ایجاد ثبات در آن کشور و منطقه بوده است.
همچنین ش��ورای همکاری خلیج فارس در سمیناری که در پایتخت 
عربستان برگزار شد از سیاس��ت های آمریکا علیه ایران حمایت کرد. 
دبیرخانه عمومی ش��ورای همکاری خلیج)فارس( در س��میناری بر 
اهمیت استراتژی جدید آمریکا علیه ایران و مقابله با آن چه تسلیحات 
هس��ته ای و برنامه موشک های بالستیک ایران خوانده شده، مقابله با 
فعالیت های ایران در منطقه و دعوت به پایبندی به تحریم های آمریکا 

علیه ایران بحث و گفت وگو شد. 
به گزارش فارس، »عبدالعزیز حمد العویش��ق« معاون امور سیاس��ی 
دبیرکل ش��ورای همکاری خلیج فارس در این س��مینار با اش��اره به 
سیاست این شورا در رابطه با ایران از زمان تاسیس در سال 1981 ادعا 
کرد: این سیاست مبتنی بر سه پایه و اساس است؛ تقویت توان شورای 
همکاری خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات ایران و دعوت ایران به 
پایبندی و التزام ب��ه قوانین بین المللی و همچنین توقف حمایت های 
ایران از تروریس��م و ایجاد اختالفات مذهبی. وی در ادامه بر اهمیت 
تقویت روابط سیاسی، دفاعی، اقتصادی و فرهنگی شورای همکاری 
خلیج ف��ارس برای مقابله ب��ا فعالیت های ایران در منطق��ه که آنها را 

بی ثبات کننده خواند تاکید کرد.

اعتراض رسمی ایران به شرارت آمریکایی-سعودی
با ارسال نامه به سازمان ملل و شورای امنیت صورت گرفت

  دکتر جواد منصوری 
یادداشت

آتلیه ای برای عکس  های یادگاری!
اجالس 20 کش��ور صنعتی دنیا در آرژانتین روز گذشته در حالی به پایان 
رسید که معضالت اقتصادی دنیا نه تنها از این طریق کاهش نیافت، بلکه 
افزایش نیز پیداکرده است. آش تصمیم گیری های سران گروه 20 آن قدر 
شور است که هرساله پیش و در حین برگزاری آن، اجتماعات و اعتراضات 
قابل توجهی در سراسر جهان کلید می خورد. سال گذشته ده ها هزار نفر در 
هامبورگ آلمان دست به تظاهرات زدند و امسال هم اعتراضات چشمگیر 

جلیقه زردهای فرانسه، مثل بمب خبری منفجر شد.
نشست هایی مانند گروه 20 همیشه با چالش هایی با شدت و ضعف های 
سینوسی روبرو بوده است اما علت این سطح از برخوردهای تند و اعتراضات 
ش��دید جامعه جهانی به آن، عمدتاً ناش��ی از تحوالت درصحنه متزلزل 
جهانی اس��ت که درنتیجه عملکرد اعضای این گروه، صدای معترضین 
را طی تقریبًا ربع قرن گذش��ته درآورده است. به بیان دیگر، طرح هایی که 
قدرت های بزرگ اقتصادی تحت لوای جهانی س��ازی در حال انجام آن 
هس��تند، تحریک افکار عمومی را در طول س��الیان گذشته در پی داشته 
است، لذا اعتراضات ش��کل گرفته در س��ال های اخیر، هم طبیعی است 
و هم ناش��ی از تحوالت در عرصه متالطم جهانی اس��ت. ازاین رو، گروه 
20، گروه 8، بریکس، اتحادیه اروپا، ناتو، بانک جهانی، س��ازمان تجارت 
جهانی، برخی از نهادها و س��ازمان های وابسته به س��ازمان ملل و ... در 
به وجود آمدن معضالت جهانی مقصرن��د و به گونه ای رفتار کرده اند که 
افزون بر اعتراضات عمومی، حتی کارشناس��ان فن نیز نسبت به خروجی 

این اجالس امیدی ندارند.
یکی از نکات مهم نشست جی 20 این است که هیچ کدام از دستاوردهای 
آن برای کشورها الزام آور نیست؛ به این مفهوم که این کشورها از طریق 
نشست وبرخاست خود در این اجالس نمی توانند تصمیماتشان را به سایر 
کش��ورهای جهان دیکته کنند. ضمن اینکه در میان حاضرین گروه 20، 
اختالفات عمیقی وجود دارد. به نمونه های ذیل از فشل بودن و ناکارآمدی 

این نشست دقت کنید.
1. 19 کشور از اعضای این گروه، اتفاق نظر دارند که توافق اقلیمی پاریس 
را اجرایی کنند ولی آمریکا به رهب��ری ترامپ زیر بار اجرای آن نمی رود. 
این اختالف آن قدر باال گرفت که به نوش��ته خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
جمع بندی بر س��ر بیانیه پایانی را با مشکل مواجه کرده بود. شورش های 
کم سابقه اخیر فرانسه نیز مرتبط با اجرای توافقنامه اقلیمی پاریس است و 
مکرون هم گفته است که در همین راستا، یک گام هم به عقب بازنخواهد 
گش��ت و از طریق افزایش قیمت س��وخت به دنبال کاهش آالینده های 
محیطی و جایگزین شدن انرژی های نوین است. بااینکه ظاهر این سخنان 
زیباس��ت اما به دلیل اینکه نتیجه چنین تصمیمی ب��ه افزایش قیمت ها، 
تعطیلی کارخانه ها و فشار بر قشر ضعیف و متوسط در اروپا منتهی می شود، 
اعتراضات گسترده ای را سبب شده است، چراکه نقشه راه مناسبی برای 
عملیاتی کردن بدون دردسر این توافق وجود ندارد. از طرفی، آمریکا هم 
به دنبال بهره برداری های خود از عدم پذیرش این معاهده اس��ت و آن را 

ترمزی برای اقتصاد خود می داند.
2. نمونه دیگر، بحث مهاجرین است. مشکالتی که تحت عنوان بحران 
مهاجرتی در چند سال اخیر به وجود آمده عمدتًا ناشی از تالش بازیگران 
عرصه بین الملل برای تسلط بیشتر ژئوپولتیک و هژمونیک بعد از بحران 
س��وریه اس��ت. بحران مهاجرت، بحرانی تصنعی و ساختگی است که به 
دلیل اغراض سیاسی تشدید شده و نتیجه آن، گرفتاری بیش از 50 میلیون 
آواره و پناه جو در سراسردنیا  اس��ت. آمریکا و اروپا با حمایت از گروه های 
تروریستی و تکفیری، بزرگ ترین مسببان این بحران بین المللی هستند اما 
تاکنون هیچ راه حل جدی و دائمی برای حل این معضل که به طور مستقیم 
با اقتصاد جهانی در ارتباط است برنداشته اند و امسال هم مثل سال گذشته، 
هیچ نتیجه ملموسی برای رفع آن به دست نیامد. جالب اینکه آمریکا معتقد 
است اجالس گروه 20 اساساً ذات و بن مایه ای اقتصادی دارد لذا طرح چنین 
مسائلی خارج از دس��تور کار نشست این گروه است و نباید به آن پرداخته 
شود! ترامپ که کش��ورش ازجمله عامالن اصلی بحران مهاجرت است، 
این روزها در مرزهای خود با مکزیک با مهاجرین دس��ت به گریبان است 
و به خاطر جداس��ازی کودکان مهاجر از والدینشان تحت فشار قرار دارد. 
وی برای توجیه این اقدام ضد انس��انی و ضد حقوق بشری خود به مردم 
کش��ورش گفته است که مش��کل اروپا در حل بحران مهاجران را ببینید! 

آمریکا نمی خواهد تجربه اروپا را تکرار کند.
3. اختالف بعدی اعضای نشس��ت گروه 20 به س��ازوکار تجارت جهانی 
بازمی گردد. آمریکا با ش��روع جنگ تجاری با چی��ن، درصدد رفع ورجوع 
مش��کالت اقتصادی خ��ود برآمده و به ط��ور یک جانبه و ب��دون در نظر 
گرفتن قواعد تجارت بین الملل��ی، بر واردات کاالهای چینی تعرفه وضع 
کرده اس��ت. ترامپ بنا دارد که تعرفه های گمرکی ب��ر 2۶۷ میلیارد دالر 
محصوالت چینی را از 10 درصد به 25 درصد افزایش دهد. این رؤیایی از 
زمانی آغاز شد که رئیس جمهور آمریکا چین را به »سیاست های تجاری 
غیرمنصفانه« متهم کرد و خواستار اصالح روابط تجاری با این کشور شد. 
رئیس جمهور آمریکا حتی تهدید کرده بود که سازمان تجارت جهانی را به 
سبب مخالفت با سیاست های تجاری و تعرفه ای واشنگتن ترک خواهد 
کرد. وی در مصاحبه با بلومبرگ گفته ب��ود: »اگر آن ها کار خود را بهبود 
نبخشند، من س��ازمان تجارت جهانی را ترک می کنم... آن ها سالهاست 
که خیلی بد با آمریکا برخورد می کنند، این سازمان باید روش خود را تغییر 
دهد.« از طرفی، آمریکا ساز مخالفت با متحدین اروپایی خود را هم کوک 
کرده است و عرصه را تا جایی بر کشورهای قاره سبز تنگ کرده که برای 
اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، از لزوم اس��تقالل از واش��نگتن سخن 

به میان آورده اند.
4. افزون بر این، کشورهای عضو این نشس��ت، نه تنها در تحقق اهداف 
جهان��ی بلکه در بهب��ود اوضاع اقتصاد خ��ود نیز ن��اکام مانده اند. آژانس 
اعتبارس��نجی مودیز در ابتدای سال گذشته میالدی پیش بینی کرده بود 
که تولید ناخالص ملی کش��ورهای گروه 20 در سال 2018 به میزان 3.3 
درصد و در سال 2019 به 3.1 درصد رشد خواهد رسید. این در حالی است 
که آمار و ارقام سال جاری صحت این پیش بینی را نشان می دهد و حاکی 
از آن است که اوضاع این کشورهای مدعی برای سال آتی بدتر خواهد شد.
5. نکته پایانی اینکه به نظر می رسد نشست های ساالنه گروه 20 بیش از 
آنکه به نفع اقتصاد بین المللی باشد، به عرصه ای برای تسویه حساب های 
شخصی و گروکشی از یکدیگر بدل شده است، چراکه تنش های مختلف 
بر س��ر مس��ائل ارزی، از دیگر موارد مناقش��ه اجالس گروه 20 بود. این 
تنش ها پس ازآن افزای��ش یافت که ترامپ در توئیتی نوش��ت: »آمریکا 
باید از حق خود برای احقاق چیزی که در این مدت از طریق دس��ت کاری 
غیرقانونی در نرخ ارز و توافقات تجاری با چین و اتحادیه اروپا ازدست داده 
اس��ت عقب نش��ینی نکند. چین، اتحادیه اروپا و دیگران نرخ بهره و پول 
خود را دس��ت کاری کرده اند درحالی که روزبه روز از رقابت پذیری صنایع 

ما کاسته می شود.«
و باالخره اینکه افزایش اعتراضات جهانی، بدتر شدن اوضاع اقتصاد دنیا 
پس از برگزاری این اج��الس، الینحل باقی ماندن معضالت بین المللی 
مثل بحران مهاجرت و بهره برداری های سیاسی از آن، نشست گروه 20 
را به آتلیه ای برای عکس گرفتن  سران جهان تبدیل کرده است تا محلی 

برای رفع ورجوع مشکالت جهانی.

گزیده ها

درس سخت  مقاومت یمن
به سعودی ها

 حسین امیرعبداللهیان دستیار 
ویژه رییس مجلس ش��ورای 
اس��المی در امور بین الملل در 
صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوش��ت: پابرهنه های 
ب��ااراده یمن��ی ب��ا مقاومت و 
فعال سازی موشک های ارتش 
یمن، درس سختی به سعودی ها دادند. وی در ادامه این پیام خطاب 
به وزیر خارجه سعودی، ادامه داد:  آقای عادل الجبیر! به یاد دارید که 
هفته سوم تجاوز ریاض به یمن به ش��ما در جده گفتم که جنگ را 
متوقف کنید، با تکبر گفتید: حوثی ها را ظرف چند روز نابود می کنیم! 
اکنون حدود 4سال گذشت و پابرهنه های بااراده یمنی با مقاومت و 
فعال سازی موشک های ارتش یمن شما را شکستند و درس سختی 

دادند.

دادگاه هامبورگ به سود 
بانک ملی ایران رای داد

 دادگاه ایالتی »هامبورگ« بعد 
از رسیدگی به ش��کایت های 
بانک های ایرانی مستقر در این 
شهر آلمانی در حکمی اولیه به 
سود آنها رأی داد. رسانه آلمانی  
دویچه وله در این باره نوش��ت: 
این دادگاه از شرکت مخابرات 
آلمان خواس��ت خطوط تلفن و اینترنت بانک های ایرانی مستقر در 
این کشور را مجددا راه اندازی کند. شرکت تله کوم اواسط نوامبر تلفن 
و اینترنت بانک های ایرانی را قطع کرده بود. دو هفته پیش روزنامه 
»هاندلس بالت« گزارش داده بود که ش��رکت دویچه تله کوم که 
بخشی از س��هام آن متعلق به دولت آلمان است، با ارسال پیامی به 
بانک ملی از قطع ش��دن دسترسی ش��عبه هامبورگ این بانک به 
اینترنت و تلفن خبر داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در پیام 
دویچ��ه تله کوم آمده بود: ما فکر می کنیم که ش��ما دیگر نخواهید 
توانس��ت پول خدمات را پرداخت کنی��د. بانک ملی جزو چند بانک 
ایرانی است که شامل تحریم های آمریکا علیه ایران شده است. بعد 
از این اقدام، س��فارت آمریکا در آلمان طی پیامی با اش��اره به قطع 
دسترسی ش��عبه هامبورگ بانک ملی ایران به خدمات اینترنتی و 

مخابراتی از آن استقبال کرد.

نباید بهانه به دست دشمن بدهیم
 مسعود پزشکیان نماینده مردم 
تبری��ز در مجل��س، درب��اره 
اظه��ارات اخی��ر محمدجواد 
ظری��ف وزی��ر ام��ور خارجه 
درخصوص پولش��ویی اظهار 
داش��ت: بنده حرف های آقای 
ظریف را نشنیده ام. وی افزود: 
کلیات قضیه این اس��ت که یکسری واقعیات در کشور وجود دارد و 
دش��منان می خواهند از ما آت��و بگیرند. نایب ریی��س اول مجلس 
همچنین عنوان کرد: به هر حال ما نباید حرف هایی را مطرح کنیم 
که دشمنان بهانه بگیرند اما اینکه عده ای هم می خواهند بگویند ما 
خیلی پاک هستیم که اینطور نیست. پزشکیان در ادامه گفت وگو با 
فارس، ادامه داد: اگر مواردی مبنی بر پولشویی در کشور وجود دارد 

باید مستندات و مدارک آن به قوه قضاییه ارائه شود.

انهدام اعضای باند 
 یک فرقه ضاله

 یکی از محافل »تبش��یری« 
وابس��ته به جریان مسیحیت  
صهیونیس��تی، مورد برخورد 
قرار گرفت و برخی اعضای آن 
توجیه و تعدادی نیز دس��تگیر 
شدند. اعضای این باند که غیر 
از عوامل داخلی، متش��کل از 
اتباع بیگانه هستند، با هدایت مستقیم از سوی رژیم صهیونیستی، 
ضمن تبلیغ و تبشیر مسیحیت در نقاط مختلف کشور، افراد زیادی 
را نیز به فرقه مسیحیت تبشیری جذب کرده  بودند. »نقشه تسخیر 
ای��ران« و »توهی��ن ب��ه اس��الم، مقدس��ات و اهل بی��ت )ع(« از 
برجسته ترین مستندات مکشوفه از جریان مزبور است. به گزارش 
مهر، اعضای این باند تبشیری وابسته به فرقه مسیحیت صهیونیستی، 
مطابق آموزش های تش��کیالتی، برای جلوگیری از شناس��ایی، از 
اسامی مستعار ایرانی چون »کوروش« و »یحیی« بهره می گرفتند. 
شایان ذکر است، جریان مسیحیت صهیونیستی در پیوند مستقیم با 
رژیم صهیونیستی، همواره تبلیغ و تبشیر در جوامع اسالمی، به  ویژه 
ایران را در دس��تورکار قرار داده تا ه��دف نهایی خود یعنی تضعیف 

اسالم و نظام جمهوری اسالمی را محقق کند.  

 HEMAYATONLINE. 
IR

دبی�رکل مجمع جهان�ی تقریب مذاهب 
گف�ت: نماین�دگان ۱۰۰ کش�ور جهان 
اسالم به درخواست آمریکا و عربستان 
س�عودی برای تحری�م اجالس وحدت 
پاسخ منفی دادند که این نشانه شکست 

آمریکا در تحریم این اجالس است.

آیت اهلل محس��ن اراکی دبی��رکل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب، به تش��ریح دس��تاوردهای سی 
و دومین اج��الس سراس��ری کنفرانس وحدت 
پرداخت و گفت: ما پیش از اجالس می دانستیم که 
آمریکایی ها و عربستان سعودی برای اخالل در 
برگزاری گسترده کنفرانس وحدت تکاپو خواهند 
کرد ام��ا علی رغم تمام تالش ها و تکاپوهای آنها 
ما ش��اهد حضور بیش از 350میهم��ان خارجی 
از یکصد کش��ور جهان بودیم که این شکس��ت 
بزرگ برای آمریکا و عربستان سعودی محسوب 
می ش��ود. وی ب��ا بی��ان اینک��ه بی��ن میهمانان 
رییس جمهور، رییس جمهور سابق، نخست وزیر 
س��ابق و برخی وزرا حضور داش��تند تصریح کرد: 
میهمانان حاضر در اج��الس وحدت از متفکران 
فرهیخته و برجسته علوم دینی جهان اسالم بودند 
که عمده آنها به تالش ها و تکاپوهای آمریکا برای 
عدم حضور در تهران پاس��خ منفی دادند. دبیرکل 
مجمع جهان��ی تقریب مذاهب در پاس��خ به این 
سؤال که آیا آمریکا توانست سفر برخی میهمانان 
اج��الس را لغو کن��د، گفت: باالخ��ره آنها برخی 
میهمانان ما از جمله آقای هنیه را محدود کردند اما 
وی برای اولین بار در کنفرانس وحدت به صورت 

ویدئوکنفرانس شرکت کرد که این پاسخ محکمی 
به آمریکاس��ت البته من نمی خواهم اسم بیاورم 
یکی از شخصیت های مدعو تا نیمه راه و تا ترکیه 
برای ش��رکت در اجالس وحدت آمد اما ایشان با 
ما تماس گرفت و گف��ت که در صورت حضور در 
تهران برای او مشکالت فراوانی به وجود خواهد 

آمد و ما عذر ایشان را پذیرفتیم.

 تقبل تکفل خانواده شهدای بازگشت 
توسط ایران

وی همچنین با اش��اره به پذیرش تکفل شهدای 
بازگش��ت در فلس��طین اش��غالی گفت: ما اعالم 
کردیم که جمهوری اس��المی تکفل ش��هدای 
بازگشت را به عهده خواهد گرفت البته هزینه های 
تحت پوش��ش قرار گرفتن خانواده این شهدای 
عزیز توسط مسلمانان جهان اسالم تأمین خواهد 
شد که این هم نش��ان می دهد مسلمانان جهان 
اسالم نس��بت به برادران فلسطینی خود حساس 
هستند. اراکی در پاسخ به این سؤال که دستاورد 
کنفران��س وحدت برای فلس��طین چ��ه بوده، به 
تس��نیم گفت: مهمترین دس��تاورد این است که 
جهان اسالم نس��بت به مسئله فلسطین حساس 
است و هیچ مسلمانی فلسطینی ها را تنها نگذاشته 
است؛ پیام مهم کنفرانس وحدت به فلسطینی ها 
این بود که دوران دفاع تمام ش��ده است و اکنون 
مقاومت فلس��طین به مرحله جدیدی رسیده که 
آن آغاز مرحله آزادس��ازی سرزمین های اشغالی 
اس��ت که گام اول آن متصل کردن ضفه)کرانه( 

به غزه است.

معاون اول رییس جمه�وری با تاکید بر 
لزوم توجه به توس�عه علم�ی به عنوان 
اولویت نخس�ت کش�ور، گفت: توسعه 
علم�ی رمز بق�ای جامعه کش�ور و نظام 

جمهوری اسالمی است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری 
روز گذشته در مراسم اختتامیه سومین جشنواره 
ملی و کنگره بین المللی عل��وم و فناوری های 
سلول های بنیادین و پزشکی بازساختی ، اظهار 
داشت: در گذش��ته زمانی که در دولت ها قصد 
تش��کیل س��تادهایی علمی مانند س��تاد نانو یا 
بایو را داش��تیم، تعداد متخصصان و اساتید این 
حوزه ها بسیار کم بود، اما امروز خوشبختانه در 
بس��یاری از بخش های فناوری ه��ای نوین به 
دستاوردهای بزرگی دست یافتیم و دانشگاه ها، 
متخصصان و دانشجویان زیادی در این زمینه 

حض��ور فع��ال دارن��د.
معاون اول رییس جمهوری سیاست گذاری های 
حوزه علم و فن��اوری را مکمل کار متخصصان و 
دانش��مندان در حوزه های مختلف علم و فناوری 
به ویژه در زمینه ی س��لول های بنیادین عنوان و 
تاکید کرد: باید در سیاست گذاری ها و برنامه های 
توسعه ای کشور، توسعه علوم و فناوری روز مانند 

سلول های بنیادین جایگاه خود را پیدا کند.
وی همچنین توسعه پایدار، متوازن و همه جانبه 
را ب��ه عنوان یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های 
کشور عنوان کرد و گفت: امروز آنچه که هم از 
نظر تجربی و هم از نظر نظری ثابت ش��ده، آن 

است که توسعه پایدار در کشور محقق نمی شود 
مگر آنکه به توس��عه علمی به عن��وان اولویت 
اول پرداخته شود. در ایران تجربه کرده اید که 
همواره توس��عه پایدار، متکی بر توس��عه علمی 
بوده و توس��عه علمی رمز بقای جامعه، کش��ور 
و نظام اس��ت. جهانگیری ادامه داد: مهم ترین 
عاملی که می تواند از جای��گاه ایران در فضای 
بین المل��ل حفاظت کن��د، پرداخت��ن جدی به 
موضوع توسعه علمی و در دستور کار قرار دادن 
این موضوع است. معاون اول رییس جمهوری 
گف��ت: توس��عه علمی ب��ه معن��ای  حفاظت و 
حراست از ظرفیت های جدیدی است که متکی 
به علم هستند و ما باید آنها را در خدمت توسعه 

کش��ور قرار دهیم.

 اس�تفاده از فناوری ه�ای نوین برای 
مقابله با تحریم ها

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، جهانگیری 
در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
اعمال تحریم های جدید از سوی ایاالت متحده 
آمریکا علیه ایران و مواجه کشور با شرایط جدید، 
اظهار کرد: چه در ش��رایط عادی و چه در شرایط 
ویژه ای ک��ه در مقطع فعل��ی ب��ا آن مواجهیم و 
تحریم های ظالمانه ای که از سوی آمریکا اعمال 
ش��ده و تالش دارد تا مانع دستیابی ما به بسیاری 
از ابزارهای��ی ک��ه می تواند در مس��یر توس��عه و 
پیشرفت به خدمت ملت ایران بیاید، شود، یکی از 
زمینه هایی که می تواند تهدید را به فرصت تبدیل 

نماید حوزه فناوری های نوین است.

پاسخ منفی ۱۰۰کشور 
به تحریم اجالس وحدت

توسعه علمی
 رمز بقای کشور و نظام است

جهانگیری: آیت اهلل اراکی خبر داد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز گذشته 
خود، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه س��ال 
1398 کل کش��ور را با تاکید بر توجه ب��ه نیازهای مردم به ویژه 
اقشار کم درآمد، بررسی کرد. در این جلسه که با حضور آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی، حجت االس��الم حس��ن روحانی و علی 
الریجانی روس��ای قوای قضاییه، مجریه و مقننه تشکیل شد، 
مباحث پیرامون بودجه س��ال 98 با سه رویکرد اصلی، اطمینان 
از تامین کاالهای اساس��ی مردم با ارز دولتی ، اصالح و افزایش 

حقوق ش��اغالن و بازنشس��تگان و حمایت از تولید و اشتغال و 
تکمیل طرح های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی 

پیگیری شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین دراین جلسه تصویب 
کرد ک��ه چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهرنویس��ی و 
انتقال به غیر نباش��ند. بر اس��اس این مصوبه، با هدف افزایش 
شفافیت در مبادالت بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر شد که در 
چک های تضمینی جدید بانکی ن��ام ذی نفع به همراه کد ملی 

متقاضی درج ش��ود و قابل انتقال به دیگری نباشد. این تصمیم 
می تواند به ش��فافیت بیش��تر و مبارزه با پولشویی کمک کند و 
گردش مالی درس��ت و شفاف و هدف گیری نقدینگی کشور در 
جهت تولید ارزش شکل بگیرد. در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی همچنین برای نقد کردن چک های موجود یک فرصت 
یکماهه در نظر گرفته ش��د و انتقال ای��ن چک ها به غیر، اعتبار 
نخواهد داش��ت و از بانک مرکزی خواسته شد که دستورالعمل 

اجرایی این مصوبه را به بانک ها ابالغ کند.

با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی
چک های تضمینی بانکی قابل انتقال به غیر نخواهد بود

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه افول و اضمحالل مس�تکبران نزدیک است، گفت: 
هم افزایی سپاه و ارتش اقدامات ناامن کنندگان منطقه را خنثی کرده است.

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، روز گذشته در مراسم الحاق ناوشکن سهند 
در منطقه یکم امامت نداجا در بندرعباس، اظهار داشت: امروز دهمین روز آذرماه 139۷ در تاریخ 
نیروی دریایی روز بس��یار مهمی است. روح شهیدان واالمقام سهند در این میدان حاضر، ناظر و 
شاهد هستند و شهادت می دهند بر اینکه شما توانسته اید و می توانید هر ناممکنی را ممکن کنید. 
از این روزهای مهم در تقویم نیروی دریایی کم نبوده است و کم هم نخواهد بود. وی عنوان کرد: 
هم افزایی خوبی میان صنایع دریایی وزارت دفاع، نیروی دریایی ارتش و ارتش ایجاد شده است. 
این هم افزایی در راس��تای توسعه و ارتقای نیروهای مسلح در سطح منطقه و فرامنطقه ای شده 
است. هم افزایی دو نیروی دریایی ارتش و سپاه وارد فصل جدیدی شده است. این روحیه و اراده 

است که ما را حافظ و حاکم امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان کرده است و می توانیم 
اقدمات ناامن کنندگان منطقه ای را خنثی و امنیت را حفظ کنیم. موس��وی افزود: نظام سلطه به 
سرکردگی آمریکا و زوج نامشروع آن، رژیم صهیونیستی و کسانی که خود را به آنها می سپارند، 
ب��ا ایجاد ناامنی در منطقه ارتزاق می کنند و به حیات خود ادامه می دهند و به همین علت اس��ت 
که نظام سربلند جمهوری اسالمی ایران 40سال است که پنجه در پنجه این مستکبران انداخته 

است. دیر نیست که افول و اضمحالل این مستکبران را شاهد باشیم.

 سهند پیشرفته ترین ناوشکن نظامی ایران
دریادار حس��ین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش هم در این مراس��م، اظهار داشت: نسل 
جدیدی از ناوش��کن های کالس موج و نسل سوم جماران به نیروی دریایی جمهوری اسالمی 
ایران در جنوب ملحق شد و در پی آن ناوشکن های دنا و برای بار دیگر ناوشکن جماران را برای 

چند ماه دیگر احیاء و به نیروی دریایی ملحق خواهیم کرد.  فرمانده نداجا درخصوص ناوش��کن 
سهند گفت: سهند پیشرفته ترین ناوشکن نظامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه اعزام پیاپی ناوش��کن جمهوری اسالمی ایران برای مقابله با پدیده دزدی 
دریایی این موضوع را ثابت کرد، تصریح کرد: قطعاً هر پدیده ای با نگاه علمی زمانی ثابت می شود 
که تکرارپذیر باش��د، ناوشکن دماوند که چند سال بعد در حادثه ای ناخوشایند در دریای طوفانی 
شمال با سخره ها برخورد کرد، تکرار این موضوع بود. فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با 
بیان اینکه در آستانه سالگرد آن سانحه ناوشکنی را که ساختش 12سال به طول انجامیده بود را 
به دریا برگرداندیم، ساخت و عملیاتی شدن دماوند در دریای خزر با همت نیروی دریایی ارتش و 
اراده ای که در مجموعه وزارت دفاع نهادینه  شده از امروز 18ماه 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  از آن شاهد الحاق ناوشکن های کالس موج نیز خواهیم بود. 

با حضور سرلشکر موسوی صورت گرفت: پیوستن ناوشکن پیشرفته سهند به نیروی دریایی ارتش
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پلمپ قصابی غیرمجاز در گرگان به دلیل 
توزیع گوشت خارج از شبکه دامپزشکی

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان گفت: قصابی غیرمجاز در 
گرگان به علت تهیه و توزیع گوش��ت خارج از شبکه دامپزشکی به دستور 

مدعی العموم، پلمپ شد.
حجت االس��الم و المسلمین سیدرضا سید حس��ینی در تشریح جزییات 
این خبر افزود: صاحب این قصابی، گوش��ت خود را خارج از ش��بکه  مجاز 
و بدون نظارت اداره کل دامپزش��کی، تهیه و توزیع می کرد که ازس��وی 

دادستانی پلمپ شد.
وی اضافه کرد: بر اساس نظر اداره کل دامپزشکی، کشتار و توزیع گوشت، 
بدون نظارت این اداره کل، تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شود.

راه اندازی سامانه های 
مربوط به پیشگیری از قاچاق کاال و ارز

رییس کارگروه پیش��گیری از قاچاق کاال و ارز استان آذربایجان شرقی با 
تأکید بر لزوم پاس��خگویی به موقع دستگاه های اجرایی در امور مرتبط با 
قاچاق گفت: همه دس��تگاه های مورد استعالم، بایستی در راستای عمل 
به تکالیف قانونی و توجه به ضمانت اجرای آن در اس��رع وقت نس��بت به 
بررسی موضوع مورد اس��تعالم و اعالم پاسخ مقتضی به مبادی استعالم 

کننده اقدام کنند.
 بابک محبوب علیلو در هفتمین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کاال 
و ارز با اشاره به اینکه دنیا به سمت حرکت از نظارت سنتی به نظارت های 
الکترونیک��ی و مج��ازی اس��ت اظهارکرد: محاس��ن و مزای��ای چنین 
نظارت هایی از هر حیث قابل توجه اس��ت که هزینه کمتر و فایده مندی 

بیشتر و کاهش گمنامی فرد در جامعه یکی از آنهاست.
علیلو افزود: بر این اساس قانونگذار نیز در تصویب قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز در سال ۱۳۹۲ به این گونه نظارت ها عنایت ویژه ای داشته و در 
مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ س��امانه ها متعددی در راستای نظارت بر ورود و خروج 
اجناس و کاال ها پیش بینی کرده که بای��د راه اندازی و مورد بهره برداری 
قرار گیرد و عمده تکالیف در خصوص ایجاد و بسترس��ازی برای استفاده 
از مزیت های سامانه های مذکور متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت 
است که البته در استان اقدام های مناسبی در این مورد صورت گرفته است.
وی ایجاد و راه اندازی و اتصال به هم سامانه های مربوط به پیشگیری از 
قاچاق کاال و ارز )شناس��ه کاال و شناسه رهگیری ( را در کاهش و کنترل 
قاچ��اق کاال و ارز که نقش غیرقابل انکاری در بهبود وضعیت اقتصادی و 
کمک به تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار دارد مفید و ضروری دانست.

علیلو با اش��اره به تکلیف مقرر در ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
مبنی بر ضرورت پاسخگویی به استعالم های به عمل آمده در امور مرتبط 
با قاچاق کاال و ارز از تأخیر غیرقابل توجیه و طوالنی مدت از سوی برخی 
از دستگاه های اجرایی ابراز ناخرسندی کرده و تأکید کرد: همه دستگاه های 
مورد استعالم، بایستی در راستای عمل به تکالیف قانونی و توجه به ضمانت 
اجرای آن در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع مورد استعالم و اعالم 

پاسخ مقتضی به مبادی استعالم کننده اقدام کنند.
رییس کارگروه پیش��گیری از قاچاق کاال و ارز اس��تان آذربایجان شرقی 
همچنین بر ضرورت نظارت مس��تمر ب��ر عرضه خارج از ش��بکه کاال و 
پیشگیری از احتکار اجناس و کاال توسط سازمان های مسئول، پیگیری 
برای فراهم شدن زمینه و بستر اعمال نظارت از سوی دستگاه های مسؤول 
از طریق س��امانه های موضوع مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ قان��ون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، رسیدگی سریع به پرونده های قاچاق کاال توسط اداره تعزیرات 
حکومتی اس��تان و تعیی��ن تکلیف کاال های قاچاق موج��ود در انبار های 

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تأکید کرد.

رفع تصرف از ۱۶ هکتار اراضی ملی 
ماسال در آبان ماه امسال

دادستان شهرس��تان ماسال از رفع تصرف حدود ۱۶ هکتار از اراضی ملی 
این شهرستان در آبان ماه سال جاری خبر داد.

علی شالیکار در تش��ریح این خبر اظهارکرد: با اعزام مامورین اداره منابع 
طبیعی شهرستان ماسال به مناطق تصرف ش��ده، ۱۵۷ هزار و ۲08 متر 

مربع از اراضی ملی آزادسازی شد.
وی با بیان اینکه براساس گزارش های واصله، افرادی با دست اندازی به 
اراضی ملی مبادرت به ساخت و ساز غیر مجاز در مناطق جنگلی و ییالقی 
شهرستان ماسال کرده اند، بیان داش��ت: ۱۶ فقره اعیان به مساحت ۴08 
مترمربع با دستور قضایی قلع و قمع و از ۱۵۶ هزار و 800 مترمربع عرصه 

طی آبان ماه ۹۷ رفع تصرف شد.

صلح و سازش در مورد ۶ فقره پرونده  
قتل عمد در مهرستان

رییس ش��ورای حل اختالف سیس��تان و بلوچس��تان گفت: اختالفات و 
درگیری های موجود بین چند طایفه در مهرس��تان که سبب وقوع ۶ فقره 
قتل عمدی شده بود با تالش معتمدان بزرگان و ریش سفیدان به سازش 
ختم ش��د. حمیدرضا بندانی اظهارکرد: طی ماه های اخیر جلسات متعدد 
ایجاد صلح و سازش بین چند طایفه که منجر به وقوع ۶ فقره قتل عمدی 
مرد و زن مس��لمان )سه فقره در س��ال ۱۳۹۴ و سه فقره در سال ۱۳۹۷ و 
جراحات شدید دو نفر دیگر در حوزه قضائی مهرستان( شده بود، برگزار شد.

وی ضمن قدردانی از تالش های رییس حوزه قضایی مهرستان، اعضای 
شورای حل اختالف، بزرگان و معتمدان شهرستان های ایرانشهر و خاش 
افزود: نشس��ت های متعددی در راستای برقراری صلح و سازش بین این 
طوایف در مهرس��تان برگزار شد که ماحصل آن ایجاد صلح و سازش فی 
مابین بوده که در مراس��می بلوچی موسوم به پتران )خون بس( با حضور 
خانواده قاتل در منزل خانواده مقتوالن و اذعان به اشتباه خویش رفع کینه 
و کدورت طرفین صورت گرفته و خواس��تار پایان درگیری و خصومت ها 
شدند. بندانی ادامه داد: بر این اساس طرفین ضمن اعالم گذشت قطعی 
در دفترخانه اسناد رسمی سالح های جنگی غیرمجاز بکار رفته را تحویل 
مرجع قضائی و متهمان قتل را نیز به مرجع قضایی معرفی کردند. رییس 
شورای حل اختالف سیس��تان و بلوچستان اظهار امیدواری کرد با تدابیر 
فرهنگی و استفاده از ظرفیت های مردمی و محلی منطقه و برخورد قاطع 
قضایی در جهت پیش��گیری از وقوع چنین جرائمی در س��طح اس��تان و 
شهرستان اقدامات انجام شود. بندانی تصریح کرد: صلح و سازش پس از 
وقوع قتل ها نشانگر آن است که می توان با استفاده به موقع از ظرفیت های 
موج��ود و اقدامات فرهنگی مقتضی از وقوع اینگونه جرائم خش��ن تا حد 
بسیار زیادی پیشگیری کرد و صلح های اخیر در سطح شهرستان موجب 
امیدواری است و دستگاه قضایی با تمام ظرفیت قانونی از اینگونه اقدامات 
حمایت می کند. وی بیان کرد: با اینگونه اقدامات از بروز حوادث ناگوارتر و 
توسعه نا امنی در شهرستان پیشگیری می شود و همچنین در سایه امنیت 
پایدار است که توسعه فرهنگی - اقتصادی و اجتماعی وعمران و آبادانی 

این استان و شهرستان مهرستان میسر خواهد شد.

مراجعه ۶۰ هزار نفر به
 مراکز پزشکی قانونی تهران

۶۱ هزار و ۳8۹ نفر در هفت ماه نخست امسال به علت آسیب های 
ناش��ی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند. در ۷ 
ماه نخس��ت امس��ال ۶۱ هزار و ۳8۹ نفر به علت آسیب های ناشی 
از نزاع به مراکز پزشکی قانونی اس��تان تهران مراجعه کرده اند که 
این تعداد در مقایسه با مدت مش��ابه سال ۹۶ که تعداد مراجعان به 
علت نزاع به مراکز پزش��کی قانونی ۵۷ هزار و ۶0۴ نفر اعالم شده 
بود ۶ درصد افزایش یافته است.بنابراین گزارش از کل مراجعان به 
علت آسیب های ناش��ی از نزاع در ۷ ماه ، ۳۹ هزار و ۶۳8 نفر مرد و 
۲۱ ه��زار و ۷۵۱ نفر زن بوده اند. در ماه مهر نیز آمار مراجعان نزاع با 
۱۴ درصد افزایش نس��بت به مدت مشابه سال ۹۶ به 8 هزار و ۵8۵ 

مورد رسیده است.

جریمه دو میلیارد ریالی مرتکب 
قاچاق سیگارت خارجی

مدیر کل تعزیزات حکومتی اس��تان ته��ران از جریمه دو میلیارد و 
یکصد میلیون ریالی مرتکب قاچاق مقادیر زیادی سیگارت خارجی 
در شعبه دهم تعزیرات تهران خبر داد.محمدعلی اسفنانی از اعمال 
قانون علیه یک قاچاقچی وارد کننده س��یگارت خارجی به کش��ور 
خب��رداد و افزود: با اعالم جرم گمرک تهران در موردت خلف متهم 
پرونده دائر به مباش��رت در قاچاق مقادیر زیادی س��یگارت ماربلو، 
پرونده  برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.  وی 
گفت: پرونده متهم مذکور در ش��عبه دهم ب��دوی تعزیرات تهران 
رسیدگی و متهم پس از احراز تخلف به ضبط کاالهای مکشوفه و 
پرداخت مبل��غ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال جزای نقدی درحق 

دولت محکوم شد.

استفاده از فناوری های نوین توسط 
پلیس در جهت جمع آوری ادله قانونی

دادیار جانش��ین دادس��تان نظامی استان تهران اس��تفاده پلیس از 
فناوری های نوین را گامی مثبت جه��ت جمع آوری ادله قانونی در 
مواجهه با جرم دانس��ت . محمد هادی کاوه در نخس��تین دوره از 
کارگاه آموزش��ی ضابطان نظامی پلیس پیش��گیری با اشاره به 
ماده ۶0۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصالحی 
۱۳۹۴ برگزاری مس��تمر دوره های آموزشی حین خدمت جهت 
کس��ب مهارت های الزم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان 
را یک تکلی��ف عنوان کرد و آن را اقدام��ی مؤثر جهت آموزش 
نیروها در راس��تای تضمین حقوق ش��هروندان بر شمرد . وی 
افزود: از آنجا که آیین دادرسی کیفری دربردارنده تضمین آزادی های 
مش��روع مندرج در قانون اساس��ی جمهوری اس��المی اس��ت و از 
طرفی کالنتری ها و پاس��گاه های انتظامی به عنوان پیش��انی کار 
در نیروی انتظامی و اجرای وظای��ف ضابطیت ایفای تکالیف ذاتی 
و محوله از س��وی مقامات قضایی را برعهده دارند لذا آموزش آنان 
منطب��ق با قانون مذکور قطعا می تواند در پیش��گیری از جرم نقش 
مهمی داشته باش��د. این مقام قضایی تصریح کرد: در قانون جدید 
آیین دادرس��ی کیفری اختیاراتی به ضابطان اعطا شده است که در 
فرآیند رسیدگی به امور شهروندان تاثیر گذار است که یک نمونه آن 
به کارگیری از فناوری های نوین بوده که امروزه ش��اهد آن هستیم 
در کالنتری ها البس��ه پلیس به دوربین ها در حال تجهیز است که 
می تواند مقام��ات قضایی و پلیس را در جم��ع آوری ادله به هنگام 
وقوع جرم یاری کند . دادیار جانشین دادستان نظامی استان تهران 
پیش��گیری از جرم را س��رمایه گذاری و پرداختن به بسترهایی که 
زمینه بروز جرم تلقی کرد که بخش اعظمی از رسالت انبیا و اولیای 
الهی جهت جلوگیری از انحرافات اجتماعی و تالش جهت هدایت 
و نجات انسان بوده که امروزه در جامعه اسالمی دستگاه قضا و پلیس 

در این مسیر تالش دارند.

فعالیت ۱۳ ایستگاه ثابت
 سامانه شمیم در محل ادارات ثبت

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با بیان اینکه ۱۳ ایستگاه 
ثابت سامانه شمیم در محل ادارات ثبت راه اندازی شده است گفت: 
قوانی��ن ثبتی و ش��هرداری الزامات خاص خود را در صدور اس��ناد 
مالکیت و پایان کار آپارتمان ها دارند.   رضا طالبی زاده در جلسه ای 
که با حضور ش��هردار کرمان ضمن تأکید بر ل��زوم برگزاری دوره 
آموزشی آش��نایی با قوانین ثبتی برای نقشه برداران سازمان نظام 
مهندس��ی، اظهارکرد: کارشناس��ان اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اس��تان کرمان آمادگی کام��ل جهت برگزاری ای��ن دوره را دارند. 
وی با اش��اره به راه اندازی ۱۳ ایستگاه ثابت سامانه شمیم در محل 
ادارات ثبت اس��تان و برداشت مختصات جغرافیایی با خطای کمتر 
از ۳ سانتی متر توسط این سامانه، گفت: نقشه برداران شهرداری و 
سازمان نظام مهندسی ساختمان می توانند با استفاده از این سامانه 
نسبت به تهیه نقش��ه های دقیق معابر و پارک ها اقدام کنند و اداره 
کل ثبت اس��تان آمادگی هرگونه همکاری در این خصوص را دارد. 
وی ضمن بیان اینکه با اجرایی شدن تفاهم نامه  لزوم تطبیق  پایان 
کار شهرداری با نقشه های ارائه ش��ده از سوی نقشه برداران عضو 
نظام مهندسی ساختمان، س��رعت خدمت رسانی به مردم افزایش 
پیدا می کند، گفت: باید در تفاهم نامه سه جانبه واژه های تخصصی، 
فنی و حقوقی با شفافیت و روشنی تعریف شوند تا ضمن ایجاد وحدت 
رویه نقشه های ترسیمی توسط نقشه برداران نظام مهندسی با پایان 

کار شهرداری منطبق باشند.

تشریح جزییات حکم 
هنگامه شهیدی

هنگامه شهیدی با داشتن ۵ عنوان اتهامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
اسالمی محاکمه شد و در نهایت به هفت سال و نیم حبس محکوم 
شد.  وکیل هنگامه شهیدی در مصاحبه با یکی از رسانه های کشور 
اعالم کرد موکلش به ۱۲ س��ال و ۹ ماه حبس محکوم شده است. 
پیگیری های میزان در مورد جزییات حکم هنگامه شهیدی حکایت 
از آن دارد که نامبرده با داش��تن ۵ عنوان اتهامی در شعبه ۱۵ دادگاه 
انقالب اسالمی محاکمه و درنهایت به تحمل هفت سال و نیم حبس 
محکوم شده است که تا بیست روز قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود. 
این گزارش می افزاید هنگامه شهیدی در یکی از عناوین اتهامی خود به 
اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم 
شده است که براساس این گزارش و با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات 
اسالمی، هنگامی که اتهامات فردی بیشتر از سه مورد باشد، یک و نیم 
برابر مجازات حداکثر، برای وی در نظر گرفته می ش��ود. همچنین در 
حکم صادر شده از ش��عبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی آمده است به 
اس��تناد بند های پ، ح، ذ. ماده ۲۳ قانون مجازات اسالمی هنگامه 
شهیدی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه ها، دسته جات 
سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها، مطبوعات و خروج از 
کشور محروم است. گفتنی است، براس��اس پرونده ارسال شده به 
شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی پرونده هنگامه شهیدی متشکل از 
۵ عنوان اتهامی بوده است که بنا به تشخیص قاضی صلواتی یکی 

از عناوین اتهامی وی در عنوان دیگری مستتر بوده است.

روی خط خبر

معـاون منابـع انسـانی قوه قضاییـه 
از ثبت نـام ۵ هـزار نفـر در سـامانه 

میانجیگری خبر داد.

حجت االس��الم والمس��لمین علیرضا امینی در 
مراسم رونمایی از س��امانه نشست های قضایی 
در خصوص آغ��از ثبت نام دفات��ر میانجیگری 
اظهارک��رد: براس��اس م��واد 8۲، 8۳ و 8۴ آیین 
دادرس��ی کیف��ری، قضات رس��یدگی کننده به 
پرونده ه��ا در برخی م��وارد می توانن��د موضوع 
اختالفی را به میانجیگر، مؤسسات میانجیگری 
یا شورا های حل اختالف ارجاع دهند که درواقع 
تالش شده است از یک نوع میانجیگر یا نهادهای 

میانجیگری استفاده شود.
به گ��زارش خبرگزاری ه��ا، وی با بی��ان اینکه 
راه اندازی این سامانه تصویب و ابالغ شده است، 
ادامه داد: بر همین اساس رییس قوه قضاییه کار 
راه اندازی دفاتر میانجیگری را برعهده معاونت 

منابع  انسانی قرار داده است.

معاون منابع انس��انی قوه قضاییه ب��ا بیان اینکه 
سایت دفاتر)مؤسسه( میانجیگری از ۶ آذر امسال 

راه اندازی ش��د، گفت: افرادی ک��ه می خواهند 
ش��خصاً مجوز میانجیگ��ری بگیرن��د یا مجوز 
موسسه میانجیگری را دریافت کنند، می توانند 

به سایت این مؤسسه مراجعه و ثبت نام کنند.
وی با بی��ان اینکه تاکنون ح��دود ۵ هزار نفر در 

این س��ایت ثبت نام کرده اند، افزود: بعد از احراز 
صالحیت و ارزیابی م��دارک ثبت نام کنندگان، 
برای آزمون اختبار معرفی می شوند و در صورت 
دارا بودن ش��رایط به این اف��راد موافقت اصولی 

داده می شود.

امینی با بیان اینکه ثبت نام مؤسسات میانجیگری 
ت��ا ۲۶ آذر ادامه دارد، گفت : اگر این مؤسس��ات 
میانجیگری درس��ت کار کنند یک نهاد می شود 
و می تواند تا تع��داد پرونده های وارده به محاکم 
دادگس��تری را کم کند و برخ��ی از پرونده ها در 
میانه راه با صلح و سازش قبل از ورود به محاکم 

حذف شود.
وی درباره جذب قضات در س��ال ۹8 نیز گفت: 
براب��ر قانون برنامه شش��م، س��الی 800 قاضی 
می توانیم جذب کنیم که معمواًل نیز طبق برنامه 

پنجم نیز سالی همین تعداد را جذب کرده ایم.
امین��ی افزود: از ح��دود ۱0 ه��زار قاضی که در 
دادگستری ها مشغول به کار هستند و کار قضایی 
را انجام می دهند؛ حدود 80 درصد) یعنی 8 هزار 
قاضی( در نشست های قضایی شرکت می کنند 
که این نشس��ت های قضایی ه��ر هفته در ۶00 

واحد قضایی برگزار می شود.
معاون منابع انسانی قوه قضاییه ادامه داد: در این 
نشست ها درباره ابهامات موجود در احکام و آرای 
قضایی بحث می شود و هدف این است که مسائل 
و موضوعات را بحث و بررسی و تشکیک مساعی 

کنند و با همفکری ابهامات را برطرف کنند.

ثبت نام ۵ هزار نفر در سامانه میانجیگری
معاون منابع انسانی قوه قضاییه خبر داد

با حضـور دادسـتان انتظامی قضـات از ۱۳ قاضی برگزیده 
استان اردبیل تجلیل شد.

 در مراس��می که روز گذش��ته با حضور حجت االس��الم و المسلمین 
محمد موحد  دادستان انتظامی قضات در دادگستری کل استان اردبیل 
برگزار ش��د از خدمات و زحمات ۱۳ قاضی برتر این اس��تان تجلیل و 

قدردانی شد.
 اس��امی قضات برگزیده دادگستری اس��تان اردبیل در بازرسی سال 
۱۳۹۷ هیات بازرسی دادسرای انتظامی قضات به این شرح است: ناصر 
عتباتی، دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل، احمد موسی 
پور، رییس شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، لطف اله کوهی، 

رئیس ش��عبه دوم دادگاه کیفری یک اردبیل، سید عبداله طباطبایی، 
رییس دادگستری شهرس��تان پارس آباد، سید شاکر موسوی، رییس 
دادگستری شهرستان بیله س��وار، علی رمضانپور، رییس دادگستری 
شهرس��تان خلخال، جالل آفاق��ی، رییس ش��عبه اول دادگاه خانواده 
اردبیل، اکبر مرادی، بازپرس دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان 
اردبیل، حسن شاهی، بازپرس دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اردبیل، حبیب اش��رفی، ریی��س ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 
مش��گین ش��هر، علی رضایی، بازپرس دادس��رای عمومی وانقالب 
شهرستان مش��گین ش��هر، اکبر نعمتی، بازپرس دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان پارس آباد، مرتضی بابایی، دادرس علی البدل دادگاه 

عمومی )حقوقی( شهرستان سرعین.

با حضور دادستان انتظامی قضات

۱۳ قاضی برگزیده استان اردبیل تجلیل شدند 

خبر

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور 
در پاسخ به ادعای اخیر برخی مسئوالن وزارت ارتباطات 
در مـورد موضوع تحقق وظایـف قوه قضاییه در خصوص 
حمایت از پیام رسـان های داخلی، اعالم کرد: قوه قضاییه 
وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان های اجتماعی 

داخلی به طور کامل به انجام رسانده است.

جواد جاوید نیا با اش��اره به بند ۶ ماده ۲ سیاست ها و اقدامات ساماندهی 
پیام رس��ان های اجتماع��ی، مصوب ۱۳ خ��رداد ۱۳۹۶ ش��ورای عالی 
فضای مج��ازی، در گفت و گو با میزان، اظهارک��رد: قوه قضاییه باید به 
منظور صیانت از حقوق ش��هروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و 
اعتمادسازی، آیین نامه ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و 
کار و فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای 

مجرمانه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

 تدوین پیش نویس آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت 
پیام رسان های اجتماعی داخلی

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: 
طبق تبصره این بند نیز آیین نامه باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن 
صیانت از حقوق ش��هروندی، مس��ئولیت کاربر در قب��ال محتوایی که 
منتشر می کند و مسئولیت ارائه دهند گان پیام رسان اجتماعی داخلی به 
طوری تعیین ش��ود که امکان رقابت پیام رسان های اجتماعی داخلی با 

پیام رسان های اجتماعی خارجی را تقویت کند.
جاویدنیا با تأکید بر اینکه طبق مصوب��ات مرکز ملی فضای مجازی از 
قوه قضاییه درخواس��ت شده است ش��عب ویژه ای را جهت رسیدگی به 
جرایم ارتکابی در این پیام رسان ها اختصاص دهد، گفت: بدین لحاظ و 
در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور در 
کمتر از یک ماه از ابالغ مصوبات مذکور، پیش نویس »آیین نامه حمایت 
حقوقی از فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی« را تدوین کرد که با 
اصالحات جزیی در سال ۱۳۹۶ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و به 
شورای عالی فضای مجازی و مراجع قضایی سراسر کشور اعالم و ابالغ 
شد. وی ادامه داد: در این آیین نامه در خصوص تمام محور های مذکور در 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و به صورت ویژه، 
حفظ حریم خصوصی کاربران ش��بکه های اجتماعی داخلی و حمایت 

قضایی از حقوق قانونی کاربران مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از نکات 
قابل توجه در این آیین نامه را تصریح بر ضرورت اجرای اصل ۲۵ قانون 
اساسی در خصوص پیام های خصوصی تبادل شده افراد در پیام رسان های 
داخلی عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۳ این آیین نامه هیچ ش��خص 
و مقام دولتی و حتی تشکیالت اطالعاتی و امنیتی بر خالف قانون حق 
دسترسی به پیام های خصوصی کاربران پیام رسان های داخلی را ندارند 
و قوه قضائیه بر حفظ حریم خصوصی کاربران نظارت کرده و در صورت 
هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات کاربران به طور قاطع با عوامل آن 

برخورد کرده و متخلفان را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

 توجه به تخصصی بودن رسـیدگی قضایی به مسـائل 
پیام رسان های اجتماعی

یک��ی دیگ��ر از ویژگی های ای��ن آیین نام��ه که سرپرس��ت معاونت 
امور فضای مجازی دادس��تانی کل کش��ور به آن اش��اره کرد، توجه به 
تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مس��ائل پیام رسان های اجتماعی 
بود. وی در این زمینه اظهارکرد: در این راس��تا ب��ه موجب ماده ۱۲ این 
آیین نامه جرایم ارتکابی در پیام رسان های اجتماعی صرفاً در شعب ویژه 
جرایم رایانه ای رسیدگی خواهد شد. جاویدنیا با بیان اینکه در حال حاضر 
بیش از ۴00 شعبه ویژه جرایم رایانه ای در دادسرا های سراسر کشور وجود 
دارد که سعی شده اس��ت قضات آن ها در قالب آموزش های بدو و حین 
خدمت با آخرین تحوالت جرایم رایانه ای و شیوه های نوین رسیدگی به 
اینگونه جرایم آشنا شوند، تأکید کرد: البته تدوین آیین نامه ویژه ای راجع به 
ضوابط و شرایط آموزش و انتصاب قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم 
رایانه ای در دس��تور کار این معاونت قرار گرفته است تا هر چه بیشتر به 

سمت تخصصی تر شدن رسیدگی ها در این شعب حرکت کنیم. وی گفت: 
همچنین در موضوع فیلترینگ تلگرام نیز دستگاه قضایی با هماهنگی 
مرکز ملی فضای مجازی بطور جدی و با قاطعیت ورود کرد و دس��تور 
قضایی کامل و دقیقی توسط دادسرای عمومی و انقالب تهران صادر شد 
که این اقدام نیز گام بسیار مهمی در جهت حمایت از پیام رسان های داخلی 
و صیانت از استقالل و حاکمیت ملی در فضای مجازی محسوب می شود.

 انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در خصوص نقش فعالیت 
تلگرام طالیی و هاتگرام که منجر به عدم موفقیت کامل فیلترینگ تلگرام 
شد و همچنین در واکنش به ادعای برخی مسئوالن وزارت ارتباطات مبنی 
بر اجرای وظایف وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام رسان های 
داخلی و کوتاهی بقیه دستگاه ها در این امر، ضمن تأکید بر ضرورت اجرای 
مصوبات توسط دستگاه های مربوطه اظهارکرد: در مصوبات شورای عالی 
و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت ویژه و وظایف گسترده ای برای 
وزارت ارتباطات مقرر شده است و تا زمانی که وزارت ارتباطات به وظایف 
خود در خصوص حمایت از پیام رسان های اجتماعی داخلی عمل نکرده 
باشد، اهداف این مصوبات که ایجاد مزیت رقابتی برای پیام رسان های 
داخلی نس��بت به پیام رس��ان های خارجی و حفظ اس��تقالل کشور در 
فضای مجازی اس��ت، قابل تحقق نخواهد بود. وی با انتقاد از عملکرد 
وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رس��ان های داخلی 
به مصادیقی در این زمینه اش��اره کرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳ 
هزار سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت 
ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام رسان های داخلی قرار 
می دهد، یا در مقابل حدود ۳00 گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور 
پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آنهم با کیفیت پایین و اختالالت جدی 
در اختیار پیام رسان های داخلی قرار می گیرد یا در مقابل نیازمندی ۳00 
میلیارد تومانی که جهت تأمین زیرساخت های فنی برای رقابت با تلگرام 
الزم اس��ت تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره 
یک و نیم میلیاردی به پیام رسان های داخلی پرداخت می شود و از سوی 
دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان های خارجی اجرا 
نمی شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار 
این پیام رسان ها قرار داده باشد و از آن ها انتظار داشته باشد با پیام رسان های 
خارجی ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت 
کنند. جاویدنیا اظهارکرد: از سوی دیگر از سایر دستگاه ها هم انتظار دارد که 
در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و 
برق رسانی و نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی 
اقدام کند. سرپرس��ت معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور 
اینگونه اظهارات را نوعی فرافکنی و ش��انه خالی کردن از کوتاهی های 
انجام ش��ده، دانست و  گفت: همانگونه که در بحث بسیار مهم و حیاتی 
تأخیر 8 ساله راه اندازی شبکه ملی اطالعات به همین شیوه رفتار می شود.

جاویدنیا با ابراز تأس��ف نسبت به اینکه در طول س��ال های اخیر عماًل 
بخش های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد، 
خاطرنشان کرد:  همانگونه که در جلسات متعدد کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه از سال ۱۳۹۲ که در خصوص فیلترینگ شبکه های 
اجتماعی خارجی برگزار شده اس��ت، مسئولین دولتی علی الخصوص 
وزارت ارتباطات در اس��تدالل خود برای مخالفت با فیلتر ش��بکه های 
غیرقابل کنترل خارجی وعده دادند، با حمایت مؤثر از شبکه های اجتماعی 

داخلی، زمینه جایگزینی آن ها را فراهم می کنند، اما در عمل با گذش��ت 
حدود ۵ سال این وعده ها هیچگاه آن طور که انتظار می رفت محقق نشد.

وی گفت: متأس��فانه نه تنها حمایت مؤثری انجام نشد بلکه عده ای از 
مسئوالن با کوبیدن بر طبل ناتوانی فنی پیام رسان های داخلی و حضور 
فعال در شبکه های اجتماعی خارجی، همنوا با دشمنان سعی کردند چنین 
القا کنند که پیام رسان های داخلی هیچگاه نمی توانند موفق شوند در حالی 
که مقام معظم رهبری همواره بر اتکا به توانمندی های داخلی، اعتماد 
بنفس ملی و شعار »ما می توانیم« تاکید دارند و با این روحیه انقالبی بود 
که جوانان ما توانستند در عرصه فناوری هسته ای، بیو و نانو تکنولوژی و 

عرصه های نظامی شگفتی ساز شوند.
وی یادآورشد: در زمان فیلتر تلگرام نیز، همین جریان تالش کردند چنین 
القا کنند که هیچیک از پیام رسان های داخلی قادر نیستند جایگزین تلگرام 
شوند، اما تلگرام طالیی و هاتگرام می توانند و کسی نپرسید که مگر این ها 
داخلی نیس��تند، به جای تمرکز بر حمایت همه جانبه از پیام رسان های 
داخلی مستقل، اجازه داده شد برخی پوسته های تلگرام به فعالیت خود 
ادامه دهند و بسیاری از امکانات بیت المال برای این پوسته های داخلی 
وابسته به بیگانه اختصاص داده شد و روند رو به رشد پیام رسان های داخلی 
با وقفه و مانع جدی مواجه گردید حتی اخبار متواتری دررسانه ها منتشر شد 
که حکایت از آن داشت ادامه فعالیت تلگرام طالیی بعد از فیلتر تلگرام، 

سقوط ارزش مالی تلگرام را تا حدود زیادی جبران کرده است.

 با تلگرام طالیی تغییری در ارتکاب جرایم فضای مجازی 
ایجاد نشد

وی با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام 
با ادامه حیات تلگرام طالیی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم 
فضای مجازی کشور ایجاد نش��ده، ادامه داد: بنا به اذعان منابع خبری 
خارجی در همین مدت تلگرام توانس��ته از طریق پوس��ته های فارسی 
)تلگرام طالیی( و فیلترش��کن ها، به لطف فرصت س��ازی و پشتیبانی 
داخلی با بودجه های بیت المال، نقش مخرب و ویرانگر خود بر اقتصاد، 
فرهنگ و امنیت کشور را حفظ کند و یکی از دالیل گرانی نرخ ارز و کاهش 
قابل توجه ارزش پول ملی شود که همین موارد برای اثبات نقش تلگرام 
طالیی در احیای تلگرام و ایجاد مانع در حفظ استقالل و امنیت کشور در 

فضای مجازی کافی است.

 پیام رسان های داخلی نشـان دادند که پاسخگوی نیاز 
داخلی هستند

وی تصریح کرد: پیام رسان های داخلی نشان دادند که در مدت کوتاهی که 
تلگرام واقعا فیلتر شده بود، با فعالیت شبانه روزی و کار جهادی می توانند 
پاسخگوی نیاز داخلی باشند و پیشرفت آن ها در جذب کاربر و رفع ایرادات 
نرم افزاری در مقایسه با پیشرفت بسیاری از شبکه های اجتماعی خارجی 
که به تدریج در کشور جذب کاربر کرده بودند واقعا چشم گیر بود. وی گفت: 
حتی می توان با استناد به اخبار منتشره رسمی از اختالالت جدی تلگرام در 
بدو جذب کاربر در ایران، ادعا کرد اگر خود تلگرام در آن ابتدا با این حجم 
از کاربر مواجه می شد، قطعا با قطع کامل خدمات مواجه می شد و دیگر 
نمی توانست قد راست کند؛ اما شبکه های اجتماعی داخلی قهرمانانه و 
شبانه روزی ایس��تادند و وقفه ای در کارشان ایجاد نشد و اگر مشکالت 
پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی 

تا کنون آزاد و قسمت عمده عملیات شیمیایی دشمن خنثی شده بود.

 مسـئوالن با تصمیم قاطع جلوی ادامه حیات تلگرام را 
بگیرند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با تشکر از تک 
تک مدیران و تیم های فنی شبکه های اجتماعی داخلی بابت این تالش 
شبانه روزی افتخار آمیز، خاطرنشان کرد: باید بر دستان آن ها بوسه زد و 
همچنان نیز به توان فراتر از تص��ور آن ها امیدوار بود، بنابراین ضرورت 
دارد مسئوالن و دلسوزان نظام هرچه سریعتر تدابیر جدی و قاطعانه ای 
برای جلوگیری از تداوم این روند اتخاذ کنند و با تصمیم قاطع خود جلوی 
این فرصت س��وزی و کمک به ادامه حیات تلگ��رام در فضای مجازی 

کشور گرفته شود.

امکانات بیت المال را به تلگرام طالیی و هاتگرام اختصاص دادند!
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور:

قوه قضاییه وظایف خود در حمایت از پیام رسان های داخلی را بطور کامل انجام داد
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چهره ها

تشریح جزییات الیحه بودجه سال ۹۸
 محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس جزییات 
الیحه بودجه سال ۹۸ را تشریح کرد و 
گفت احتمال تغییر ارقام بودجه وجود 

دارد.
وی با اش��اره به اع��داد و ارقام الیحه 
بودجه س��ال ۹۸ اظهار داشت: قرار بر 
این بود نگویم اعداد بودجه چیست و تنها میزان درآمدی که در بودجه سال ۹۸ 
پیش بینی می شود را بیان کنیم چرا که احتمال دارد هر گونه تغییر در ساختار 

سه گانه میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه نفت و قیمت دالر ایجاد شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه میزان فروش نفت یک میلیون بش��که در روز اعالم ش��ده است، 
ادامه داد: نظر ما این اس��ت که یک میلیون بشکه نفت را به یک میلیون و 
500 ارتقا دهیم، نرخ دالر را 5هزار و ۸00 تا 6 هزار تومان تغییر کند، وقتی 
دالر را ۸ ه��زار تومان کنیم، آالرمی برای گرانی به بازار می دهیم. نماینده 
مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسالمی توضیح داد: 
میزان منابع مورد نیاز از منابع نفتی از بودجه کل کشور با این سناریو چیزی 
حدود 75 تا ۸0 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، بنابراین با توجه به 
سرجمع بودجه ای که حدود 410 تا 420 هزار میلیارد تومان است، میزان 
۸0 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی نشان می دهد ما عدم وابستگی به نفت 
در بودجه جاری کش��ور براساس سیاست های برنامه ششم و برنامه های 

قبلی در حال تحقق است.
وی با بیان اینکه ش��رایط ایجاد شده را یک فرصت می دانیم، اظهار داشت: 
بنابراین امیدواریم که با توجه به پیش بینی های دقیقی که اتفاق خواهد افتاد 
و در مجلس قرار اس��ت بر آن صحه بگذارن��د، یک فضای خوبی را در بحث 

بودجه سال ۹۸ داشته باشیم.
 حس��ینی با تاکید بر اینکه یکی از نکات بسیار برجس��ته بودجه ۹۸ افزایش 
درآمدهای مالیاتی است بیان داش��ت: برای این موضوع دولت راهکارهای 
جدید طراحی کرده اس��ت همچنی��ن با توجه به اج��رای کامل طرح جامع 
مالیاتی، مقرر شده که بتواند نسبت به شناسایی درآمد واقعی و مالیات واقعی 

اقشار پر درآمد انجام شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در رابطه با فروش اوراق نسبت به سال 
گذشته بر اساس قانون برنامه ششم توسعه همان عدد را یش بینی کرده است، 
گفت: یکی از نکاتی که دولت انجام داده استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه 
ملی است، متاسفانه با توجه به اینکه باید امسال 2 درصد به سهم صندوق توسعه 
ملی ازصادرات اضافه می کردیم دولت در پیش بینی همان پرداخت 20 درصد 
را دیده و ما به التفاوت سه رقم و 34 درصد را در منابع بودجه ای پیش بینی کرده 
است. وی با بیان اینکه یکی از نکات در رابطه با افزایش بودجه جاری است، 
توضیح داد: با وجود اینکه به دنبال انقباضی بودن هزینه های جاری کش��ور 
هستیم اما با توجه به نرخ تورمی که در جامعه ایجاد شده است و اقشار حقوق 
بگیر که قشر پر آسیب در جریان افزایش تورم شده اند، یک افزایش حقوق 20 

درصدی را در الیحه پیش بینی کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در خصوص قیمت حامل 
های سوخت در سال ۹۸ بیان داش��ت: در رابطه با قیمت حامل های انرژی 
مبحث جدیدی در الیحه نداری��م، مگر اینکه بخواهد به صورت جداگانه یا 

شیوه های کارت  سوخت و دو نرخی کردن را بعدا در بودجه اضافه کنند.

کاهش قیمت دالر ادامه دارد
 سید تقی کبیری، عضو هیئت رییسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به نقش تداوم فروش 
نفت ای��ران در کاه��ش قیمت دالر 
گفت:قیمت واقعی دالر کمتر از ۹ هزار 

تومان است.
وی درباره درباره روند کاهش قیمت 
دالر  گفت:افزایش قیمت دالر در  بازار ارز  در ماه های گذشته بدون توجه به 
مولفه های اقتصادی صورت گرفت و در همان زمان سقوط آزاد قیمت دالر می 
شد. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسالمی با اشاره به عدم 
موفقیت امریکا در به صفر رسیدن فروش نفت جمهوری اسالمی ایران،افزود: 
قیمت نفت نسبت به آنچه در بودجه پیش بینی شده بوده باالتر رفته که بیانگر 
کسب درآمد ارزی بیشتر است. کبیری افزود: اینکه قیمت دالر در هفته گذشته 
به کانال 11هزار تومان رسید تنها از این جهت که روند کاهشی را طی کرده 
مناسب است چرا که نرخ 11هزار تومانی نیز برای دالر، قیمت کاذب بوده چرا 
قیمت واقعی دالر کمتر از ۹ هزار تومان است.   وی گفت: تعامل کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تیم جدید اقتصادی دولت نسبت به گذشته 
بیشتر شده و در این راستا بانک مرکزی حداقل بخشی از پیشنهادات کارشناسی 

کمیسیون اقتصادی مجلس را در سیاست های ارزی لحاظ کرده است.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور شد:با 
توجه به کاهش قیمت دالر پیگیری های کمیسیون اقتصادی برای کاهش 

قیمت کاالهای که به بهانه افزایش نرخ دالر باال رفته بود، انجام می شود.

معافیت مالیاتی شرکت های بورسی 
تاکتیکی برای مهار سوداگری در بازار

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی مجلس شورای 
اس��المی گفت:اگر از ش��رکت های 
بورسی حمایت های مالیاتی شود زمینه 
افزایش درآمده��ای مالیاتی در میان 

مدت و بلندمدت فراهم می شود.
وی درب��اره نق��ش ب��ورس در زمینه 
ساماندهی نقدینگی گفت:علی رغم اینکه کارشناسان اقتصادی هشدار دادند 
اما میزان نقدینگی در کشور با افزایش قابل توجهی روبرو شده که بیانگر عدم 
هدایت مناسب نقدینگی است. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
مجلس شورای اسالمی، ادامه داد:با توجه به اینکه بازار سرمایه شرایط را برای 
هدایت نقدینگی به بخش تولید فراهم می کن��د بنابراین باید روند هدایت 
نقدینگی به بورس تسهیل شود. زارع افزود:از شرکت های تولیدی در بورس 
باید حمایت شود چرا که انجام این مهم در توسعه اقتصاد کشور نقش مهم و 
موثری دارد. نماینده مردم آباده،بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به شفافیت معامالت در بورس گفت:بورس ظرفیت توسعه را دارد و 
اگر حمایت های عملی از بازار س��رمایه انجام شود از رونق بازار داللی کاذب 
جلوگیری می ش��ود.    وی گفت:اگر از ش��رکت های بورسی حمایت های 
مالیاتی شود زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی در میان مدت و بلندمدت فراهم 
می شود چرا که فعالیت و توسعه شرکت ها را در پی دارد و به هدایت مناسب 
نقدینگیدر اقتصاد کشور منجر می شود.   سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از 
تولید ملی مجلس شورای اسالمی، یادآور شد:در هر صورت باید با ساز و کار 
شفاف معافیت های مالیاتی برای شرکت های بورسی در نظر گرفت چرا که 

در جلوگیری از هدایت نقدینگی به بخش سوداگری تاثیرگذار است.

  اقتصادی  

نرخ تورم ماهانه در سه ماهه تابستان 13۹7 در ادامه 
روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام 
کم سابقه 5.5 درصد برای مرداد ماه و 6.1 درصد در 
شهریورماه رسید. بر این اساس نرخ تورم نقطه به 
نقطه در شهریورماه به 31.4 درصد رسیده است. از 
سال های گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی 
و پیشی گرفتن رش��د نقدینگی از تورم، هشدارها 
برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان مطرح 
شده بود. مرکز پژوهش های مجلس روند فزآینده 
تورم در سال 13۹7 را مرتبط با افزایش نقدینگی در 
سال های گذشته می داند.   به طور کلی در خصوص 
روند فزآینده تورم در تابس��تان 13۹7 باید عنوان 
داشت که دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت 
بر تورم تأثیر گذار بوده اند. در میان عوامل بلندمدت 
رش��د نقدینگی مهمترین عاملی است که باعث 
افزایش تورم ش��ده و در می��ان عوامل کوتاه مدت 
نیز نرخ ارز به عنوان مهم ترین عامل افزایش نرخ 
تورم شناخته می شود.  در سال های 13۹3 تا 13۹6 
نرخ تورم از رشد نقدینگی )منهای رشد اقتصادی( 
فاصله گرفته است طی سال های 135۸ تا 13۹2 
نقدینگی به طور متوسط سالیانه 25.27 درصد رشد 
داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالیانه 
1۹.۹6 درصد بوده است. این در حالی است که طی 
سال های 13۹3 تا 13۹6 نقدینگی به طور متوسط 
سالیانه 24.21 درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم 

متوسط سالیانه 11.53 درصد بوده است.

    افزایش سرعت گردش پول
 باال بودن نرخ سود بانکی حقیقی و افزایش سهم 
ش��به پ��ول از نقدینگی طی این س��ال ها موجب 
کاهش سرعت گردش پول ش��ده و از علل اصلی 
فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از 
اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع 
شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد 
نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده 
و در تی��ر ماه به کمترین مقدار خود از س��ال 13۹4 
رسید، پیش بینی می شود که روند افزایش سرعت 
گردش پول در ماه های باقی مانده از س��ال 13۹7 
نیز ادامه داشته باشد.  همچنین باید توجه داشت که 
افزایش سرعت گردش پول که پیش بینی می شود 
در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر 
به افزایش نرخ تورم ش��ده و هر ریال نقدینگی را با 
ضریب بیش��تری به تورم تبدیل می کند. از این رو 
حتی در کوتاه مدت نرخ تورم می تواند بیش از رشد 

نقدینگی )منهای رشد اقتصادی(، افزایش یابد.

    تاثیر نوسانات نرخ ارز
 این گزارش تاکی��د می کند که ع��الوه بر عامل 
نخست، افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل کوتاه 
مدت نیز بر افزایش نرخ تورم در ماه های اخیر بسیار 
اثرگذار بوده و از آن جایی که در برخی مطالعات، گذر 
نرخ ارز بر برخی کاالها تا یک سال نیز برآورده شده، 
می توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در 

ماه های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش 
شاخص قیمت ها )مصرف کننده و تولیدکننده( در 
ماه های آتی ش��ود.  در مجموع بررسی های این 
مطالعه نشان می دهد که مهمترین عوامل افزایش 
تورم تابستان سال جاری افزایش سرعت گردش 
پول نقدینگی افزایش یافته در س��ال های اخیر و 
افزایش نرخ ارز بوده است. همچنین بررسی های این 
گزارش نشان می دهد که بخش زیادی از کاالهای 
اساس��ی که با ارز 4200 تومانی وارد می شوند نیز 

افزایش قیمت را تجربه کرده اند.

    پیش بینی روند افزایشی تورم
 در این گزارش همچنان عنوان ش��ده اس��ت که 
تحوالت شاخص قیمت مصرف کننده در پاییز تا 
حد زیادی تحت تأثیر سیاستگذاری ها و انتظارات 
خواهد بود. از طرف دیگر رشد شدید شاخص قیمت 
تولیدکننده در تابس��تان، روند افزایش��ی شاخص 
قیم��ت مصرف کننده در پاییز را نش��ان می دهد و 
می توان انتظار داشت که در پاییز 13۹7، روند چند 
ماه اخیر برای شاخص قیمت مصرف کننده تداوم 

داشته باشد.

    آخرین نرخ تورم به تفکیک استان ها 
بر اساس آمارهای منتشر ش��ده توسط مرکز آمار، 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در آبان 
ماه مربوط به استان آذربایجان شرقی با 4.3 درصد 

افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
همدان با 1.4 درصد افزایش است.

مطابق با آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار در 
آبان ماه 13۹7، عدد شاخص کل برای خانوارهای 
کشور  به 147.۸ رسید که نس��بت به ماه قبل2.6 
درصد افزایش را نشان می  دهد. در این ماه بیشترین 
نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان 
آذر بایجان شرقی با 4.3 درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه هم مربوط به استان همدان با 1.4 
درصد افزایش است. همچنین درصد تغییر شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( برای خانوارهای کش��ور 34.۹ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان 
سیستان وبلوچستان )42.6 درصد( و کمترین آن 
مربوط به استان کرمان )2۸.۸ درصد( است. یعنی 
خانوارهای ساکن استان سیستان و بلوچستان به 
طور متوسط 7.7 درصد بیشتر از میانگین کل کشور 
و خانوارهای ساکن استان کرمان به طور متوسط 
6.1 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آبان 
13۹6 ب��رای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات 

یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 13۹7 هم 
برای خانوارهای کشور به عدد 15.6 درصد رسید. 
بیش��ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
لرستان )1۹.2 درصد( و کمترین آن مربوط به استان  
کرمان )12.2 درصد( است. شکاف نرخ تورم دوازده 
ماهه استان ها در آبان ماه 7.0 درصد است که نسبت 
به ماه قبل یک واحد درصد افزایش را نشان می  دهد.

    راهکارهای پیش�نهادی برای کاهش 
خطر ابرتورم

کارشناسان »عملیات بازار باز« را عاملی مهم برای 
کنترل تورم عنوان می کنند. شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی چندی پیش تصویب کرد که بانک مرکزی 
مجاز به عملیات بازار باز است و می تواند برای اعمال 
سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی 
اسالمی منتشر شده از سوی دولت اقدام کند. برخی 
معتقدند این ابزار امکان مناسبی به بانک مرکزی 
می دهد تا به اتکای آن بتواند کنترل الزم را بر رشد 
نقدینگی و تورم داشته باشد. درواقع بانک مرکزی 
در بازار بین  بانکی نسبت به خرید و فروش اوراقی 
که دولت منتشر کرده، اقدام می کند. کارشناسان 
معتقدند عملیات بازار باز سیاس��ت  پولی است که 
برای کنترل تورم بسیار مؤثر است. همچنین به گفته 
آنها  نرخ بهره مکمل عملیات بازار باز است که می 
تواند سیاست بسیار موفقی در کنترل تورم باشد. در 
کنار این توصیه ها مرکز پژوهش های مجلس نیز 
کنترل اضافه برداشت بانک ها، پرهیز از سیاستهای 
کنترل قیمتی و اعمال سیاست حمایت یارانه ای با 
منابع مشخص و احتراز از سیاست های برهم زننده 
توازن بودجه را سه راهکار پیشنهادی برای کاهش 

خطر رشد نقدینگی و ابرتورم عنوان کرده است. 

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد

دو عامل افزایش نرخ تورم 
اخبار کوتاه

رییس جمهور ۱۵ آذر بودجه را 
تقدیم مجلس می کند

سخنگوی هیئت رییس��ه مجلس، از احتمال برگزاری جلسه علنی 
در پنج شنبه هفته جاری برای تقدیم بودجه سال ۹۸ توسط رییس 

جمهور به مجلس خبر داد.
بهروز نعمتی گفت: رییس جمهور 15 آذر ماه برای تقدیم بودجه سال 

۹۸ در مجلس شورای اسالمی حضور می یابد.
ماده 1۸6 آئین نامه داخلی مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص 
تصویب بودجه ساالنه کل کشور توسط نمایندگان تصریح می کند 
که دولت موظف است الیحه بودجه ساالنه کل کشور را حداکثر تا 

15 آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند.
شایان ذکر است که براساس برخی اخبار غیررسمی صادرات نفت 
در بودجه سال ۹۸،  یک میلیون بشکه در روز با قیمت بشکه ای 60 

دالر و نرخ تسعیر ارز ۸ هزار تومانی بسته خواهد شد.

معامله ارز تا یک میلیون یورو 
در صرافی ها مجاز شد

بانک مرکزی به منظور تس��هیل بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصاد کش��ور، »دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه 
صراف��ی های مجاز« را به تمام ش��رکت های صرافی دارای مجوز 

معتبر از بانک مرکزی ابالغ کرد.
این بانک »دس��تورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های 
مجاز« را طی نامه ش��ماره ۹7.314۸36  م��ورخ  ۸ آذر ماه 13۹7، 
پیرو »دس��تورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور« و در راستای اجرای بند )1( مصوبه شماره ۹7405  
مورخ 23  مهر ماه 13۹7 »ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی، را 
به تمام ش��رکت های صرافی دارای مج��وز معتبر از بانک مرکزی 

ابالغ کرد.
به موجب این دس��تورالعمل، صرافی های مجاز معتبر می توانند ارز 
حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر 
ارزها با ثبت در “س��امانه نظارت ارز )س��نا( “ به صورت اسکناس یا 

حواله به نرخ بازار خریداری کنند.
بر این اس��اس،   نرخ فروش ارز صرافی های مجاز معتبر متناسب با 
شرایط بازار به نرخ بازار و همچنین کارمزد فروش متناسب با شرایط 
بازار و برای اس��کناس دالر حداکثر 1000 ریال و برای حواله های 

ارزی حداکثر یک درصد خواهد بود.

رب گوجه فرنگی 
گران ترین کاالی مصرفی آبان 

بر اس��اس آمارهای منتشر ش��ده از س��وی مرکز آمار، »رب گوجه 
فرنگی« با 244,4 درصد افزایش قیمت نس��بت به ماه مشابه سال 
قبل )آبان 13۹6( بیشترین افزایش قیمت را در میان اقالم مصرفی 

داشته است.
بر اساس نتایج به دست آمده توس��ط مرکز آمار در آبان ماه 13۹7، 
بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط 
به اقالم »خیار« با 33.۸ درصد افزایش، »شیرپاستوریزه « با 12.1 
درص��د افزایش و » موز« با 7.5 درصد افزایش بوده اس��ت. در این 
ماه »پرتقال محصول داخل« 27.0 درصد و »سیب زمینی « 16.1 

درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل )آبان 13۹6( 
هم مربوط به اقالم »رب گوجه فرنگی« با 244.4 درصد افزایش و 
پس از آن » موز « با 165.7 درصد افزایش و » س��یب درختی زرد « 

با 103.6 درصد افزایش بوده است.
در مهر ماه 13۹7 هم بیش��ترین افزایش قیم��ت، مربوط به اقالم 
»رب گوج��ه فرنگی« با ۸۹.7 درصد افزایش، »س��یب زمینی « با 
46.1 درصد افزایش و » گوجه فرنگی« با 40.5 درصد افزایش بود. 
در مهر ماه اقالم »پرتقال محصول داخل « 32.۹ درصد و »س��یب 
درختی زرد « 4.4 درصد، نسبت به ماه قبل از خود )شهریور( کاهش 

قیمت داشته اند.

آخرین خبرها از  ثبت نام و دریافت 
کارت سوخت المثنی 

آخرین آمار حاکی اس��ت که از هفته گذش��ته ک��ه فرآیند ثبت نام 
کارت سوخت المثنی آغاز شده، س��ه میلیون و 500 هزار نفر برای 
دریافت کارت س��وخت به سامانه الکترونیکی و اپلیکیشن خدمات 
دولت همراه مراجعه کردند که از این تع��داد 155 هزار نفر ثبت نام 
موفق داش��تند. از سوی دیگر درخواس��ت 15 هزار نفر که از طریق 
کد دستوری #4* اقدام کرده اند، موفق بوده و تعداد ثبت نام موفق 
اف��رادی که به صورت حض��وری اقدام کرده اند نی��ز 150 هزار نفر 
اعالم ش��ده اس��ت. بنابراین درمجموع درخواس��ت 320 هزار نفر 

موفق بوده است.
ش��نبه هفته گذش��ته بود که فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی 
آغاز ش��د و از روز دوش��نبه، پنجم آذرم��اه س��امانه الکترونیکی  و 
اپلیکیش��ن خدمات دولت همراه برای ثبت نام در اختیار مردم قرار 
گرفت. هم چنین از شش��م آذرماه متقاضیان می توانستند از طریق 

کد دستوری #4* برای ثبت نام کارت سوخت المثنی اقدام کنند.
در این راس��تا، زیبا اسماعیلی ، سخنگوی ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی  با بیان این که تا کنون سه میلیون و 500 
هزار نفر به ص��ورت غیرحضوری و از طریق س��امانه الکترونیکی  
و اپلیکیش��ن خدمات دولت هم��راه برای دریافت کارت س��وخت 
مراجعه کرده اند، به ایسنا گفت: از این تعداد 500 هزار نفر بر اساس 
زمان بندی  که بر اساس رقم تلفن همراه تعیین شده بود، به درستی 
مراجعه کرده و به طور کلی 155 هزار نفر از این طریق ثبت نام موفق 
و نهایی داشتند. وی با اشاره به ثبت نام از طریق کد دستوری 4#* 
اظه��ار کرد: به طور کلی 15 هزار نفر ه��م از طریق این کد ثبت نام 
موفق داش��ته اند. ب��ه عبارت دیگر آم��ار افرادی که موفق ش��دند 
درخواست خود را برای دریافت کارت سوخت المثنی با موفقیت ثبت 
کنند؛ تاکنون 170 هزار نفر بوده است. تعداد ثبت نام موفق افرادی 
که به صورت حضوری اقدام کرده اند نیز 150 هزار نفر اعالم ش��ده 
است. بنابراین درمجموع درخواست  320 هزار نفر موفق بوده است.
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، درباره 
افرادی که طی دو تا س��ه سال گذشته خودروی نوشماره خریداری 
کرده اند و نمی دانند کارت س��وخت آن ها در شرکت پست است یا 
نه نیز توضیح داد: این افراد باید در روزی که نوبتش��ان است، برای 
ثبت نام اقدام کنند. چنانچه کارت سوخت آن ها در پست موجود بود، 
به آن ها اعالم خواهد شد. بر اساس این گزارش، به طور کلی چهار 
روش برای برای ثبت نام کارت س��وخت المثنی معرفی شده است؛ 
روش نخست ثبت نام مالکان خودرو یا موتور سیکلت بدون کارت 
سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 بود که از شنبه 3 آذرماه 

با ارائه مدارک الزم طبق ضوابط جاری آغاز شد.
 روش دوم مراجع��ه به س��امانه خدم��ات دولت همراه به نش��انی 
) www.mob.gov.ir ( و ورود ب��ه گزینه درخواس��ت کارت 
س��وخت المثنی و ثبت اطالعات است که  این سامانه از 5 آذرماه در 
دس��ترس عموم قرار گرفته و ثبت اطالعات در این سامانه رایگان 
اس��ت. روش س��وم نیز دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات 
دولت همراه و ورود به گزینه درخواس��ت کارت سوخت المثنی بود 
که از روز گذشته  آغاز شد.  روش چهارم نیز کد دستوری #4* است.

مرکز  پژوهش های مجلس در گزارش�ی جدید با اش�اره ب�ه افزایش نرخ تورم در چند م�اه اخیر »نرخ ارز« و 
گروه

»سرعت گردش پول در نقدینگی« را دو عامل کوتاه مدت و بلند مدت در رشد تورم اعالم  کرد. نکته قابل توجه اقتصادی
در این گزارش تاثیر سود بانکی و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در افزایش نرخ نقدینگی و همچنین 
روانه شدن نقدینگی ها به بازار ارز است. گزارش ها حاکی از این است که با کاهش نرخ سود بانکی از شهریور 
س�ال گذش�ته و خروج نقدینگی از بانک ها، تقاضا برای خرید ارز در بازار زیاد و این مس�اله عاملی برای افزایش نرخ ارز و در 

نهایت عامل کوتاه مدت افزایش تورم شده است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

بورسکشاورزی

تجدیدنظر در قیمت خرید تضمینی گندم
اعالم قیمت خرید تضمینی گندم با انتقادات زیادی از سوی نمایندگان مجلس و فعاالن حوزه کشاورزی رو به رو 
شد. به گفته آنها قیمت حدود 1400 تومانی در شرایط فعلی انگیزه کشاورزان برای تولید را کاهش و امکان قاچاق 
گندم را افزایش می دهد. بر این اساس در یک هفته گذشته نامه نگاری هایی در این خصوص صورت گرفت و 
در نهایت نتیجه بخش بود. روز گذشته رییس جمهور با خرید تضمینی گندم به  قیمت هر کیلوگرم 1600 تومان 
موافقت کرد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی روز گذشته اعالم کرد: »قیمت خرید 

تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال زراعی جاری 1600 تومان تعیین شده است.«
عبدالمهدی بخشنده افزود: »این مبلغ با پیگیری های وزیر جهادکشاورزی و درخواست وی از رئیس جمهوری در 
زمینه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم و همراهی و مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور محقق 
شد.« چندی پیش نرخ غیررسمی خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم 1470 تومان توسط برخی رسانه ها منتشر شد 
که انتقاد برخی را در پی داشت؛ گندمکاران بر این باور بودند که قیمت کارشناسی خرید گندم براساس نرخ تورم و 

افزایش هزینه های تمام شده تولید 1750 تومان بوده است.
طبق مصوبه سال گذش��ته قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم معمولی 13 هزار ریال، گندم دوروم )برای 
ماکارونی( 13 هزار و 300 ریال بود. س��ال زراعی جدید در ایران هر سال از اوایل مهر ماه آغاز می شود، بنابراین 
طبق قانون و سیاست وزارت جهادکشاورزی، هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده 
توسط وزارت جهاد کشاورزی به دولت ارایه شود تا پس از بررسی و تصویب در شورای اقتصاد و پیش از آغاز فصل 

زراعی جدید )تا پایان شهریورماه( نرخ ها به کشاورزان اعالم شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: »به اعتقاد ما قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل 2 هزار 
تومان تعیین شود و افزایش قیمت گندم از یک هزار و 470 تومان به یک هزار و 600 تومان راضی کننده نیست.«
علی اکبری در خصوص افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با دستور رئیس جمهور، اظهار داشت: »به اعتقاد ما 
قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل 2 هزار تومان تعیین شود و افزایش قیمت گندم از یک هزار و 470 تومان 

به یک هزار و 600 تومان راضی کننده نیست.«
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قیمت جو به 
عنوان کشت جایگزین گندم در حال حاضر حدود 50 تا 100 تومان باالتر از قیمت خرید تضمینی گندم است، گفت: 

»قیمت گندم به عنوان یک کاالی اساسی و استراتژیک برای کشور منصفانه نیست و باید افزایش پیدا کند.«
وی با تاکید بر اینکه اعالم قیمت های خرید تضمینی گندم مبنای محاسباتی دقیقی ندارد، عنوان کرد: »زمانی 
که تولید گندم کاهش داشته باشد مجبور به واردات می شویم، این موضوع باعث ایجاد وابستگی می شود و نیازمند 

درآمد ارزی است.«

افزایش عرضه سهام در بورس و ریزش قیمت ها
معامله گران بازار سرمایه روز گذشته کفه عرضه را سنگین کردند و این سنگینی عرضه باعث شد شاخص های 

بازار سهام با ریزش همراه شود. این عرضه ها آنقدر بود که در برخی از نمادها شاهد صف فروش بودیم.
بازار سهام این هفته را با کاهش قیمت ها آغاز کرد؛ به طوری که نمادهایی در گروه های فلزی، معدنی و برخی 

از سهم های پاالیشی و حتی چند بانک در کاهش شاخص های بازار سرمایه نقش عمده ای داشتند.
با باز شدن معامالت روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی با شیب نسبتا ثابتی افت کرد و در نهایت با 
3۹1۸ واحد کاهش در تراز 15۹ هزار و ۸53 واحدی نشست. شاخص کل هم وزن نیز هم جهت با شاخص کل 

با افت روبرو شد و در نهایت با 614 واحد کاهش رقم 26 هزار و 622 واحدی را تجربه کرد.
شاخص آزاد شناور نیز روز گذشته با 471۸ واحد کاهش رقم 170 هزار و 244 واحدی را تجربه کرد و شاخص 

بازار اول و بازار دوم نیز هر یک به ترتیب 3152 و 651۹ واحد افت کردند.
از جمله نمادهایی که روز گذشته به کاهش فزاینده شاخص های بازار سهام کمک کردند می توان به فوالد 
مبارکه اصفهان، توسعه معادن و فلزات و سرمایه  گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین اشاره کرد. هر یک از این 

نمادها به ترتیب 334، 1۹5 و 1۸4 واحد تاثیر کاهنده روی شاخص کل گذاشتند.
از طرفی معدود نمادهایی همچون فوالد خراسان، شرکت ارتباطات سیار ایران و مخابرات ایران هر یک به 
ترتیب ۸۹، ۸3 و 1۸ واحد تاثیر افزاینده روی شاخص ها داشتند. در گروه کانه های فلزی روز گذشته شاهد افت 
تعدادی از نمادها بیش��تر از 2.5 درصد بودیم همچنین قیمت سهام برخی شرکت ها همچون توسعه معدنی 

و صنعتی صبانور، با ما، معادن منگنز ایران و معدنی دماوند با بیش از چهار درصد کاهش قیمت مواجه شد.
شیمیایی ها روز گذشته با افت فزاینده قیمت مواجه شدند. تعدادی از نمادهای این گروه بیش از چهار درصد افت 

کردند. در این گروه 1۸7 میلیون سهم به ارزش بیش از 62 میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
خودرویی ها نیز روز گذشته شاهد حجم معامالت بیش از 25۹ میلیون سهم بودند؛ به طوری که ارزش معامالت 
این گروه به 35 میلیارد تومان رسید. اما سهم های این گروه نیز با کاهش قیمت فزاینده روبه رو شدند. از جمله 
آن می توان به س��ایپا، ایران خودرو، زامیاد، سایپا آذین، گروه سرمایه گذاری ایران خودرو، صنایع ریختگری 

ایران، چرخشگر و کمک فنر ایندامین اشاره کرد که بیش از چهار درصد در قیمت پایانی افت را تجربه کردند.
در کنار دو گروه خودرو و محصوالت شمیایی روز گذشته در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 
ش��اهد کاهش قیمت بودیم. حتی بانکی ها نیز یک دست با کاهش قیمت مواجه شدند و در برخی از نمادها 

شاهد صف فروش بودیم.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 604 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش 

از دو میلیارد سهم و اوراق مالی در 127 هزار و 130 نوبت دادوستد بود.

آزادس�ازی قیمت خودرو ای�ن روزها به موضوع�ی داغ در بین 
فعاالن صنعت خودروسازی و همچنین متقاضیان خودرو تبدیل 
شده است. خودروسازان با اشاره به افزایش قیمت خودرو در 
حاش�یه بازار و مشکالتش�ان بعد از افزایش نرخ ارز، موضوع 
آزادس�ازی قیمت خودرو را پیش کش�یده اند و بر این اساس 
صحبت هایی از قیمت گذاری خودرو ۵ درصد پایین تر از بازار 
شده است.  از سویی دیگر بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند 
آزادس�ازی قمیت خودرو در شرایط فعلی امکان پذیر نیست و 
از غیررقابتی بودن صنعت خودروسازی کشور انتقاد می کنند. 
این موضوع جمعه شب در برنامه مناظره شبکه یک سیما مورد 

بررسی قرار گرفت. 

بهرام پارسایی،  نماینده مردم شیراز از مخالفان آزادسازی قیمت خودرو گفت: 
»آزادسازی قیمت خودرو در یک فضای انحصاری که تمام مرزها بسته شده 
و خودروسازان داخلی با خودشان قصد رقابت داشته باشند، درست نیست.«
این نماینده مجلس تصریح کرد: »خودروسازان محصول عرضه نکردند 
تا ببیند بازار چقدر کشش دارد؛ لذا ش��اید رانت خوار و داللی وجود ندارد و 

رانت خوار خود خودروساز باشد که االن نیز پیشنهاد پنج درصد زیر قیمت بازار 
را ارائه داده اند که نشان می دهد برنامه ریزی از قبل بوده که قیمت دوگانه به 
وجود آید.« در ادامه محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی با اشاره به وضعیت نامناسب قطعه سازان گفت: »در حال حاضر 
چهار مشکل عمده وجود دارد. اول آن که قیمت خودرو با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه  و نرخ ارز که چندین برابر افزایش نرخ پیدا کرده، افزایش 
نیافته است. در نتیجه فقط در 6 ماهه اول امسال، پنج هزار و 500 میلیارد 
تومان شرکت های خودروسازی زیان دیده اند. عالوه بر این مشکل دیگری 
که ما قطعه سازان با آن روبرو هستیم، تامین مواد اولیه چه خارجی و چه داخلی 
است. قباًل مواد اولیه داخلی را از بازار یا از شرکت های تامین کننده همچون 
فوالد مبارکه و غیره تهیه می کردیم. اما اکنون شرایط سخت شده است.«

نجفی منش ادامه داد: »حدود ۸0 درصد قطعات ما داخلی است و تنها 2۹ 
درصد وارداتی است. برای تهیه ارز برای واردات این 2۹ درصد چنان مضیقه 
و سختی ایجاد شده که باید چندین ماه طول بکشد و آخرش هم مشخص 
نیست تعلق می گیرد یا خیر. چهارمین مشکل ما نیز بدهی های قبلی است 
که مواد اولیه را با قیمت های قبلی خریداری کرده، فروخته و تحویل مردم 
داده ایم؛ االن که موعد بازپرداخت ها اس��ت، اعالم می شود با سه برابر ارز 

آن زمان باید بپردازید که در واقع حکم ورشکستگی قطعه سازان است.«
در ادامه محمدرضا منصوری،  نماینده مردم ساوه و عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با انتقاد از انحصار در صنعت خودروس��ازی کشور گفت: 
»طبیعی اس��ت زمانی که رقابت از جامعه گرفته می شود، آن مجموعه از 
بین می رود. وی با اش��اره به تعرفه های باالی خودروهای خارجی  گفت: 
»خودرویی که اکنون تولید می شود، خودرویی است که 25 سال بیش از 

رده خارج شده است.«
وی افزود: همه چیز در اختیار خودروسازان قرار گرفته است. قیمت برق، گاز 
و حتی نیروی انسانی کمتر از سایر کشورها است. سوال این است که چرا با 
همه این امکانات در این سال ها نتوانسته ایم خودرویی تولید کنیم که صادر 
شود. اگر خودروساز محصول با کیفیت ساخته بود می توانست صادرات کند 

و با برگشت پول آن از ورشکستگی نجات پیدا کند. 
همچنین امیرحسین کاکایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو 
دانشگاه علم و صنعت  در ادامه این برنامه گفت:  »در شرایط فعلی در حاشیه 
بازار فروختن، دارای معانی بدی اس��ت؛ اما این را هم می دانم که وضعیت 
موجود در واقع صنعت خودرو را با مش��کالت عدیده رو به رو کرده است. 

بنابراین باید براساس واقعیت های روز صحبت کرده و به توافق رسید.«

نظرات موافقان و مخالفان آزادسازی قیمت خودرو



511/14گواهی حصر وراثت 
 اقای عباس عباسی مقدم     به شناسنامه  شماره 6515به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972271 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان تقی عباس مقدم   به شناسنامه شماره 850در تاریخ 97/8/28 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-عصمت حیدری ش ش 2 ص مشهد همسر 2- عباس عباسی مقدم 
ش ش 6515ص  مشهد فرزند 3- رضا  عباسی مقدم ش ش  18913 ص مشهد فرزند 4- مهدی عباسی مقدم ش ش  240  ص مشهد فرزند 
5- صغری عباسی مقدم ش ش  1623 ص مشهد فرزن 7- زینب عباسی مقدم ش ش  2915 ص مشهد فرزند 8- معصومه عباسی مقدم 
ش ش  1516 ص مش�هد فرزند 9- مریم عباس�ی مقدم ش ش  40 ص مش�هد فرزند متوفی 9-زهرا عباسی مقدم ش ش 1977 ص مشهد 
فرزند متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750812و 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 
97/9/6در 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

511/15رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مهدی ابدالی تکلو   داراي شناس�نامه شماره 24 به ش�رح دادخواست به کالسه1173-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حیدرخان ابدالی تکلو ابدال آبادی  به شناسنامه 900 در تاریخ 1351/3/24 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-مهدی ابدالی تکلو فرزند حیدر  ش ش 24 ت ت 1319 ص 
تربت جام فرزند متوفی 2- تومان ابدالی تکلو ابدال آبادی فرزند فرامرز ش ش 898 ت ت 1292 ص تربت جام همسر متوفی 3- زرین تاج 
ابدالی تکلو ابدال آبادی فرزند میرزا بزرگ ش ش 901 ت ت 1293 ص تربت جام همسر متوفی 4- علی ابدالی تکلو فرزند حیدر ش ش 23 
ت ت 1318 ص تربت جام فرزند متوفی 5- عباس ابدالی تکلو فرزند حیدر ش ش 1205 ت ت 1315 ص تربت جام فرزند متوفی 6- طلعت 
ابدالی تکلو فرزند حیدر ش ش 3 ت ت 1318 ص تربت جام فرزند متوفی 7- اصغر ابدالی تکلو فرزند حیدر ش ش 2319 ت ت 1330 ص 
تربت جام فرزند متوفی 8- حسن ابدالی تکلو فرزند حیدر  ش 7 ت ت 1316 ص تربت جام فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

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

511/16رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه منصوره صدری  داراي شناسنامه شماره 261 به شرح دادخواست به کالسه 1128-97 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی صدری به شناسنامه 2435 در تاریخ 1397/7/10 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مهدی صدری فرزند علی ش ش 1709 ت ت 1356 ص مشهد فرزند متوفی 2- مرضیه صدری 
فرزند علی ش ش 61880 ت ت 1350 ص مش�هد فرزند 3- منصوره صدری فرزند علی ش ش 261 ت ت 1347 ص مش�هد فرزند متوفی 
4- ه�ادی ص�دری فرزند علی ش  421 ت ت 1360 ص مش�هد فرزند متوفی 5- فاطمه صدری فرزند عل�ی ش ش 70404 ت ت 1358 ص 
مشهد فرزند متوفی 6- معصومه صدری فرزند علی ش ش 68605 ت ت 1345 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
شعبه 6 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/17 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه ام لیلی مطبوعی زارعی  داراي شناس�نامه ش�ماره 1162 به شرح دادخواست به کالس�ه 1120—97 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد رضا رحمتی  به شناسنامه 3 در تاریخ 97/7/28 دراقامتگاه  دائمي 
خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-احس�ان رحمتی فرزن�د محمد رضا ش ش 0920876366 
ت ت 1369 ص مش�هد فرزند متوفی 2- محمد رحمتی فرزند محمد رضا ش ش 0922244121 ت ت 1371 ص مش�هد فرزند متوفی 
3-ایم�ان رحمت�ی فرزند محمد رضا ش ش 12347 ت ت 1365 ص مش�هد فرزند متوفی 4-نازنین رحمتی فرزند محمد رضا ش ش 
0925423343 ت ت 1379 ص مش�هد فرزن�د متوف�ی 5- علیرضا رحمتی فرزند محمد رضا ش ش 2766 ت ت 1364 ص مش�هد 
فرزند متوفی 6- ام لیلی مطبوعی زارعی فرزند اس�معیل ش ش 1162 ت ت 1346 همس�ر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

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

511/18رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه علیرضا مهدوی   داراي شناسنامه شماره 696 به شرح دادخواست به کالسه 970601133 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غالم مهدوی  به شناس�نامه 1037 در تاری�خ 94/10/9 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-علیرضا مهدوی فرزند غالم ش ش 696 ت ت 1354 ص مش�هد 
فرزند متوفی 2- مریم حنفی گرجی فرزند غالم حس�ین ش ش 1654 ت ت 1334 ص مش�هد همسر متوفی 3- محمد جواد مهدوی 
فرزند غالم ش ش 1679 ت ت 1366 ص مش�هد فرزند متوفی 4- س�میه مهدوی فرزند غالم ش ش 1663 ت ت 1361 ص مش�هد 
فرزند متوفی 5- حمیده مهدوی فرزند غالم ش ش 439 ت ت 1353 ص مش�هد فرزند متوفی 6- هادی مهدوی فرزند غالم ش ش 
877 ت ت 1360 ص مش�هد فرزند متوفی 7- مهدی مهدوی فرزند غالم ش ش 1244 ت ت 1355 ص مش�هد فرزند متوفی    اینک 
باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

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

511/19آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به جواد یعقوبی  که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد طبق اجرائیه صادره از 
در پرونده کالس�ه 970188  به موجب دادنامه ش�ماره 9709977508900851 مورخ 1397/6/17 صادره از شعبه 250 محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته )چکها 228133-325109-325110-325111-325107-3251081 و 
جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس )فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از تقدیم دادخواست 97/2/22 و نیز پرداخت مبلغ 3418000 
ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان )مجید وارسته حسینی 
نژاد(ص�ادر جواد یعقوبی به پرداخ�ت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته )چکه�ا 325111-325110-325109-228133-
325107-3251081 و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقس�یم بر ش�اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از تقدیم دادخواس�ت 97/2/22 و نیز 
پرداخت مبلغ 3418000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
مجید وارسته حسینی نژاد 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 محکوم 
علیه می باش�د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73  آ .د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر 
االنتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  

احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول  هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتری شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/20آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم معصومه شعبانی کالته مال محمد قلی   که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977508900806  صادره از ش�عبه 250 در پرونده شماره 970465 محکوم به پرداخت 
مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواس�ته یک فقره س�فته به ش�ماره 0858037 و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت 
97/4/14 لغایت یوم االدا بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی و هزینه دادرسی به مبلغ 317000 ریال و حق الدرج آگهی به مبلغ 300/000 
ریال در حق خواهان صادر و پرداخت نیم عش�ر دولتی ش�ده 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
شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/21آگهی ابالغ اجرائیه 
محکوم له:غالمرضا رافتی اهری  -محکوم علیه:شهره رافتی خداپرست -پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به شهره رافتی 
خداپرست  که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه   صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده مشهد  در پرونده شماره 970437 
به موجب دادنامه ش�ماره 9709975114000528-1397/6/10  محکوم به تمکین عام و خاص و برگش�ت به زندگی مشترک شده است 
پرداخت چهل هزار تومان نیم عش�ر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باش�د بدیهی اس�ت 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 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید مطهری  مشهد

511/22آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه سعید عبداللهی  که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9609977508601116  صادره از ش�عبه  در پرونده شماره 960943 محکوم به بشرح بین الهاللین )خواهان اصل طلب 
خود به انضمام هزینه های دادرس�ی را دو میلیون و دویس�ت و پنجاه هزار تومان اعالم نمود خوانده متعهد گردید در تاریخ 96/12/15 
بدهی اش را بطور یکجا به خواهان پرداخت نماید چنانچه خوانده به تعهد خویش عمل ننماید خس�ارت تاخیر تادیه س�فته موصوف از 
تاریخ تقدیم دادخواس�ت 96/10/23 الی یوم االدا محاس�به می گردد و خواهان می تواند از طریق صدور اجرائیه اقدام نماید و بعد از 
تس�ویه حس�اب خواهان متعهد گردید اصل سفته موصوف را به خوانده مس�ترد نماید (با یکدیگر توافق و سازش نمودند ..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 دفترشعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/23آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمد قلندری   که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977508600665  صادره از ش�عبه 247 در پرونده ش�ماره970234 محکوم به تخلیه مورد اجاره یکباب منزل 
مس�کونی واقع در جاده س�یمان –اس�الم آباد –انتهای خیابان امام رضا –چهارراه اول س�مت چپ-درب سوم-طوسی رنگ و پرداخت 
مبل�غ 12/500/000 ری�ال بابت اجور معوقه تا مورخه 97/3/3 و مبلغ 1/404/250 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبل�غ 1/746/000 ریال بابت 
قبوض مصرفی آب-گاز –برق-در حق محکوم له در حق محکوم جالل س�بحانی 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
مسئول دفترشعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/24آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه حسین عبدی    که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977508600754  صادره از شعبه 247 در پرونده شماره970285 محکوم به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/033/500 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و هزینه آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 97/3/21 ال یوم االدا در حق محکوم له حسن محمودی با وکالت خانم زهرا اسفندیاری حصاری و نیم عشر 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 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفترشعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/25آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم 1-مینا سپهی زاده  که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977516500966  صادره از شعبه 266 در پرونده شماره970543 محکوم به حضور در دفترخانه و اسناد رسمی 
و انتقال سند اتومبیل سواری پراید به شماره پالک جدید 549س69-ایران  74 –پالک قدیم 355و36-ایران 42 به نام خواهان و خوانده 
قربان غالمی دربندی به پرداخت هزینه دادرسی مبلغ 170/650 تومان در حق محکم له خانم فرشته صداقتی کالت 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
منشی شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/26آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه بهزاد جهانشیری   که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977516500883  صادره از ش�عبه 266 در پرونده ش�ماره970403 محکوم به پرداخت مبلغ 34/400/000 ریال بابت 
اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 1396/2/31—1395/12/25 الی وم االدا و نیز 
پرداخت مبلغ 61000 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکم له حامد اسماعیلی زاده ملکی 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
منشی شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/27آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه مجتبی بالش آبادی     که مجهول المکان می باش�د ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977516500865  صادره از شعبه 266 در پرونده شماره970460 محکوم به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت 
اصل خواس�ته و جبران پرداخت خس�ارت وارده به س�ببب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 90/5/17 الی یوم االدا و نیز پرداخت مبلغ 
82900 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له روح اله ساالری 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
منشی شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/28آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 1-مصطفی 2-مجتبی 3-رضا 4-علی 5- محمد 6-باقر 7-فاطمه همگی 
ضعیف الس�ادات     که مجهول المکان می باش�د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977516200883  صادره از شعبه 263 در 
پرونده شماره970441 محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و تعویض پالک قدیم 42-ایران 391و36 به پالک 
جدید به ش�ماره 74-ایران 483د66 یک دس�تگاه خودروی پراید 132 مدل 1388 به شماره شاسی 2835675 و چهار میلیون و یکصدو 
شصت و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی در سه نوبت در حق محکوم له مجتبی جهان دیده 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
منشی شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/29آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه رضا گلستانی     که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977508000870  صادره از شعبه 241 در پرونده شماره970417 محکوم به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک 1397/1/30 مبلغ یکصدو پنجاه هزار ریال بابت درج آگهی 
الی یوم االدا و نیز پرداخت مبلغ 941/500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و آگهی در حق محکوم له رمضانعلی وکیلی 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
منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/30آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه احیا سبزواری    که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977509600961  صادره از شعبه 257 در پرونده شماره970491 محکوم به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 950/500 ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی و 450/000 ریال هزینه درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم 
له سعید شهمیری فرزند محمد با وکالت خانم لیدا شهمیری 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 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/53آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به حمید قربانی موخر  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای حسن خوافی چمن 
آبادی   علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک حکم به محکومیت خوانده آقای حمید قربانی موخر و نیز پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/959/250 بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و درج در آگهی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک مورخ 1385/1/7 -1385/7/2 تا یوم االدا در حق خواهان آقای حسن خوافی چمن آبادی مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/54آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به مجید باش قره   فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای یوسف سلطان پوری 
ممقانی با وکالت خانم زهره مختاری  علیه شما بخواسته مطالبه وجه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 157/215/000 ریال بابت 
اصل خواس�ته و همچنین پرداخت 2/669/187 ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخ 1397/6/7 تا یوم االدا محاسبه و پرداخت مبلغ حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و در حق آقای یوسف سلطانی پور ممقانی مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/55آگهی 
شماره بایگانی :970783 بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به محمد کاظم هاشمی زاده مقدم تهرانی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در 
مورد دادخواست آقای حسن خوافی چمن آبادی   علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک حکم به محکومیت خوانده محمد کاظم هاشمی زاده 
مقدم  تهرانی و نیز پرداخت مبلغ 12/500/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/938/250 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
و درج در آگهی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 1395/1/20 تا یوم الدا در حق خواهان آقای حسن خوافی چمن آبادی مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/56آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به مصطفی خزاعی بورنگ  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای امید باصری  علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977508601253 در پرونده کالسه 970708 به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف الی یوم الدا و نیز پرداخت مبلغ 
586/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در حق خواهان امید باصری محکوم شده 

اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 247 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/57آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به بهنام کالمی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای احمددری مقدم  علیه شما 
بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977508001305 در پرونده کالسه 970674 به پرداخت مبلغ 55/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/325/000 هزینه دادرسی و نشر آگهی روزنامه محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/58آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به محسن صادقی ابروان  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای رضا دلیرزاده  علیه 
ش�ما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977508001301 در پرونده کالس�ه 970354 به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته وجبران پرداخت خس�ارت وارده به نسبت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک های موصوف الی یوم االدا پرداخت 
مبلغ 3/026/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی روزنامه در حق محکوم له محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی شعبه 241 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/59آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به رضا امیری و س�میه زارع موید   فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای احمد 
موس�وی  علیه شما بخواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977509401219 در پرونده کالسه 970598 حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان رضا امیری –سمیه زارع مویدی( به پرداخت مبلغ 109/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران پرداخت خسارت وارده به 
سبب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 5/1-4/28-1/15-1397/2/28-1396/12/28 الی یوم  االدا و نیز پرداخت مبلغ 3/525/500 ریال 
بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه آگهی روزنامه در حق خواهان آقای سید احمد موسوی محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/60آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به امید نوروزی    فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای حسن زحمت کش  علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509401241 در پرونده کالسه 970713 حکم بر محکومیت خوانده امید نوروزی 
به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران پرداخت خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 7/20-

1396/8/20 ال یوم الدا و نیز پرداخت مبلغ 1523000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 45000 تومان هزینه درج آگهی 
در حق خواهان حسن زحمتکش محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالس�ه پرونده: 970060 وقت رس�یدگی: یکشنبه 97/11/07 س�اعت 9 صبح  خواهان: 
محمدجعفر رحمانی – فرامرز رحیمی بش�ر – محترم خسروی – هایده غریبی لورون – 
مجتبی مجیدی راد – اکرم رغبتی خوانده : جمش�ید جریان و مجید خراسانی چهاروق 
دوز خواسته: ابطال  سند رسمی شماره 6812 دفترخانه690 تهران دادخواستی بشرح فوق 
الذکر  به شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده است که بعلت مجهول المکان بودن خواندگان حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدن�ی مراتب یک نوبت از طریق جراید  آگهی می گ�ردد تا خواندگان مذکور  در دادگاه 
حاضر و ضمن دریافت نسخه ای از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسیدگی در 

این شعبه دادگاه واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان معلم حاضر گردد. 
58314 - مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالس�ه پرونده: 970209 وقت رس�یدگی: 97/11/16 س�اعت 9 صبح  خواهان: ارس�الن 
محمودی  خوانده : محمد رحیم متقی ایروانی فرزند شمس الدین  خواسته: اعتراض ثالث 
به  دادنامه ش�ماره 26871 و 73940  و الغای قس�متی از دادنامه در خصوص  حق  کسب 
و پیش�ه و تجارت یک باب مغازه به پالک ثبتی 575/20 شهرس�تان الهیجان بخش 13 
گیالن و الزام به تنظیم  سند رسمی  ا جاره نسبت به دو دانگ از ملک مزبور دادخواستی 
بش�رح فوق الذکر  به شعبه چهارم دادگاه انقالب اس�المی تهران ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده است که بعلت مجهول المکان بودن خوانده   حسب ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت از طریق جراید  آگهی می گردد تا خوانده   مذکور  
در دادگاه حاضر و ضمن دریافت نس�خه ای از دادخواس�ت و ضمائم در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در این شعبه دادگاه واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان معلم حاضر گردد. 
58315 - مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالسه پرونده: 970208 وقت رسیدگی: 97/11/16 ساعت 10 صبح  خواهان: حسن محمودی 
و المیرا محمودی خوانده : محمد رحیم متقی ایروانی فرزند شمس الدین  خواسته: اعتراض 
ثالث به  دادنامه شماره 26871 مورخ 71/9/23   و 73940  مورخ 67/9/3 و الغای دادنامه 
مذکور در خصوص  حق  کسب و پیشه به پالک ثبتی 575/20 بخش 13 گیالن و الزام به 
تنظیم  سند ا جاره رسمی نسبت به چهار دانگ پالک مزبور دادخواستی بشرح فوق الذکر  
به شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
است که بعلت مجهول المکان بودن خوانده   حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مرات�ب یک نوبت از طری�ق جراید  آگهی می گردد تا خوانده   مذکور  در دادگاه حاضر و 
ضمن دریافت نسخه ای از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه 

دادگاه واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان معلم حاضر گردد. 
58316 - مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالس�ه پرونده: 970154 وقت رسیدگی: 97/11/27 س�اعت 10 صبح  خواهان: ادره  کل 
آموزش و پرورش اس�تان  گیالن  خوانده   خان بابا یعقوب رشتی فرزند عبداله و عبداله 
یعقوب رشتی فرزند عزیز خواس�ته: اعتراض ثالث به  دادنامه 19696 مورخ 68/8/18  و 
نقض دادنامه مذکور دادخواستی بشرح فوق الذکر  به شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی 
تهران ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده است که بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده   حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت از طریق جراید  آگهی 
می گردد تا خواندگان مذکور  در دادگاه حاضر و ضمن دریافت نسخه ای از دادخواست و 
ضمائم در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه دادگاه واقع در تهران خیابان شریعتی 

خیابان معلم حاضر گردد. 
58317 - مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالس�ه پرونده: 970155 وقت رسیدگی: 97/11/27 س�اعت 9 صبح  خواهان: اداره  کل 
آموزش و پرورش اس�تان  گیالن  خوانده   : معصومه امینی  مجد نفیس�ی فرزند محسن 
خواس�ته: اعتراض ثالث به  دادنامه ش�ماره 306  مورخ 67/7/12  شعبه 10 هیات قضایی 
و نقض دادنامه معترض عنه دادخواستی بشرح فوق الذکر  به شعبه چهارم دادگاه انقالب 
اسالمی تهران ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است که بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده   حس�ب ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مرات�ب یک نوبت از طریق 
جراید  آگهی می گردد تا خواندگان مذکور  در دادگاه حاضر و ضمن دریافت نس�خه ای 
از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه دادگاه واقع در تهران 

خیابان شریعتی خیابان معلم حاضر گردد. 
58318 - مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالس�ه پرونده: 970204 وقت رسیدگی:  یکش�نبه 97/11/14 ساعت 10 صبح  خواهان: 
مهدی کرمی فرزند  محمد صدیق  خوانده : فرنگیس اطلسی – حسین مدرسی تهرانی 
– معصومه عظیمی فرزند محمود – محمد ملکی فرزند ابراهیم خواسته: اعتراض ثالث به  
دادنامه 25843 مورخ 71/6/2 ش�عبه 5 دادگاه انقالب اسالمی تهران و اثبات مالکیت  و 
متعاقبا خروج موضوع  پالک های ثبتی 15414  و 15415 مجزی شده از 3106 فرعی از 163 
اصلی  کرج و ابطال سند  کمیته امداد  در خصوص  پالک مزبور دادخواستی بشرح فوق 
الذکر  به شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده است که بعلت مجهول المکان بودن خواندگان حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدن�ی مراتب یک نوبت از طریق جراید  آگهی می گ�ردد تا خواندگان مذکور  در دادگاه 
حاضر و ضمن دریافت نسخه ای از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسیدگی در 

این شعبه دادگاه واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان معلم حاضر گردد. 
58319 - مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرفیت سیامک  جانقربان – فرزاد کتیرائی – 
فواد کتیرائی – گلوریا کتیرائی به شماره بایگانی 970136 و دادخواستی تسلیم دادگاه 
انقالب اس�المی تهران نموده اس�ت که به  علت مجهول المکان ب�ودن خواندگان و به 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/2/2 ساعت 09:00 صبح تا 
خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه 
و ضمن اعالم نش�انی خود نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58320 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

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 )299021(
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 )299032(
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه پاک مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26505 و 

شناسه ملی 10380419188
 به اس�تناد صورتجلس�ه 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 
شدند - روزنامه حمایت به عنوان روزنامه کثیر االنتشارجهت 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 )299047(

مفقودی برگ سبز
-FE برگ س�بز خودرو وانت دو کابین مزدا مدل 89 به شماره انتظامی 66-323 د12 و شماره موتور

557142 و ش�ماره بدنه NAGDPX2PC19E33053  به نام ش�رکت صنایع کاشی زرین خراسان 
مفقود از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کاشمر
511/1آگهی احضار متهم 

درپرونده کالسه 970555 شعبه 607 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد-به موجب شکایت مصطفی ساالری علیه غالمرسول 
علیزاده فرزند وکیل  به اتهام سرقت گوشی موبایل  تحت تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه 
و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در روزنامه آگهي و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود 

پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد رایگان
بازپرسی  شعبه 607 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 6 مشهد

511/2آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوسیله پیرو ابالغیه های صادره قبلی به آقایان 1-جعفر شبیری فرزند میرزا رحمت 2-حسین تهمتن فرزند احمد مجهول المکان ابالغ می 
گردد در خصوص دعوی تجدیدنظر خواهی علی حسین پور پاکزاد فرزند امیر از دادنامه شماره 9709975189300282 صادره از شعبه 3 دادگاه 
عمومی حقوقی قوچان بطرفیت شما و آقایان براتعلی پرونده و عباس قائنی ثانی  وقت رسیدگی برای مورخه 97/11/1 ساعت 9 صبح جهت اخذ 
توضیح از طرفین تعیین و صادر گردیده است لذا به علت عدم شناسائی شما در آدرس اعالمی بنا به درخواست تجدیدنظر خواه و به دستور 
دادگاه و به استناد ماده 7 ق.ا.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تاضمن ارائه نشانی خود در وقت مقرر فوق در 

دادگاه حاضر شوید-شماره بایگانی:970816
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی-موسوی

511/3آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محمد دوست محمد تبار ملکشاه فرزند 
دوستمحمد 

خواهان :حسین خرسند  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد دوست محمد  به خواسته :مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه9709987578300366  شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 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

511/4آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان و خانمها محمد زهرا و زهره و کیهان و 
داراب و جمشید  و محمد عطار باشی و محمد اسماعیل پور و سعید وسهراب و سودابه حصاری  

خواهان : دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته :اعتراض ثالث   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987578300461  
شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/7 ساعت 
9تعیین 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

511/5آگهی
خواهانها معصومه امیری قادر آباد و فاطمه خیری سقی و محمد کوکبی و امیر ارسالن کوکبی با والیت محمد کوکبی  دادخواستی به طرفیت 
خوانده مهدی آقائی و مینا حسن پور به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 7شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع 
وبه کالسه 9609987500700803 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/10/15وساعت 9/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه 7شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/6آگهی 
خواهان  مهدی حاجی پور   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبداله برقبانی   به خواسته مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه 9709987501500760  ش�عبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 
س�اعت9 تعیین ش�ده 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 شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در شورا حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 15 شورای حل اختالف  مجتمع شماره1  مشهد

511/7آگهی
خواهان محمد حسین باقرنیا با وکالت سعید اسمعیلی یدکی و پری اسماعیلی  به طرفیت خوانده محمد حسینی به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 
واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالسه 9709987501400750 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
ان 1397/10/18 وساعت 10صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس 
ازنش�رآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 14شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/8گواهی حصر وراثت 
نصرت رضائی رزگی  به شناس�نامه  ش�ماره 18292به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972120 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان علی باخدا  به شناسنامه ش�ماره  1217در تاریخ 97/7/23 در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-طلعت براتی   ش�ماره شناس�نامه 3310  محل صدور شناس�نامه  تایباد  
نسبت با متوفی مادر  2- نصرت رضائی رزگی  شماره شناسنامه 18392محل صدور شناسنامه مشهد   نسبت با متوفی زوجه  3- آتنا باخدا 
شماره شناسنامه 0926237209 محل صدور شناسنامه مشهد   نسبت با متوفی فرزند  4- مرتضی باخدا شماره شناسنامه0923716386 محل 
صدور شناسنامه مشهد  نسبت با متوفی فرزند و5-ایمان باخدا ش ش 0925720488 ص مشهد فرزند  متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750056و 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 97/9/6در 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

511/9گواهی حصر وراثت 
 اقای سجاد یوسفعلی زاده طرقی  به شناسنامه  شماره 0921484003به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  
به شماره 243/972144 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان رجب یوسفعلی زاده طرقی  به شناسنامه شماره 267در 
تاریخ 97/5/15 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-صغری نشیمه ش ش 283 ص فریمان زوجه 2- حسن 
یوسفعلی زاده طرقی ش ش 972 ص مشهد فرزند 3- علیرضا یوسفعلی زاده طرقی ش ش 2121 ص مشهد فرزند 4- سجاد یوسفعلی زاده 
طرقی ش ش 0921484003 ص مش�هد فرزند متوفی 5- عفت یوس�فعلی زاده طرقی ش ش 2029 ص مشهد فرزند 6- محمد رضا یوسفعلی 
زاده طرقی ش ش 1342 ص مشهد فرزند 7- حسین یوسفعلی زاده طرقی ش ش 150 ص فریمان فرزند 8- سینا یوسفعلی زاده طرقی ش ش 
0924470038 ص مشهد   متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 584614و 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 97/9/6در 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

511/10گواهی حصر وراثت 
 اقای سعید صالحی شیرازی   به شناسنامه  شماره 3079به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972257 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد علی صالحی شیرازی   به شناسنامه شماره 548در تاریخ 
97/8/3 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-ثریا ژیان محمودی ش ش 39964 ص مشهد زوجه 2- طاهره 
صالحی شیرازی ش ش 4335 ص مشهد فرزند 3- مجید صالحی شیرازی ش ش 60275 ص مشهد فرزند 4- نجمه صالحی شیرازی ش ش 660 
ص مشهد فرزند 5- سعید صالحی شیرازی ش ش 3079 ص  مشهد فرزند 6- نعیمه صالحی شیرازی ش ش 17343 ص مشهد فرزند 7- حمید 
صالحی شیرازی ش ش 62168 ص مشهد فرزند  متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به 
شماره 316121و 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 97/9/6در 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

511/11گواهی حصر وراثت 
 اقای محمد حسین عبدی کبودان    به شناسنامه  شماره 4446به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به 
شماره 243/972194 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان بهزاد عبدی کبودان  به شناسنامه شماره 186در تاریخ 
97/6/24 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-سکینه کاظمی ش ش 417 ص نهبندان زوجه 2- شمسی 
عبدی کبودان ش ش 321 ص مشهد فرزند 3- محمد حسین عبدی کبودان   4446 ص مشهد فرزند 4- فاطمه عبدی ش ش 217 ص مشهد 
فرزند 5-اعظم عبدی کبودان ش ش 13990 ص مشهد فرزند متوفی 6- زهرا عبدی کبودان ش ش 1168 ص مشهد فرزند 7- اکرم عبدی 
ش ش 4143 ص مشهد فرزند  متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 
316169و 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 97/9/6در 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

511/12گواهی حصر وراثت 
 حنیفه حس�ن پور خرکت به شناس�نامه  شماره 2به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972195 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علیرضا مینائی   به شناسنامه شماره 397در تاریخ 96/9/13 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-ربابه صابی همسر متوفی 2- مهین مینائی ش ش 645 ص مشهد 
فرزند 3- حسن مینائی ش  705 ص مشهد فرزند 4- حسین مینائی ص  مشهد فرزند 5- محمد مینائی ش ش 40 ص مشهد فرزند متوفی 
ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 316116و 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 97/9/6در 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

511/13گواهی حصر وراثت 
 اقای رضا غالمی به شناس�نامه  ش�ماره 0921816138به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/971987 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان قاسم علی غالمی   به شناسنامه شماره 160در تاریخ 93/3/17 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-معصومه قرائی گلورزه ش ش 1 ص تربت جام زوجه 2- امیر غالمی 
ش ش 559 ص تربت جام فرزند 3- زهرا غالمی ش ش 227 ص تربت جام فرزند 4-علی محمد غالمی ش ش 3242 ص تربت جام فرزند 
5- هادی غالمی ش ش 188 ص تربت جام فرزند 6- فاطمه غالمی ش ش 3243 ص تربت جام فرزند 7- طاهره غالمی ش ش 0720042798 
ص تربت جام فرزند 8- رضا غالمی ش ش 0921816138 ص مشهد فرزند  متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار 
یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 316155و عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی 
متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث شماره 68953سرانجام در تاریخ 97/9/6در 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

511/31آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم الهه وفادوست کارگر فرزند برات اله    که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977509600854  صادره از شعبه 257 در پرونده شماره970357 محکوم به پرداخت مبلغ یکصدو 
بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم از زمان سر 
رسید چک موصوف تا یوم الدا و نیز پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصدو پنجاه هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق 
محکوم له سجاد شایسته فرزند حسین  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 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

512/32آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد قندابی فرزند غالمرضا
خواهان آقای سید محمد محمدی موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد قندابی به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985728200010 شعبه 2 شورای حل اختالف شهری تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/11 ساعت 16/45 تعیین 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 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 2 شورای حل اختالف شهری تربت حیدریه

512/33آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم شمسیه بذرکار رودی فرزند 
نورمحمد

خواهان آقای سید رسول محمدی موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده شمسیه بذرکار رودی به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985728200010 شعبه 2 شورای حل اختالف شهری تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/11 ساعت 16/45 تعیین 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 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 2 شورای حل اختالف شهری تربت حیدریه

512/34آگهی
احتراما بدینوسیله آگهی احضار متهم در پرونده کالسه 970553 ک 103 شکایت آقای/خانم فرشته خوش منظر علیه آقای/خانم شهرام 
قلی زاده به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی ،نامبرده مکلف است در مورخه 1397/10/12 ساعت 9 صبح در شعبه 103 
کیفری قوچان حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید،در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر قوچان

511/35آگهی طالق
آقای حمیدرضا ش�کری به نش�انی مجهول المکان به اطالع می رس�اند همس�ر شما خانم عطیه کارزگاهی طوس�ی با ارائه دادنامه شماره 
9709977586700630 مورخ 1397/6/31 صادره از شعبه 17 دادگاه خانواده مشهد درخواست انجام طالق و ثبت آن به اعمال وکالت حاصل 
از شروط ضمن عقد ازدواج و بذل یکصدسکه از مهریه را دارد. بنابراین شایسته است ظرف ده روز پس از انتشار آگهی در روزنامه به این 
دفترخانه واقع در انتشار خیابان سناباد)فلسطین 23/1(روبروی مرکز بهداشت دفتر ازدواج 58 و طالق 13 مشهد مراجعه نمایید، در غیر 

اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
دفتر رسمی ازدواج شماره 58 و طالق 13مشهد- سید مهدی موسوی

511/36آگهی مزایده اموال مرحله دوم
به موجب پرونده اجرائی کالس�ه ش�ماره 32/970150صادره از حوزه شماره 166 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای محمد باقر 
دیانتی راد جمعا به پرداخت مبلغ 138/492/998ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له خانم سکینه اسدی نسب 
محکوم گردیده است چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/09/24 از ساعت 12 الی 1 ظهر در محل اجرای احکام 
مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی – بین قرنی 22 و 24 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت 
پایه ش�روع و به کس�انیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ،ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از:دو دانگ از پالک ثبتی شماره 1016 فرعی از 174 اصلی واقع در بخش 10 مشهد به مساحت 
116/1 مترمربع واقع در جاده قوچان مجاور قلعه قدیمی ابراهیم آباد تعاونی مسکن فرهنگیان نصرآباد ؛ که شماال بطول 21/60 متر پی دیوار 
به پالک 82 فرعی شرقا بطول 15/5 متر پی به قطعه 43 جنوبا بطول 15/5 متر محل درب و دیوار به خیابان )دوربرگردان( غربا فاق حد می 
باشد که طبق نظریه کارشناس مربوطه ارزش 6 دانگ قطعه زمین مذکور به مساحت 116/1 مترمربع به میزان 60/000/000 ریال و ارزش دو 

دانگ آن به میزان 200/000/000 ریال می باشد.
 دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس

511/37آگهی اصالحی
بازگش�ت به ش�ماره روزنامه4347-1397/09/01 و پیرو آگهی ابالغیه منتشر شده در روزنامه حمایت تحت ش�ماره 1397/08/27-11171 

موضوع کالسه اجرایی 9706113 عبارت زیر در سطر 4 اصالح گردد:سطر4: شماره شناسنامه: 0926063383 صحیح می باشد.
مدیر اجرا شعبه دوم اجرای اسناد رسمی مشهد-محمد سلمانی روشناوند

آگهي حصر وراثت511/38
خواهان رونوشت حصر وراثت علیرضا احمدی زاده گی فرزندیارمحمدبه شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709987506701840 
از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یارمحمد احمدی زاده گی در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1-شهربانو 2- علیرضا 3- شهناز همگی احمدی زادگی)فرزند (4- نسا کمیاب فریمانی 
)همس�ر( ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور ی�ک نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه ش�خصی اعتراض�ي دارد و یا 

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

511/39آگهی ابالغ معرفی داور
پی�رو آگهی قبلی به آقای محمد نس�یم پارس�ا فرزند فعال مجه�ول المکان ابالغ می گرد در پرونده کالس�ه 13/970184 این دادگاه 
دعوی خانم حبیبه فتحی زاده فرزند محمد یونس  بطرفیت ش�ما بخواس�ته طالق ظرف یک هفته از تاریخ درج آگهی جهت معرفی 
داور حاضر ش�وید در صورت عدم حضور و عدم معرفی داور واجد ش�رایط باالی سی سال سن و متاهل دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود و دادگاه راسا داور تعیین خواهد نمود
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/40آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ی ه�ای قبل�ی به خان�م مهن�از کارگزاری فع�ال مجهول الم�کان ابالغ می ش�ود ب�ه موجب دادنامه ش�ماره 
9709975113800730 مورخ 1397/3/23صادره از شعبه 25 دادگاه خانواده مشهد در خصوص دادخواست محمد حسین علیخانی 
فرزند غالمرضا به طرفیت خانم مهناز کارگزاری به خواسته تعدیل تقسیط محکوم به دادگاه با توجه به محتویات پرونده دادخواست 
تقدیمی –مدارک ابرازی و دادنامه محکومیت و استش�هادیه محلی و ش�هادت ش�هود و اینکه خوانده نیز علیرغم ابالغ در جلس�ه 
حاضر نش�ده و دفاعی ننموده اس�ت علیهذا دادگاه توجها به نظریه قاضی محترم مشاور با کیفیت مطروحه مذکوه خواسته خواهان 
را تا پرداخت یک س�که در هش�ت ماه را وارد و ثابت تش�خیص مس�تندا به مواد 2و3و6و7و8و9و10 و تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه 
اج�رای محکومی�ت های مالی حکم بر تعدیل و افزایش اقس�اط مهریه از هر 5 ماه به هر 8 ماه یک س�که ص�ادر و اعالم می نماید و 
اما در خصوص مازاد خواس�ته خواهان به دلیل عدم احراز مس�تندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهان صادر و 
اعالم می گردد آراء صادره حضوریس�ت و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر اس�تان 

خراسان رضوی می باشد 
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/41آگهی
در خصوص پرونده بایگانی ش�ماره 33/960384 بدینوس�یله به آقای حسنعلی س�لطانی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد جهت 
مالحظه نظر کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا به مدت یک هفته 7 روز اقدام نماید .با توجه به علت عدم حضور ندرج در این 

ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد 
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/42آگهی
پیروآگهی قبلی بدینوس�یله به مهدی آفتابی  ابالغ می گردد حس�ن محمودی نسبت  به دادنامه شماره 9709977516101158 بنام 
در پرونده کالس�ه 970290 دادخواس�ت تجدیدنظر  خواهی تقدیم نم�وده با عنایت به مجهول المکان بودن ش�ما مراتب یک نوبت 
آگهی تا از تایخ نش�ر ظرف مدت 10 روز با مراجعه به این دبیرخانه ضمن اعالم نش�انی و دریافت نس�خه ثانی دادخواس�ت چنانچه 

پاسخی دارید کتبا ارائه نمائید
منشی شعبه 262 مجتمع 5 شورای حل اختالف مشهد

511/43آگهی
خواهانها فیروزه صادق نیا و حانیه و امیر حسین و مجید و میرزا علی همگی  به شهرت بخشی زاده مهاجر و مومنه مومن زاده بخارائی با 
وکالت امیر امین الش�ریعه نجفی دادخواس�تی به طرفیت خوانده گان بهرام و مهدی فنائی ترک به خواسته اثبات وقوع بیع تقدیم شورای 
حل اختالف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد 
– ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالسه 970818 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 97/10/22 وساعت 
13 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/44اگهی
شماره بایگانی:970377-در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای حمید بهشتی مقدم  بطرفیت شما حسین اردالن  نسبت به دادنامه شماره 
9709977500900830  صادره از این شعبه 9به شما ابالغ می شود .ضمنا می توانید نسخه ثانی و ضمائم را از شعبه تحویل بگیرید مقتضی 
اس�ت حس�ب ماده 346 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاس�خی دارید ظرف ده روز پس از رویت 

اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/45آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم زربی بی اسماعیل زهی –منصوره زارعیان مجهول المکان می 
باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977500400932 کالسه 9709987500400512 حکم به محکومیت خونده ردیف دوم 
خانم منصوره زارعیان به حضور در دفترخانه اس�ناد رس�می و تنظیم سند یکدستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی 78د941ایران 36 و 
پرداخت دو میلیون و ششصدو نه هزار و پانصد ریال بابت ابطال تمبر و سیصد هزار ریال بابت درج آگهی در حق خواهان محکوم می نماید 
رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی د رهمین شعبه است سپس ظرف بیست روز 

دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد
شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/46آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای علی فیروزی اسد آباد –سید یاسر حسینی فعال مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد در مورد  
در خواس�ت امیر احس�ان پور بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک و بموجب حکم ش�ماره 9709977500400918 در پرونده کالسه 
9709987500400570 قانون آیین دادرس�ی مدنی و قانون استفس�اریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خانواده علی فیروزی 
اسد آباد را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و نود و سه هزار ریال بابت ابطال تمبر 
و هزینه آگهی روزنامه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا یوم الدا که بر مبنای نرخ تورم توسط دائره محترم اجرای احکام 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل 

واخواهی د رهمین شعبه است سپس ظرف بیست روز دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد
شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/47آگهی
شماره بایگانی :970370-در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای سید علی اصغر میر شفیعی بطرفیت ملیحه صفرزاده نسبت به شماره دادنامه 
9709977501400759 صادر از ش�عبه 14 چنانچه پاس�خی دارید ظرفمهلت 10 روز به این شعبه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده به 
همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارس�ال می گردد ضمنا جهت دریافت نس�خه ثانی دادخواس�ت تجدیدنظر و ضمائم آن در اسرع وقت 

به شعبه مراجعه نمائید 
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد 

511/48آگهی ابالغ دادنامه
ش�ماره بایگانی :970665-پیرو آگهی های قبلی بدین وسیله به آقایان داود –هدایت اله-صفی الدین-حسین -ابوالحسن شهرت همگی 
حبیب الهی و خانم صغری عیدی و آقایان اسماعیل –هادی –مهدی-و خانم مینا شهرت همگی افخم-آقایان احمد خسرو آبادی –احمد 
پاکزاد ابالغ می گردد که در خصوص تجدیدنظر خواهی نس�بت به دادنامه ش�ماره 9709977576900396-1397/4/26 صادره از ش�عبه 
19 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد به موجب دادنامه ش�ماره 9709975133200794 صادره از این دادگاه در پرونده کالس�ه 970665 /12 
تجدیدنظر حکم به تایید دادنامه نخس�تین صادر ش�ده است.مراتب جهت اطالع اعالم می گردد.ش�ما می توانید با مراجعه به این دادگاه 

تصویر رای را دریافت نمائید
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی-مسلمی

511/49آگهی ابالغ دادنامه کالسه 9709975133300724
پی�رو آگه�ی های قبلی بدینوس�یله به آقای یحی�ی علی پور فرزند محم�د فعال مجهول الم�کان ابالغ می گردد ک�ه تجدیدنظر خواهی 
محم�د رضا مهران به طرفیت ش�ما به نس�بت به دادنامه صادره از ش�عبه 30 حقوقی دادگاه عمومی منتهی به ص�دور دادنامه 97/6/22-

9709975133300724 در ان دادگاه شده است مقتضی است ظرف یک هفته پس از انتشار با مراجعه به دفتر شعبه رای صادره را دریافت 
نمائید

منشی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی-سلیمانی تنورلوئی
511/50آگهی ابالغ دادنامه

بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای سید هادی موسوی فرزند سید حسین  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست خانم 
مهتاب موسوی فرزند سیدنصرالدین پرونده  کالسه 29/970443 به خواسته حضانت 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 29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/51آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگهی قبل�ی به آقای امین ال�ه وارث نورائی فرزند ش�کر اله فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
خانم آرزو محمد خانی فرزند عبداله با وکالت علی اکبر عطاردی  علیه ش�ما بخواس�ته طالق به درخواس�ت زوجه بموجب حکم ش�ماره 
9709977586500748 م�ورخ 97/8/20  در پرونده  کالس�ه 15/961176  –به زوج�ه اجازه می دهد که به یکی از دفاتر ثبت واقعه طالق 
مراجعه و وفق مقررات قانونی و موازین شرعی نسبت به اجرای صیغه طالق خلع و ثبت آن با بذل ده هزار تومان از مهریه اقدام نماید  مابقی 
مهریه بر ذمه زوج باقیست بدیهی است در صورت امتناع خوانده از حضور در دفتر خانه طالق سردفتر به عنوان نماینده دادگاه مکلف به 
اجرای و ثبت صیغه طالق می باشد 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 15 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/52آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای غالمرضا حس�ن زاده بهار فرزند نصرت فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست خانم 
گلثومه وطن دوس�ت زیدانلو فرزند برات  علیه شما بخواسته لغو حضانت بموجب حکم شماره 9709977586400944  در پرونده  کالسه 
14/970604 دادگاه خانواده مشهد –به لغو حضانت فرزند مشترک امیر مهدی 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 14 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

آگهی
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  11 آذر 1397
 شماره  4353

5



رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای قربان نعیمی نظام آباد بش�ماره شناسنامه100بشرح دادخواست بکالس�ه 97/3044/اول ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اس�ماعیل نعیمی نظام آباد به شناس�نامه ش�ماره30درتاریخ 97/8/9 دراقامت�گاه دائمی خود 
درآزادشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-قربان نعیمی نظام آباد ف اسماعیل کد ملی4879607509ت 
ت40/5/15پسرمتوفی2-قاسم نعیمی نظام آباد ف اسمعیل کد ملی6249841113ت ت43/4/8پسرمتوفی3-نوروزعلی نعیمی ف اسمعیل 
کد ملی6249607781ت ت46/6/1 پس�رمتوفی4-محمد علی نعیمی ف اس�ماعیل کد ملی 6249320733ت ت52/11/20پسرمتوفی5-
ابراهیم نعیمی ف اسماعیل کد ملی6249670564ت ت56/1/1پسرمتوفی6-صغری نعیمی نظام آباد ف اسماعیل کد ملی 6249847928ت 
ت45/1/1دخترمتوفی7-ام البنین نعیمی نظام آباد ف اسماعیل کد ملی6249609490ت ت 49/1/1دخترمتوفی8-زینب نعیمی ف اسماعیل 
کد ملی6249682562ت ت58/11/1دخترمتوفی 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.
117-دبیرشعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای پهلوان نوروزی بش�ماره شناسنامه 12بشرح دادخواس�ت بکالسه3015-97/سوم  ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان آقا محمد نوروزی به شناس�نامه ش�ماره489تاریخ77/9/25 در اقامتگاه دائمی خود در آزادشهر بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-فاطمه نوروزی ف آقا محمد کدملی6249634517ت ت47/10/1دخترمتوفی2-

کلثوم ن�وروزی ف آقامحمد کد ملی6249843418ت ت44/4/1دخترمتوفی3-علیرضا ن�وروزی ف آقا محمد کد ملی 6249864636ت 
ت50/6/1پس�رمتوفی4-بدرکمالی وطن ف حسین کد ملی 6249648674ت ت/22/1همسرمتوفی5-زینب نوروزی ف آقا محمد کدملی  
6249765344ت ت 63/7/6دخترمتوف�ی6-گل عنبرن�وروزی ف آقامحم�د کدمل�ی6249830782ت ت 40/2/24 دخترمتوف�ی7-
صنمب�ر نوروزی ف آقا محمد کدمل�ی 6249633464ت ت39/1/1دخترمتوفی8-پهلوان ن�وروزی ف آقامحمد کدملی6249837574ت 
ت42/1/1پسرمتوفی9-س�کینه نوروزی ف آقامحمد کد ملی 6249634304ت ت 46/6/1دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
118-دبیرشعبه 3شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

آگهی ابالغ دادنامه)حقوقی(
 درپرون�ده کالسه970221/ش�عبه اول حقوقی دادگاه عمومی رامی�ان دعوی بانک مهراقتصاد بامدیریت س�یدضیاء ایمانی باوکالت جابر 
اکبری بطرفیت اس�ماعیل سادین فرزند حمزه س�اکن آزادشهر فعال مجهول المکان بخواسته صدورحکم برمحکومیت تضامنی بپرداخت 
مبلغ300/000/000ریال بابت1فقره چک بش�ماره9211/389745-12عهده بانک ملی رامیان به انضمام کلیه خس�ارات دادرس�ی وخسارت 
تاخیرتادیه طی دادنامه ش�ماره9709971748500941مورخ05/ 1397/08حکم به محکومیت تضامنی بپرداخت مبلغ300/000/000سیصد 
میلیون ریال بعنوان اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ10/010/000ریال بابت هزینه دادرس�ی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک لغایت زمان پرداخت که براس�اس ش�اخص تورم بانک مرکزی دراجرای احکام مدنی محاس�به خواهد شد وحق الوکاله وکیل مطابق 
تعرف�ه درمرحله ب�دوی ومبلغ544/000ریال هزینه اوراق وتعرفه خدمات درحق خواهان صادرگردیده اس�ت رای صادره غیابی بوده لذا به 
استناد تبصره ماده 302قانون آئین دادرسی مدنی برای1نوبت نشرآگهی میگردد تاچنانچه خوانده به رای صادره اعتراض داشته باشد ظرف 
مدت20روز ازتاریخ انتشار آگهی قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف مهلت20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم دادگاه تجدید 

نظر استان گلستان میباشد.
110-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رامیان-لک زائی

ابالغ رای
 درخصوص واخواهی عبدالقادر چکاوگرگیج واسماعیل فرامرزی فعال متواری نسبت به دادنامه شماره9601481 بایگانی960868بدینوسیله 
به نامبردگان ابالغ میگردد طی دادنامه ش�ماره97/01295مورخه 97/08/22به اس�تناد ماده 407قانون آیین دادرس�ی کیفری ضمن تایید 
دادنامه واخواسته حکم به رد واخواهی نامبردگان صادرگردیده است لکن دادگاه به استناد ماده 46قانون مجازات اسالمی مجازات رابمدت 
2س�ال معلق کرده اس�ت که درصورت ارتکاب جرائم عمدی موجب حد- قصاص- دیات ویاتعزیری ازدرجه 7 به باال تعلیق لغو میش�ود 
ومبلغ2750000ریال کشف شده از متهمان به استناد ماده215قانون مجازات اسالمی بنفع دولت ضبط میگردد این رای نسبت به محکومیت 
حضوری و قطعی ونس�بت به ضبط وجه مکشوفه حضوری وظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر گلستان 

میباشد.
101-رئیس شعبه اول دادگاه انقالب گنبد کاووس-تیموری

ابالغ رای دادگاه
 درخصوص واخواهی پرونده بش�ماره بایگانی 961363/آقای عباس�علی میر فرزند عباس متواری دائربر نگهداری30 س�انتی گرم تریاک 
و5سانتی گرم شیشه بدینوسیله به نامبردگان ابالغ میگردد که دادگاه به استناد ماده 407قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تایید دادنامه 
واخواس�ته حکم به رد واخواهی صادرنموده اس�ت فلذا بلحاظ کهولت سن متهم به استناد ماده 46قانون مجازات اسالمی مجازات رابمدت 
3س�ال تعلیق نموده تا درصورت ارتکاب جرایم عمدی موجب حد- قصاص- دیات- تعزیری ازدرجه 7 به باال تعلیق لغو میش�ود این رای 
حضوری ونس�بت به نگهداری تریاک قطعی ونس�بت به مورد دیگر ظرف20روز پس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر 

گلستان میباشد.
102-رئیس دادگاه انقالب شهرستان گنبدکاووس-تیموری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی صدقی نور فرزند ددش
خواهان آقای اصالن باباپور با وکالت فرزاد یزدانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای مهدی صدقی نور به خواس�ته مطالبه وجه دو فقره 
چک به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980493100482 شعبه 1 شورای 
حل اختالف شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
109306 مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- رامین حمیدزاده

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9609980402600965 به شماره بایگانی 970751/103 خانم مریم شیخی نژاد نرگسی متهم هستند به اتهام کالهبرداری 
رایانه ای موضوع شکایت خانم رقیه شهریاری اردبیلی، وقت رسیدگی به تاریخ 1397/10/18 ساعت 11:00 شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اردبیل 
تعیین شده است. با توجه به اینکه متهم موصوف مجهول المکان می باشد به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 
بدینوس�یله به نامبرده ابالغ می ش�ود تا در وقت مقرر جهت دفاع از اتهام انتسابی در این ش�عبه حاضر شود. در صورت عدم حضور وفق 

مقررات قانونی، رسیدگی خواهد شد.
109302 منشی شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان اردبیل- منصور هراسی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی صدقی نور فرزند ددش
خواهان آقای اصالن باباپور با وکالت فرزاد یزدانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی صدقی نور به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 
یکصد میلیون ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980493100480 شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان 
اردبیل ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/19 س�اعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
109303 مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- رامین حمیدزاده

آگهی احضار  متهم 
آگهی احضار متهم در پرونده  شماره 9709988321000136  شعبه دهم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب  کرمانشاه به موجب  شکایت 
خانم ژاله مرادی و آقای  مسعود مرادی از متهم  1. سید یونس  حیدری به اتهام مشارکت در اخالل در نظم عمومی از طریق تیراندازی با سالح 
گرم و ورود به عنف  و تخریب تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی 
به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری  مراتب یک نوبت در روزنامه   آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از 

انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
956 دادسرای عمومی و انقالب  کرمانشاه 

آگهی احضار  متهم 
آگهی احضار متهم در پرونده  شماره 9709988321000530 شعبه دهم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب  کرمانشاه به موجب  شکایت 
طاهره جعفری فرزند یوسف علیه متهم سینا الماسی پور فرزند  محمد حسین  به اتهام سرقت تعزیری تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری  مراتب یک نوبت 

در روزنامه   آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد. 
957 دادسرای عمومی و انقالب  کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم محمدرضا   محمودیان به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت راحله غالمی از طرف این شعبه   دادسرای عمومی و انقالب 
کرمانشاه به شماره پرونده 9709988604300329  و کالسه بایگانی 970694 تحت تعقیب است و ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن نگردیده 
بدینوس�یله در اجرای  ماده 174  قانون آئین دادرس�ی  امور کیفری مصوب 1392  مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از  تاریخ انتش�ار  
آگهی در شعبه ششم دادیاری  دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه  جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت 

عدم حضور  پس از یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی تصمیم  قانونی اتخاذ خواهد شد. 
958  مدیر دفتر شعبه ششم دادسرای  عمومی و انقالب  کرمانشاه 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم نادر نادری  به اتهام توهین موضوع شکایت منوچهر یعقوبی بلشتی از طرف این شعبه   دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه 
به شماره پرونده 9709988604701916  و کالسه بایگانی 970329 تحت تعقیب است و ابالغ اخطاریه به ایشان ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای  ماده 174  قانون آئین دادرسی  امور کیفری مصوب 1392  مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از  تاریخ انتشار  آگهی در شعبه 
ششم دادیاری  دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه  جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند. در صورت عدم حضور  پس 

از یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی تصمیم  قانونی اتخاذ خواهد شد. 
959 مدیر دفتر شعبه ششم دادسرای  عمومی و انقالب  کرمانشاه 

آگهی 
در پرونده کالس�ه 9709988315200694  ش�عبه اول بازپرس�ی دادسرای  عمومی و انقالب  کرمانش�اه خانم طاهره عارفی شاد به 
اتهام کالهبرداری  در فضای مجازی به مبلغ 1/694/150 تومان به موجب  ش�کایت خانم س�احر مقبولیان تحت تعقیب  قرار دارند 
با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضا ریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174  قانون آئین دادرس�ی 
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. 
960 بازپرس شعبه ا ول دادسرای  عمومی و انقالب کرمانشاه

اگهی
نسبت به شکایت عظیم قاصدومظفرسیاه مردخوزانی-صادق سلمانی تاتالری-عظیم قاصد-ابراهیم عبدی-ناصرآجرلو-محمدرضامحمدی-

علی مومنی نژاد-محمدرضامحمدی-حسین حسنلو-حامداویسی-علی دوخائی-مرتضی عبدلی-فرامرزکامرانی-درخشنده ومجیدنبی 
زاده برب�ران علیه حمزه علی نژاد-منصورعزی�ززاده –حمزه علینژاد-حمزه علی نژاد-مجیداوره ای –کریم عزیززاده –احمدرختانس�از-
منصورعزیززاده –بهنام همتی-رضارختانس�از-کریم عزیززاده –حسین عزیززاده-عمرمالزاده-منصورعزیززاده-مرتضی حسنی –کریم 
عزیززاده-شیرزادعزیززاده –عمرمالزاده-حمزه علی نژاد-عمرمالزاده-عیس�ی پیروتی-عمرمالزاده-کریم عزیززاده دایربرمشارکت در 
کالهبرداری 255میلیون تومان-کالهبرداری ومش�ارکت درکالهبرداری200میلیون تومان –مش�ارکت درکالهبرداری255میلیون تومان 
–مشارکت درکالهبرداری مبلغ50میلیون تومان ومش�ارکت درکالهبرداری465میلیون تومان مشارکت درکالهبرداری43میلیون تومان 
مشارکت درکالهبرداری 43میلیون تومان مشارکت درکالهبرداری26میلیون تومان مشارکت در کالهبرداری 50میلیون تومان مشارکت 

درکالهبرداری58میلیون تومان حکم برائت صادرشدجهت دریافت متن رای به شعبه مراجعه نمایید.
3031-شعبه102دادگاه کیفری دوشهر پیرانشهر102جزایی سابق

دادنامه
پرونده کالسه9609984428300626شعبه101دادگاه کیفری دوشهرپیرانشهر101جزایی سابق تصمیم نهایی9709974427700671-
ش�اکی یحیی حسن نژادی خضرلوئی فرزندجعفربنش�انی چایپاره قره ضیاالدین روس�تای قره کندی جاده بسطام خانه محمدایمن 
ش�ابوئی دودکانلومنزل اس�تیجاری یحیی حس�ن ن�ژادی خضرلوئی-متهمین1.علیرضااس�ماعیل زاده فرزندیداله2.کوروش قطاری 
فرزندخس�روباوکالت تیمورزمانی فرزندحس�ین بنشانی پیرانش�هرخ امام روبروی دادگس�تری-اتهام 1.عدم رعایت نظامات دولتی 
منجربه ایرادصدمه بدنی ش�به عمدی2.عدم رعایت نظامات دولتی منجربه ایرادصدمه بدنی ش�ظبه عمدی-رای دادگاه- درخصوص 
اتهام1.کوروش قطاری فرزندخسرو ت ت56اهل پیرانشهر ساکن ارومیه فعال متواری باوکالت متعاقب تیمورزمانی2.علیرضااسماعیل 
زاده فع�ال مت�واری مجهول المکان هردو دایربر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی ش�به عمدی هرکدام به میزان 
یک س�وم تقصیر موضوع شکایت یحیی حسن نژادی خضرلوئی فرزندجعفرحسب کیفرخواست صادره ازسوی دادسرای عیمومی و 
انقالب پیرانش�هر به شمراه 9710434427500432مورخ 22/5/97دادگاه باعنایت به جمیع اوراق ومحتیوات پرونده شکایت شاکی 
وتحقیقات محلی صورت گرفته وگواهی صادره ازس�وی پزشکی قانونی ونظریه بازرس اداره کارکه مصون ازاعتراض موثر باقی مانده 
واظهارات و دفاعیات بلوجه غیرمس�تدل وکیل متهمردیف اول دردادگاه درخصوص عدم وجود رابطه کارگری وکارفرمایی فی مابین 
شاکی وموکل خوددرحالی که برابر نظریه کارشناس موکل وی بجهت اینکه پیمانکار اصلی بوده وئانجام پروژه رابه یک شخص متهم 
ردیف دوم فاقد صالحیت ایمنی واگذار ثنموده ونظارت نیزداش�ته اس�ت به میزان یک س�وم مقصر دروقوع حادثه و نتیجه حاصله 
اعالم نموده نظربه قرائت امارات منعکس ثدرپرنده ازجمله متواری بودن متهمین بزه انتس�ابی به نامبردگان رامحرزدانسته بااستناد 
به مواد 2و14و18و19بندت37بندث8ماده145تبصره ان همگی ازقانون مجزات اس�المی مصوب 92 مواد 2و3و4و5و91و95و171بند

یک176و186قانون کارمصوب69مجمع تش�خیص مصلحت نظام اس�تحقاق متهم ردیف اول بربرخ�ورداری ازتخفیف درمجازات به 
جهتد حس�ن س�ابقه بااعمال دروجه تخفیف نس�بت به نامبرده حکم برمحکومیت متهم ردیف اول به پرداخت جزای نقدی دئرحق 
صن�دوق دول�ت به میزان یازده میلیون رایل و متهمردیف دوم به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت به میزان ش�صت و یک 
میلیون و نهصدو نود و پنج هزار و چهارصدریال از بابت جنبه عمومی جرم صادر و اعالم مینماید فاما درخصوص جنبه خصوصی جرم 
معنونه و دیات متعلقه به ش�اکی نظربه مطالبه دیه از ناحیه ش�اکی و مالحظه گواهی صادره ازسوی پزشکی قانونی بااستناد به مواد2

89بندپ291و448و449و450و452و462بندب488و489و492و506و558و559و641و642قانون مجازات اسالمی مصوب92 حکم 
برمحکومیت بالمناصفه متهمین موصوف به پرداخت دو س�وم ازدیات متعلق به ش�اکی به ش�رح 1.سه صدم دیه کامل مرد مسلمان 
بابت جراحت بخیه ش�ده دامیه درس�مت راست پیشانی س�رباایجاد جوشگاه معیوب التیام یافته است2.س�ه هزارم دیه کامل بابت 
کبودی دراطراف چش�م راس�ت در ظرف دو س�ال ازتاریخ وقوع جرم صادرو اعالم میگردد رای صادره نس�بت به متهم ردیف اول 
حضوری محسوب وظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ میباشد نسبت به متهم ردیف دوم 
غیابی ظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین ش�عبه س�پس ظرف20روزازتاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدینظرخواهی 

درمحاکم تجدیدنظراستان آ.غ است.
3044-رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دوپیرانشهر

اگهی
نسبت به شکایت عظیم قاصدومظفرسیاه مردخوزانی-صادق سلمانی تاتالری-عظیم قاصد-ابراهیم عبدی-ناصرآجرلو-محمدرضامحمدی-

علی مومنی نژاد-محمدرضامحمدی-حسین حسنلو-حامداویسی-علی دوخائی-مرتضی عبدلی-فرامرزکامرانی-درخشنده ومجیدنبی 
زاده برب�ران علیه حمزه علی نژاد-منصورعزی�ززاده –حمزه علینژاد-حمزه علی نژاد-مجیداوره ای –کریم عزیززاده –احمدرختانس�از-
منصورعزیززاده –بهنام همتی-رضارختانس�از-کریم عزیززاده –حسین عزیززاده-عمرمالزاده-منصورعزیززاده-مرتضی حسنی –کریم 
عزیززاده-شیرزادعزیززاده –عمرمالزاده-حمزه علی نژاد-عمرمالزاده-عیس�ی پیروتی-عمرمالزاده-کریم عزیززاده دایربرمشارکت در 
کالهبرداری 255میلیون تومان-کالهبرداری ومش�ارکت درکالهبرداری200میلیون تومان –مش�ارکت درکالهبرداری255میلیون تومان 
–مشارکت درکالهبرداری مبلغ50میلیون تومان ومش�ارکت درکالهبرداری465میلیون تومان مشارکت درکالهبرداری43میلیون تومان 
مشارکت درکالهبرداری 43میلیون تومان مشارکت درکالهبرداری26میلیون تومان مشارکت در کالهبرداری 50میلیون تومان مشارکت 

درکالهبرداری58میلیون تومان حکم برائت صادرشدجهت دریافت متن رای به شعبه مراجعه نمایید.
3067-شعبه102دادگاه کیفری دوشهر پیرانشهر102جزایی سابق

ابالغیه
دراجرای دس�تور وقرار کارشناس�ی ص�ادره تکمیلی درپونده کالس�ه 970058 اینجانبان کارش�ناس منتخب به اس�تحضار میرس�انیم 
مفادقراراصداری کارشناسی صرفا درخصوص بررسی یکفقره امضا منتسب به رقیه میرزائیان مقدم مندرج درذیل متن قولنامه مورد ادعا 
بعنوان فروشنده مورد نظربوده است درمرحله اجرای قرارکارشناسی پرونده امر مطالعه گردیده واظهارات طرفین درپرونده مالحظه شده 

است و نیازی به دعوت ازطرف مقابل پرونده  دراجرای قرارکارشناسی نبوده است.
3095-شعبه 47شورای حل اختالف ارومیه

آگهی حصر وراثت
احترامآ شکوه اشراقی دارای شماره شناسنامه 795 به شرح دادخواست به کالسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اشرف نقلی به شماره شناسنامه 35 در تاریخ 1395/11/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت مرحوم منحصر است به: 1-شکوه اشراقی به ش ش 795 – فرزند  2- مهری اشراقی به ش ش 54193 – فرزند  3- عباس اشراقی به 
ش ش 938 - فرزند ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 

شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف – بروجرد

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای غالمعباس فرهادی دارای ش�ماره شناسنامه 1433 به ش�رح دادخواست به کالسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسن فرهادی به شماره شناسنامه 327 در تاریخ 97/8/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-غالمعباس فرهادی -  فرزند  2- غالمرضا فرهادی – فرزند  3- سرور فرهادی – فرزند  
4- معصومه فرهادی - فرزند ضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا 

وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف – بروجرد

ابالغیه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970852 مش�خصات ابالغ ش�ونده حقیقی:1-نام : رامین 2- نام خانوادگی :دلیپور الت محله3- نام پدر: ایرج 4- 
کدپس�تی :5- کد ملی : 6- نشانی:مجهول المکان7-منطقه شهرداری تاریخ حضور :1397/10/15 ساعت حضور8:30در خصوص شکایت 
محسن ضمیری جیرسرائی علیه  شما مبنی  بر ایراد  صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی در وقت مقرر  فوق جهت رسیدگی  در 
این ش�عبه حاضر ش�وید. این ابالغیه برای شما به سامانه  ابالغ ارسال  گردیده است. به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و 
رمز کابری خود، اطالعات این ابالغیه و پیوستهای آن را از قسمت " دریافت با شماره " با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت 
و مش�اهده کنید. چناچه جهت ورود به س�امانه، حساب کابری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و درصورت عدم دسترس�ی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. عدم مراجعه به منزله اس�تنکاف از قبول اوراق 

قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود.
ح  5345  مدیر  دفتر شعبه  اول دادگاه  تجدید نظر استان گیالن- انصاف دوست

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 شماره بایگانی شعبه 950032   به موجب  پرونده کالسه 950032/01 محکوم لهم 1- مهناز نصیر زاده 2- محمد نصیر زاده 3- زینب نصیر 
زاده 4- ربابه جعفری 5- سیده فاطمه  جعفری با وکالت خانم زهرا شعبانی  علیه آقای هادی جعفری بخواسته تقسیم  ترکه اموال  از طریق 
مزایده بفروش میرسد1- یک قطعه زمین  شالیزاری با حدود اربعه شماال متصل به نهر آب و شرقا متصل به زمین  شالیزاری آقای  حسن 
مزینی و جنوبا به ش�الیزار حس�ن مزینی و غربا متصل به شالیزار سید جعفر جعفری به مساحت حدود 4000 متر مربع در طبیعت واقع در 
روستای طش با ارزش هر متر مربع از زمین شالیزار با توجه به قانون  حفظ کاربری اراضی زراعی و  باغات مصوب مجلس شورای اسالمی  و 
موقعیت مکانی و راه دسترسی به مبلغ  150000 ریال و در  سطح 4000 متر مربع به میزان ششصد میلیون ریال ارزیابی  گردیده.2- دو قطعه  
زمین  واقع در  روستای طش که یک رشته نهر آبرسانی آنها را از هم جدا کرده به مسا حت حدود 7000 متر مربع با حدود  اربعه شماال به 
رودخانه  شرقا متصل به محوطه سید جعفر جعفری و جنوبا متصل به  باغ سید جعفر جعفری و  شالیزار سید هادی جعفری و غربا متصل  
به شالیزار  آقای  ابراهیم ایزدی و باغ سید جعفر جعفری متصل بوده که  حسب دادنامه  صادره مقدار 150 متر مربع خارج از ماترک  
بوده  و در داخل ملک یکبابخانه قدیمی با امتیاز آب ، برق، گاز و چاه آب می باش�د. محوطه خانه پوش�یده از گیاهان خودرو اس�ت 
ارزش ه�ر متر مربع از خانه  ومحوطه با توجه  به موقعیت مکانی و راه دسترس�ی و س�طح آن برای ه�ر متر مربع 550000 ریال و در 
سطح 6850 متر مربع به میزان3/767/500/000 ریال ارزیابی  گردیده. مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و به کسی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد ده درصد مبلغ مزایده  از خریدار فی المجلس اخذ و مابقی  میبایست حداکثر به مدت  
ی�ک م�اه  پرداخت گردد در صورت عدم واریز مبل�غ  در مهلت قانونی ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد ش�د. مزایده در 

روز پنجشنبه تاریخ 1397/09/22 از ساعت 09 صبح الی 10 صبح در محل دادگستری رشت واقع در چله خانه برگزار میگردد.
ح  5346   دادورز شعبه 1 اجرای احکام مدنی دادگستری  رشت-  غمزه

 آگهی مزایده اموال غیر منقول- منقول
 به موجب  یک فقره پرونده اجرایی به کالس�ه بایگانی 970380 صادره از  اداره کار ورفاه اجتماعی له نیما صابری  بطرفیت ش�رکت  
پوی�ا پخش بخواس�ته مطالب�ه پرداخت 300/000 ریال بابت نیمعش�ر دولتی واقع در  دادگاه س�نگر که با انج�ام  عملیات  اجرایی و 
تشریفات قانونی و ارزیابی کارشناس اهل فن ومنتخب دادگستری آقای  الجوردی در اجرای  مواد 113 الی 137/136 الی 147 قانون 
اجرای احکام مدنی در  مرحله اول به ش�رح  ذیل به فروش می رس�د: جاده تهران- ش�رکت پویا  پخش نظریه کارشناس�ی 1- یک 
دستگاه چاپگر چهار کاره  سامسونگ  با قابلیت  کاغذ گیری  از باال  مدل SCX4521f با شماره  سریال  2001q3j   از نوع لیزری که 
در زمان  کارشناسی  از نظر فنی سالم  ، مستعمل و در حال  کار بوده  و به ارزش  روز  بازار8/500/000 ریال برآورد می گردد.2- دو 
دستگاه کولر اسپیلت سرد و گرم با مار   Hisense  منصوبه  در محل شرکت با ظرفیت   12000BTU  که در زمان  کارشناسی  سالم 
   Hisense  ومستعمل  بوده و به ارزش روز بازار37/000/000 ریال بر آورد می گردد.3- یک دستگاه کولر اسپیلت سرد و گرم با مارک
منصوبه در محل ش�رکت با ظرفیتBTU 24000  که در زمان کارشناس�ی س�الم و  مس�تعمل بوده  و به  ارزش روز بازار35/000/000 
ریال  برآورد میگردد.4- پنج دس�تگاه رایانه  با مش�خصات  فنی پردازنده  مرکزی اینتل  G2020  هارد دیس�ک 750 گیگا بایتی ،   
RAM2GB و صفحه کلید و ماوس با مارک فراس�و ومانیتور   LCD سامس�ونگ19 اینچ وکارت  گرافیکی  onbord  ، که در زمان 
کارشناسی از نظر فنی  سالم ، مستعمل  و در حال  استفاده بوده و به ارزش روزبازار5/000/000 ریال بر آورد میگردد.5- یک دستگاه 
س�رور مرکزی  که بدلیل نبود وس�ایل ارتباطی صفحه کلید و مانیتور ومش�خصات فنی آن مشاهده نگردید و در زمان کارشناسی از 
نظر  فنی  س�الم ، مس�تعمل  و در حال کار بوده  و به ارزش روز بازار8/000/000 ریال بر آورد می گردد.6- یک دستگاه چاپگر لیزری 
مارک HP   مدل1102 با ش�ماره 10774 که در زمان کارشناس�ی از نظر  فنی  س�الم ، مس�تعمل و در حال اس�تفاده بوده و به ارزش 
روز بازار5/000/000 ریال برآورد می گردد.7- دو دس�تگاه بخاری گازی ایران ش�رق مدل 190 به ش�ماره سریالهای32956 و 14988 
ک�ه در زمان  کارشناس�ی س�الم و  مس�تعمل بوده  و به ارزش روز ب�ازار6/000/000 ریال  بر آورد می گ�ردد.8- تعداد7 عدد میز کار 
موجود در اتاق مدیر داخلی ، س�الن و اتاق حس�ابداری که در زمان کارشناس�ی موجود ، سالم و  مستعمل بودند جمعا به  ارزش روز 
بازار7/500/000 ریال بر آورد می گردد.9- تعداد6 عدد صندلی موجود در اتاق مدیر داخلی ، س�الن و اتاق حس�ابداری که در زمان 
کارشناس�ی موجود ،  س�الم و  مس�تعمل  بودند جمعا به ارزش روز بازار 6/000/000 ریال بر آورد می گردد. جمع کل  لوازم توقیفی 
موجود  در شرکت  پویا پخش جمعا به ارزش 163/000/000 ریال معادل حروفی یکصدو شصت  و سه میلیون ریال بر آورد می گردد. 
وق�ت مزایده : روز دوش�نبه  مورخه 97/9/26 از س�اعت 9/5 الی 10 صبح محل مزایده  : دفت�ر  اجرای احکام مدنی  دادگاه حقوقی  
سنگر از ناحیه طرفین پرونده اعتراض مثمر  ثمری واصل نگردیده و قیمت مزایده از مبلغ  ارزیابی شده شروع و کسانیکه باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ 10 درصد پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده نقدا اخذ و مابقی 
ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ فروش  وصول خواهد ش�د در غیر این صورت مبلغ 10 درصد مس�تندا به ماده 129 قانون اجرای 
احکام مدنی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د ضمنا کس�انیکه تمایل به شرکت در مزایده را دارند وفق ماده 126 همان قانون 
می توانند ظرف 5 روز قبل از ش�روع مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند و ش�رکت در مزایده به منزله 
قبول وضعیت موجود می باش�د این آگهی برای اطالع عموم بر معابر الصاق و در یکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار محلی درج می 

گردد. کلیه هزینه های فروش به عهده محکوم علیه می باشد.
ح  5347   مدیر  اجرای احکام  کیفری  حوزه  قضایی سنگر-  حسن نیا

    آگهی مزایده مجدد 
کالس�ه اجرایی 961026 ش�عبه اجرای مدنی دادگستری صومعه سرا و پیرو دادنامه ش�ماره 9609971834300638 صادره از شعبه 
س�وم حقوقی صومعه س�را مبنی بر دس�تور فروش ترکه به جا مانده از مورث اصحاب پرونده )مرحوم محمد حاجتی( و تقسیم بهای 
حاصله از آن به نس�بت س�هم االرث بین ورثه به اس�امی احمد و ج�واد و زهرا و رحمت و فاطم�ه و گل و اکبرمحمود و نعمت و نقی 
و عل�ی و داود و وحید ش�هرت جملگی حاجت�ی و محکوم به پرداخت مبلغ 1800000ریال بابت حق االج�را، ترکه به جا مانده پس از 
ارزیابی توسط کارشناس رسمی اینک از طریق مزایده بفروش میرسد. مشخصات اموال  صومعه سرا بخش تولمات روستای سسمس 
1-2 زمین ش�الیزاری به مس�احت 9100 متر مربع ش�ماال: باغ آقای هادی قنبری شرقا: رودخانه پس�یخان جنوب: شالیزار خریداری 
مازنی غربا: ش�الیزاری وارث حبیب آذرنیا  قطعه اول: قیمت پایه زمین ش�الیزاری فوق با توجه به اجرای طرح تجهیز، راه دسترسی، 
موقعیت مکانی، نوع کاربری و س�ایر عوامل موثر و ذی مدخل در تعیین قیمت پایه از قرار هر متر مربع یکصد هزار ریال کال بالغ بر 
910/000/000 ریال ) نهصد و ده میلیون ریال( 2-2 زمین خانه و محوطه بمس�احت 4140 و همراه با واحد مس�کونی بمساحت 77 متر 
مربع و 75 متر مربع انباری قدیمی احداثی توس�ط مورث اصحاب دعوی همراه با آب و برق و گاز و حدود اربعه به ش�رح ذیل شماال: 
کوچه بن بست شرقا: زمین شالیزاری مرحوم عینعلی آذرنیا جنوب: صنوبر کاری احمد حاجتی غربا: جاده آسفالته قطعه دوم: قیمت 
پایه زمین خانه و محوطه با توجه به راه دسترس�ی، موقعیت مکانی، نوع کاربری و س�ایر عوامل موثر و ذی مدخل در تعیین قیمت 
کال به ارزش 2/934/000/000 ریال )دو میلیارد و نهصد و س�ی و چهار میلیون ریال( ش�امل مبلغ 2/484/000/000 ریال) دو میلیارد 
و چهارصد و هش�تادو چهار میلیون ریال( ارزش پایه زمین و 450/000/000 ریال )چهارصد و پنجاه میلیون ریال(  ارزش س�اختمانها 
و تاسیس�ات می باش�د. اینک از طریق مزایده با حضور نماینده محترم دادس�تان در تاریخ 97/10/5 روز چهار ش�نبه از س�اعت 10 
الی 11 در ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری صومعه س�را بفروش میرسد هر کس ازقیمت پایه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد ش�د ضمنا خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیش�نهادی را به حساب سپرده دادگستری 2171294508003 
س�یبای بانک ملی واریز و فیش را به دفتر ش�عبه تحویل نماید ضمنا برنده مزایده مابقی مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به 
حس�اب س�پرده دادگس�تری واریز نمایید در غیر این صورت مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزینه های اجرایی 

به عهده خریدار می باشد. 
ح    5334     مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا- حامد رافع

آگهی مزایده مجدد 
 کالس�ه اجرایی 960807 ش�عبه اجرای مدنی  دادگستری  صومعه سرا موضوع محکومیت  بیژنگ جعفرپور  زیده  سرائی  بپرداخت  
مبل�غ  663281000 ری�ال در حق آقای بهروز صیف  پناه  با وکالت آقای  پاچ ومبلغ  33164050 ریال بابت حق االجرا در حق  دولت 
،  در قبال محکوم به ششدانگ عرصه واعیان بشماره ثبتی  888 فرعی از 49 اصلی قطعه 2 مفروز  ومجزی از 725 فرعی از بخش  
22 گیالن به مس�احت  484 متر مربع  متعلق به اقای مهران انصار)محکوم علیه با اس�تناد  به وکالتنامه  رس�می از مالک اقدام به  
تعرفه ملک  نموده اس�ت( توقیف  و ارزیابی  واینک از طریق مزایده  بفروش میرس�د. الزم به ذکر  است محل  استقرار ملک صومعه 
س�را  کس�ما خ شهید اقبالدوس�ت  کوچه بن بست  میباشد. مشخصات ملک و برابر س�وابق ثبتی وحسب  مندرجات  سند مالکیت 
ابرازی  با ش�ماره  س�ریال اصلی 783673 ب96 ، ملک مورد تعرفه  عبارتس�ت  از ششدانگ عرصه و اعیان مشتمل  بر محوطه  به 
ش�ماره 888 فرعی از 49  اصلی قطعه 2 تفکیکی مفروز مجزی ش�ده از  725 فرعی از اصلی  مذکور بخش  22 گیالن  بمس�احت 
484 متر مربع بنام آقای مهران انصار کبوتر آهنگی صادر و تس�لیم گردیده اس�ت با حدود  اربعه مندرج در  تصویر س�ند مالکیت 
اب�رازی صدرالذک�ر ضمن�ا ، با عنایت  به تطبیق بعمل آمده  ، موقعیت مکانی و طبیعی و حدود اربعه ومس�احت ملک مورد تعرفه   با 
س�وابق ثبتی و مندرجات  اس�ناد  و مدارک  ابزاری  فوق الذکر  مطابقت  دارد. توصیفات  اعیانی : در ملک مورد تعرفه یکباب منزل 
مس�کونی بصورت ویالئی  بمس�احت  حدود 90 متر مربع دارای ترکیبی از اسکلت  مصالح  بنائی و فلزی ، سربندی  شیروانی  چوبی  
با پوش�ش  حلب ونمای  خارجی  س�نگ، مش�تمل بر  هال و پذیرائی    دو اتاق  خواب ، اشپزخانه  اوپن با  کابینت فلزی   ودیوار های 
جانبی کاشی  کاری  تا ارتفاع  1/60 متر  و سرویس  بهداشتی  بوده  ، که نازک کاری سقف  و دیوار ها اندود  گچ ،کف  هال و پذیرایی  
و  آش�پزخانه  و س�رویس  بهداش�تی مفروض  به سرامیک  ، کف  اتاقها خوابها لیسه بتنی  ، دربها  چوبی و  پنجره ها آلومنیومی واز 
امتیاز  وانش�عابات آب  ، برق  وگاز برخوردا اس�ت،  مضافا اینکه حالیه عرصه  ملک مورد تعرفه تس�طیح  و با مصالح  شنی  ) مصالح  
بیس( محوطه سازی  گردیده است و همچنین باغچه و فضای  سبز در اطرف محوطه ملک مورد تعرفه با اجرای جدول  و کاشت گل  
و گیاهان و غرس درختان مثمر احداث  گردیده اس�ت. ضمنا،  تصاویر  گرفته ش�ده و تصویر ماهواره ای به پیوس�ت می باشد. نظریه 
کارشناس وارزیابی  : با عنایت به مطالب معروضه  ومستندات  ابزاری  وموارد مسطور با لحاظ  کردن  شرایط  زمانی ، موقعیت مکانی 
، کمیت و کیفیت بنا  ، قدمت  بنا ، نحوه دسترس�ی ، مس�احت ملک ،  نوع کاربری  و رعایت  جمیع  جهات  و س�ایر  فاکتورها  موثر  
برقضی�ه ، ارزش شش�دانگ عرصه واعیان ملک م�ورد تعرفه باجمیع توابع  و لواحق ومتعلقات ومنضمات ش�رعیه و عرفیه بانضمام  
تاسیس�ات منصوبه وامتیاز های  مربوطه بمبلغ 1/800/000/000 ریال  ) معادل  یکصدو  هش�تاد  میلیون تومان  ( بعنوان قیمت  پایه 
کارشناسی  تعیین  و تقویم  و بحضور آن مقام  محترم  اعالم  می گردد. اینک از طریق  مزایده  با حضور  نماینده  محترم دادستان  
درتاریخ  97/10/2 روز ش�نبه  از س�اعت  9 الی 10 در  ش�عبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  صومعه  سرا بفروش  میرسد هر کس  
از قیمت  پایه  باالترین  قیمت را  پیش�نهاد  نماید  فروخته  خواهد ش�د و خریدار  باید فی المجلس 10 درصد  قیمت پیش�نهادی  را 
به حس�اب  س�پرده دادگس�تری 2171294508003   سیبای  بانک ملی  واریز و فیش  را به دفتر   شعبه  تحویل  نماید   ضمنا  برنده  
مزایده مابقی  مبلغ را  باید حداکثر  ظرف  مدت یک  ماه   به حس�اب  س�پرده دادگس�تری  واریز  نمایید در غیر اینصورت  مبلغ  

واریزی به نفع  دولت  ضبط  خواهد شد و کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5335      مدیر شعبه  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  صومعه سرا- رافع

آگهی حصر رواثت 
 ش�ماره 970433 آقا منوچهر راد چروده  فرزند  انام اهلل متولد  1348 ش�ماره شناس�نامه  1988 صادره از  تالش شرح دادخواست 
ش�ماره توضیح  داده که ش�ادروان س�تاره رحمانی  چروده  فرزند  موسی  متولد 1318/8/1 دارنده ش�ماره  شناسنامه 32در تاریخ 
1397/8/22 در اقامت�گاه  دائم�ی خویش فوت نموده  وراث  حین الفوت  نامبرده  عبارتند از  : 1- متقاضی بامش�خصات  فوق الذکر  
پس�ر متوفی 1- ش�هناز  راد چروده  شماره شناس�نامه 5709400548 تاریخ تولد 1341 دختر متوفی  2- جیران  راد چروده شماره 
شناس�نامه 5709401994 تاری�خ تولد 1346 دخت�ر متوفی لذا مراتب  یک نوبت  در یکی از  جراید کثیر االنتش�ار  آگهی می گردد  
تا چنانچه  کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه  ای از متوفی  نزد اش�خاص باش�د ظرف  یکماه  از نش�ر  آگهی  به ش�عبه یکم خانواده 
رضوانش�هر  تقدیم دارد واال گواهی  صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می  س�ری که بعد از  موعد ابراز ش�ود از درجه 

اعتبار ساقط است.
ح  5336   رئیس  شورای حل اختالف 1 خانواده رضوانشهر  – میر حقیقی

آگهی حصر رواثت 
 شماره 970438  آقا  شفقت خاصی رزداری  فرزند  محبت متولد  1362 شماره شناسنامه  14 صادره از رضوانشهر شرح دادخواست شماره 
توضیح  داده که ش�ادروان محبت  خاصی رزداری فرزند علی  متولد 1329 دارنده ش�ماره  شناس�نامه 632 در تاریخ 97/6/19 در اقامتگاه  
دائم�ی خوی�ش فوت نموده  وراث  حین الفوت  نامبرده  عبارتند از  : 1- متقاضی با مش�خصات  فوق الذکر  پس�ر متوفی 2- علی  خاصی 
رزداری  ش�ماره شناس�نامه 5709720275 تاریخ تولد 1365 پس�ر 3-  نبی  خاصی رزداری  شماره شناسنامه 5709944599 تاریخ تولد 
1372 پسر 4-  راحله  خاصی رزداری  شماره شناسنامه 5709711519 تاریخ تولد 1360  دختر 5-  خاطره  خاصی رزداری  شماره شناسنامه 
5700105519 تاریخ تولد 1378  دختر6- روح  بخش رحمانی شماره شناسنامه 5709681601 تاریخ تولد 1343 همسر  7- مهستی  قویدل  
ش�ماره شناس�نامه 5709802034 تاریخ تولد 1322 مادر متوفی لذا مراتب  یک نوبت  در یکی از  جراید کثیر االنتشار  آگهی می گردد  تا 
چنانچه  کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه  ای از متوفی  نزد اش�خاص باشد ظرف  یکماه  از نشر  آگهی  به شعبه یکم خانواده رضوانشهر  

تقدیم دارد واال گواهی  صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی  سری که بعد از  موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
 ح  5337  رئیس  شورای حل اختالف 1 خانواده رضوانشهر – میر حقیقی

 آگهی حصر وراثت
 آقای  رحیم منصور رضائی   فومنی  دارای  شناس�نامه  ش�ماره 5833به ش�رح  دادخواست  به کالس�ه  از این  دادگاه در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و  چنین توضیح داده  که شادروان  احمد منصور رضائی  فومنی بشناسنامه 1268 در تاریخ 1397/7/5 اقامتگاه دائمی  
خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت  آن مرحوم  منحصر  اس�ت به :1- رحیم منصورضائی  فومنی  بشناس�نامه 5833 پس�رمتوفی 
2-  عظیم منصور  رضائی  فومنی  بشناسنامه 12907 پسرمتوفی 3-  سکینه منصور  رضائی  فومنی  بشناسنامه 88 دخترمتوفی 4-  رقیه 
منصوررضائی  فومنی  بشناسنامه 133 دخترمتوفی 5-  احسان  دلگشای مقدم فومنی بشناسنامه 2257 همسر متوفی  و اینک  با انجام 
تشریفات  مقدماتی  در خواست  مزبور  را در یک نوبت  آگهی می نماید  تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از 

تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف  یکماه  به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی  صادر  خواهد شد.
ح  5338   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختالف  فومن -  علی جمالی 

آگهی حصر وراثت
 آقای   علیرضا اخالقی  لختگی  دارای  شناسنامه  شماره  6790به شرح  دادخواست  به کالسه  از این  دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و  چنین توضیح داده  که شادروان  معظم  نافعی  جوبیجار کلی  بشناسنامه 1068 در تاریخ 1397/6/24 اقامتگاه دائمی  خود بدرود زندگی گفته  
ورثه حین الفوت  آن مرحوم  منحصر  است به :1- علیرضا  اخالقی  لختگی  بشناسنامه 6790 پسر متوفیه 2-  صغرا اخالقی  لختگی  بشناسنامه 
165 دختر متوفیه و اینک  با انجام تشریفات  مقدماتی  در خواست  مزبور  را در یک نوبت  آگهی می نماید  تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف  یکماه  به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی  صادر  خواهد شد.
ح  5339   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختالف  فومن -  علی جمالی 

آگهی حصر وراثت
 آقای / خانم ساناز ابراهیم  زاده   بدایتی دارای  شناسنامه  شماره  8-1130699-00 شرح  دادخواست  به کالسه  از این  دادگاه در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و  چنین توضیح داده  که ش�ادروان   فاطمه صفر پور  بشناس�نامه 983 در تاریخ 97/8/10 اقامتگاه دائمی  خود 
بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت  آن مرحوم  منحصر  است به :1- طاها اصغری  کهنه گورابی  بشناسنامه 1-036752-266 پسر متوفی 
2- ساناز ابراهیم زاده  بدایتی شماره شناسنامه 8-130699-001 دختر متوفی 3- ام البنی باقری  شنبه  بازاری  بشناسنامه 66 مادر متوفی 
و اینک  با انجام تشریفات  مقدماتی  در خواست  مزبور  را در یک نوبت  آگهی می نماید  تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی  

نزد او باشد از تاریخ  نشر نخستین آگهی ظرف  یکماه  به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی  صادر  خواهد شد.
ح  5340   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختالف  فومن -  علی جمالی 

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

براب�ر رای ش�ماره  139760309030000512 م�ورخ 1397/06/24 هی�ات موض�وع قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعیت ثبت�ی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین - البرز  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
طاهرعلی محمدی به ش�ماره شناس�نامه 6566 کد ملی 4324353344 صادره قزوین فرزند محمد در شش�دانگ یک قطعه باغ به 
مس�احت 34603 مترمربع در قس�متی از پالک ش�ماره 10 فرعی از 22 اصلی واقع در قزوین بخش 5 حوزه ثبت ملک قزوین – البرز 
و انتقالی عادی از وراث علی نقی رضوی و محمد همرنگ مالک رس�می به متقاضی داش�ته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
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 مرجع قضایی تقدیم نمایند  
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت 

اول 1397/08/26 تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/09/11 
364 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز – شعبان عسگری

آگهی تغییرات شرکت آرین رشد کار گرگان سهامی خاص به 
شماره ثبت 1038 و شناسه ملی 10700115877 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : - آقای خلیل فغانی به کد ملی 2120688893 به سمت 
رئیس هیئت مدی�ره و آقای مهیار فغانی به کد مل�ی 2121574972 
به س�مت نائ�ب رئیس هیئت مدیره و آقای کامی�ار فغانی به کد ملی 
2121670831 ب�ه س�مت مدیر عام�ل و عضو هیئت مدی�ره و خانم 
مه�زاد فغانی به کد ملی 2122556501 به س�مت عضو هیئت مدیره 
ب�رای مدت باقی مانده تا تاریخ 1398/08/15 انتخاب ش�دند. - کلیه 
اس�ناد واوراق بهادار و تعهدآور با دو امضا از سه امضای رئیس هیئت 
مدیره)آق�ای خلیل فغانی (و نائب رئیس هیئت مدی�ره )آقای مهیار 
فغانی( و مدیرعامل) آقای کامیار فغانی( همراه با مهر ش�رکت معتبر 
خواهدبودو سایر نامه های عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری آق قال )304483(
آگهی تغییرات شرکت آتیه پردازی دیبا گستر سهامی خاص به 

شماره ثبت 12054 و شناسه ملی 14006708479 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - خانم ارمغان سمیعی فرد با شماره ملی0061419125 
به س�مت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم نازنین حس�ینی با 
ش�ماره ملی 2110023899 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم 
پریچهر احمدی جویباری با شماره ملی 2122643722 به سمت عضو 
هیات مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و بانکی از 
قبیل چک و سفته و بروات و سایرنامه های اداری منفردا با امضاء خانم 
ارمغان سمیعی فرد )رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ( یا نائب رئیس 
هیات مدیره ) خانم نازنین حسینی ( همراه با مهر شرکت معتبرخواهد 

بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )304484(
آگهی تغییرات شرکت آرین رشد کار گرگان سهامی خاص به 

شماره ثبت 1038 و شناسه ملی 10700115877 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده 
م�ورخ 1397/08/02 تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : - آقای خلیل 
فغانی به ک�د ملی 2120688893 وآقای مهی�ار فغانی به کد ملی 
2121574972 وآق�ای کامی�ار فغانی به کد مل�ی 2121670831 و 
خانم مه�زاد فغانی به کد ملی 2122556501 بعنوان اعضای هیات 
مدیره تا تاریخ 15/08/1398 انتخاب گردیدند. - آقای محمدعلی 
بین�ات به ک�د مل�ی 2122036737 بعنوان ب�ازرس اصلی و آقای 
سیدرحیم موس�وی به کد ملی 2122120355 بعنوان بازرس علی 
البدل ش�رکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتش�ار حمایت جهت نش�رآگهی های شرکت انتخاب شد . 
- ترازنامه و حس�اب س�ودوزیان ش�رکت مربوط به سال 96 مورد 

تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری آق قال )304485(

آگهی
   درخص�وص اجرای حک�م قضایی ش�ماره دادنام�ه 9709970056000287بایگانی960833/ 
ص�ادره ازش�عبه اول دادگاه خانواده گرگان مبنی براینکه خانم ش�یما مهاج�ری بعنوان زوجه 
ازدفترخان�ه ازدواج وطالق ش�ماره 1/239 گرگان خیابان امام پاس�اژ داوری درخواس�ت ثبت 
واج�رای صیغه طالق را دارد لذا آقای محس�ن مس�لمی پ�ور بعنوان زوج ک�ه مجهول المکان 
میباشد ازطریق این آگهی بمدت یکهفته)7 روز(پس ازانتشار درروزنامه به شما ابالغ میگردد 
تاخود رابه آدرس دفترخانه طالق و ازدواج فوق معرفی نماید درغیراینصورت عدم معرفی زوج 

مانع ازاجرای دستور قضایی نمیباشد.
 146-دفترخانه ازدواج طالق 239/ 1شهرستان گرگان-حسینی دنگالنی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درکالسه پرونده9709980059500450وشماره بایگانی97/630/شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به سید محمد حسینی فرزند 
سید مهدی مجهول المکان اخطار میگردد خواهان بانک سپه بامدیریت غالمرضا خموشی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه ومطالبه 
خسارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه وتامین خواسته به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن 
بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا 
مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روز چهار شنبه  
مورخه1397/10/19ساعت8/30تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
143-منشی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درکالسه پرونده 9709980059500116وشماره بایگانی97/0176/شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به محمدرضا طبرسا فرزند 
عباس مجهول المکان اخطار میگردد خواهان بانک مهراقتصاد بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک ومطالبه خسارت دادرسی ومطالبه 
خس�ارت تاخیرتادیه وتامین خواس�ته به دادگس�تری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکالسه فوق وجری 
تش�ریفات قانونی تعیین وقت رس�یدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا" به ماده 
73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش�ار درج میگردد تا خوانده دردفترش�عبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی گرگان حاضرونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرس�ی که به روزش�نبه مورخه 

1397/10/15ساعت8/30تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
142-منشی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درکالسه پرونده 9709980059500483وشماره بایگانی97/0678/شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به مرضیه حسینی فرزند 
روح اله وحسین ذبیحی فرزند حمید مجهول المکان اخطار میگردد خواهان تعاونی اعتباری امید جلین درحال تصفیه بامدیریت اجرائی 
عباس صابر باوکالت مع الواسطه اعتباری کاسپین بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک وتامین خواسته به دادگستری گرگان تقدیم 
نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین 
نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتش�ار درج میگردد تا خوانده دردفترش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را 
دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه مورخه1397/10/19ساعت10/30تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی 

مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
141-منشی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   درکالس�ه پرونده9709980059500500وش�ماره بایگانی97/0695/ش�عبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوس�یله به عبدالغفور وامانگل 
واناگل وبی بی رابعه ومحمود وقربان محمد وهاجر وملیحه وعافیه همگی پوری فرزند اراز وحس�ل یانپی وآنه جمال گس�لخه فرزند عطام 
مجهول المکان اخطارمیگردد خواهان عبدالحمید پوری فرزند دولی بطرفیت شما بخواسته اثبات وقوع بیع وتنفیذ قرارداد والزام به تنظیم 
سندرسمی ملک به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین 
وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش�اردرج میگردد تا خواندگان دردفترش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان 
حاضرونس�خه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزشنبه مورخه 10/15 /1397ساعت9 تعیین 

شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
144-منشی شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

آگهی احضارمتهم وابالغ وقت دادرسی
  دراج�رای م�اده 174قانون آیین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی وانقالب با انتش�اراین آگهی برای یکنوبت دریک�ی ازروزنامه های 
کثیراالنتشارمحمد دهقان که بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده است احضار میشوند تا دروقت رسیدگی 
مورخه97/10/15 س�اعت10صبح دراین شعبه حاضرشده وازاتهام منتس�به در پرونده 970414/ش 104موضوع سرقت ازخود دفاع نمائید 

درصورت عدم حضورمتهم یا عدم عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.
 133-رییس شعبه 104جزایی شهرستان گرگان -معماریان

آگهی احضارمتهم وابالغ وقت دادرسی
  دراجرای ماده 344قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقالب بدینوسیله به متهم مجتبی حسینی به اتهام تحریق عمدی 
پارک موضوع شکایت شهرداری گرگان وشرکت پایدار پویش خطیر که بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نگردیده 
اس�ت ابالغ میش�ود تا درس�اعت8/30صبح مورخ 1397/10/17جهت رس�یدگی و مواجهه حضوری درش�عبه 102دادگاه کیفری2 گرگان 

حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده کالسه بایگانی808/ 102/97کیفری دو این شعبه ازخود دفاع نمایند.
 136-مدیردفترشعبه 102دادگاه کیفری2شهرستان گرگان-سوخت سرایی

آگهی احضارمتهم 
   نظربه اینکه در پرونده کالسه 970604/بایگانی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب گنبد کاووس اسماعیل فهیمی دائربرتصرف 
حریم رودخانه ش�کایت نموده است وحس�ب محتویات پرونده ابالغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است ومجهول المکان میباشد لذا به 
اس�تناد ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392مراتب یکنوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشار درج میگردد تا متهم ظرف یکماه 

ازتاریخ انتشارآگهی درشعبه حاضرشده وازاتهام انتسابی ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضورمتهم شعبه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
131-دادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقالب گنبد کاووس-قربانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده970710/شعبه 6 شورای حل اختالف گنبد کاوس بدینوسیله به عبدالرئوف محمدی مجهول المکان اخطار میگردد خواهان 
جواد میرزائی دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه خسارت بمبلغ32/000/000ریال به شورای حل اختالف شعبه 6 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 دردفترش�عبه 6 ش�ورای حل اختالف گنبد حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه 
دادرسی که به روزشنبه تاریخ97/10/15 ساعت9/5 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت 

ومدت آن ده روزخواهد بود.
129-مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

اصالحیه 
پیرو آگهی منتشره در مورخه 97/9/8 شماره موتور  0206376  صحیح می باشد . شیروان 

آگهی مفقودی
برگ س�بز اتومبیل پراید به ش�ماره پالک ایران 42-725 ل 13 و شماره موتور 01320490 و شماره 
شاس�ی s141228470360 متعلق به آقای حسین دانش�ور ثانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. شیروان

اگهی احضار متهم 
درخصوص شکایت آقای موسی حصاری فرزند روح اله علیه متهمین 1- محمد اسماعلیل فرزند یوسف 2 - سعید فالحی فرزند علی اکبر 
دایربر کالهبرداری به مبلغ 2390000 ریال از شاکی که درشعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب بجنورد با کالسه پرونده 970333 
ثبت وتحت رسیدگی می باشد و به جهت مجهول المکان بودن نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی ازروزنامه های کثیراالنتشارآگهی می شود که درصورت عدم حضور متهم و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادسرا 

اقدام به رسیدگی غیابی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید .  8
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب  شهرستان بجنورد – حسین شاددل 

آگهی احضار متهم 
درخصوص شکایت آقای سید نوید سلیمان پور فرزند سید محمود علیه 1- خانم سوسن صادقی اصل فرزند علی بابا 2 - آقای فواد سلطانیان 
فرزند عبداهلل دایربر کالهبرداری به مبلغ 1000000 ریال از شاکی که درشعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب بجنورد با کالسه پرونده 
970300  ثبت وتحت رسیدگی می باشد و به جهت مجهول المکان بودن نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی ازروزنامه های کثیراالنتشارآگهی می شود که درصورت عدم حضور متهم و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل 

دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید . 8 
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب  شهرستان بجنورد – حسین شاددل 

آگهی احضار متهم 
درخصوص ش�کایت آقای س�ید کاظم صفی زاده حس�ینی علیه آقای رضا برادران فریدونی فرزند محمد باقر دایر بر کالهبرداری به مبلغ 
7300000 ریال از ش�اکی که درشعبه سوم بازپرس�ی دادسرای عمومی وانقالب بجنورد با کالسه پرونده 961064 ثبت وتحت رسیدگی می 
باش�د و ب�ه جهت مجهول المکان بودن نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوب�ت در یکی ازروزنامه های 
کثیراالنتشارآگهی می شود که درصورت عدم حضور متهم و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی 

غیابی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید .  8
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب  شهرستان بجنورد – حسین شاددل 

آگهی احضار متهم 
درخصوص شکایت آقای حسین برزگر فرزند غالمرضا علیه آقای حمزه بجنوردی فرزند مقصود  دایر بر کالهبرداری به مبلغ 240000000 ریال 
از شاکی که درشعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب بجنورد با کالسه پرونده 970296 ثبت وتحت رسیدگی می باشد و به جهت 
مجهول المکان بودن نامبرده به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی ازروزنامه های کثیراالنتش�ارآگهی 
می شود که درصورت عدم حضور متهم و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده و قرار 

مقتضی صادر می نماید .  8
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب  شهرستان بجنورد – حسین شاددل 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به ابوالفضل حاج محمدي و عفت صمیمي

خواهان آقاي منصور آدیشزاده با وکالت میثم قمبري دادخواستی به طرفیت خوادگان عفت صمیمي و 
ابوالفضل حاج محمدي به خواسته تقاضای رسیدگي و صدور حکم مبنی برمحکومیت خوانده به تنظیم 
سند رسمي یک قطعه زمین به مساحت 120 مترمربع تحت پالک ثبتي 5584 فرعي از 49 اصلي قطعه 
54  قرچک مقوم به 3/100/000  ریال ارزش منطقه ایي ملک 10/000/000 ریال مطرح که به این ش�عبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709982922400443 )970449(  شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان قرچک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/1 ساعت 8:45  تعیین که حسب دستور دادگاه  
طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین دادرس�ی 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 رس�یدگی حاضر گردد. نش�اني: استان تهران  قرچک – 

شهرک طالییه – میدان دادگستري
1819       شعبه  دوم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  قرچک –محمد فخاری

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم ننه خانم خاکپورامند داراي شماره شناس�نامه 15 به شرح دادخواست به کالسه 1/97ش/955  
ازاین ش�عبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عسگرخادم امند  
بشناسنامه شماره 641  درتاریخ 1390/1/18 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-خواهان با مش�خصات فوق الذکر ننه خانم خاکپور امند داراي شماره 
شناسنامه 15 متولد 1323 زوجه متوفی 2- معصومه خادم امند دارای شماره شناسنامه 8531  متولد 
1350 دخترمتوفی 3-  نرگس خادم امند دارای ش�ماره شناسنامه 24253 متولد 1352 دخترمتوفی 
4- فریده خادم امند دارای شماره شناسنامه 1239 متولد 1348 دخترمتوفی 5- مهري خادم امند دارای 
شماره شناسنامه 8525  متولد 1362 دخترمتوفی 6- مهدي خادم امند دارای شماره شناسنامه 13105 
متولد 1356 پسرمتوفی 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.
                           1851     رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر  رای شماره 139760319014004558 - 97/08/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ضرغام کریمی فرزند علیجان  به 
شماره شناسنامه 2 صادره از جیرفت در ششدانگ یک قطعه باغ مرکباتی مشتمل بر ساختمان به مساحت 215340 مترمربع پالک - فرعی 
از 1862- اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پالک – فرعی از 1862- اصلی قطعه 5 واقع در اراضی س�رنراب دلفارد جیرفت بخش 34 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای علیجان کریمی 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 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 : 1397/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25 
1041 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت
2- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر  رای شماره 139660319014005131 - 96/08/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حلیمه شریفی فرزند محمدحسین  
به ش�ماره شناسنامه 167 صادره از جیرفت در شش�دانگ یک باب خانه به مساحت 1284/35 مترمربع پالک 379 فرعی از 556- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 23 فرعی از 556- اصلی قطعه 5 واقع در اراضی قنات محمدشاه ساردوئیه جیرفت بخش 34 کرمان خریداری 
از مالک رسمی آقای گل بانو شریفی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش�خاص 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 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 : 

1397/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25 
1040 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت
3- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر  رای ش�ماره 139760319014004557 - 97/08/14 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد رفیعی ساردوئی 
فرزند کوچکعلی  به ش�ماره شناس�نامه 34 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 296 مترمربع پالک - فرعی 
از 1213- اصلی مفروز و مجزی شده از پالک – فرعی از 1213- اصلی قطعه 6 واقع در اراضی قنات مومن دلفارد جیرفت بخش 34 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد کمالی نژاد 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 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 : 1397/09/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25 
1038 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت
4- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر  رای شماره 139760319014004646 - 97/08/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی معینی پور فرزند علیمراد  
به شماره شناسنامه 4 صادره از عنبرآباد در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 420 مترمربع پالک - فرعی از 950- اصلی مفروز 
و مجزی ش�ده از پالک – فرعی از 950- اصلی قطعه 6 واقع در اراضی کاللی بنس�تان دلفارد جیرفت بخش 34 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای فتحعلی مددی 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 خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د. تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/09/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/25 
1043 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت

دادنامه 
پرونده کالس�ه 9709986613500048 ش�عبه 101 دادگاه کیفري دو شهرس�تان خرم آباد )101 جزایی س�ابق ( تصمیم نهایي شماره 
9709976613500828–خواهان :آقای محمد جعفری فرزند محمدتقی به نش�انی لرستان –خرم آباد – مجهول المکان – خواندگان 
: 1-آقای صیدآقای بیرانوندی فرزند صیدمراد به نش�انی لرس�تان –پلدختر س�راب حمام روس�تای ش�هید بیرانوند مجهول المکان 
2-آقای غالم عباس احمدپور به نشانی لرستان –دزفول شهرک امام روبروی شهرم ) چاه مهدی شریعتی ( مجهول المکان3-آقای 
مراد ش�کری فرزند میرزاحس�ن به نش�انی لرس�تان –خرم آباد 4-آقای نورمراد فرهادی فرزند پیرولی به نشانی لرستان –بروجرد 
روس�تای جهان آباد  5-آقای حسین رحمتی به نشانی شهرس�تان کنگاور خیابان مصطفی خمینی کوچه عالمه طباطبایی اشتراک 
40------------55 مجهول المکان 6-آقای حاج حسن درفشان به نشانی لرستان –خرم آباد – مجهول المکان7-آقای حشمت 
ش�کری فرزند یداله به نش�انی استان لرس�تان –شهرستان خرم آباد – ش�هر خرم آباد-60 متری روبروی مس�جد حضرت فاطمیه 
8-آقای علی حیدر سپهوند به نشانی لرستان –خرم آباد –ازنا سگوند روستای گندابه 9-آقای فیضیان سلیمانی به نشانی لرستان –
دزفول شهرک شهید کریمی عشایر چادر نشین 10-آقای احمد قبادی فر فرزند گاو کش به نشانی لرستان –خرم آباد –پشته حسین 
آباد کوچه پاکمهر 20 باالتر از 20 متری 11-آقای بهمن میرزاوند فرزند پاپی احمد به نشانی لرستان خرم آباد شهر خرم آباد دره گرم 
کوی پاس�داران آبش�ار 27 ، 12-آقای مهدی برخورداری فرزند صید نبی به نشانی لرس�تان –الشتر میدان امام کوچه شهید حاجی 
پالک 9 ،  13-آقای علی محمد کریم پور س�ودجانی فرزند س�لطانعلی به نش�انی اس�تان چهارمحال بختیاری –شهرستان شهرکرد 
–شهر سودجان –خ اصلی 14-آقای سید حجت اله موسوی به نشانی لرستان –کوهدشت خ چهار جنوبی کوچه 12 متری 15-آقای 
اکبر بهاروند به نشانی لرستان –خرم آباد گلدشت شرقی خ سیمرغ 6 حیاط دوم سمت راست  - خواسته :اعسار از پرداخت محکوم 
به  دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تش�کیل و پرونده کالس�ه پیوست تحت نظر است و اینکه پس از مطالعه پرونده 
مالحظه اظهارات و مداقه الزم در مندرجات پرونده پایان دادرس�ی را اعالم و با تکیه بر وجدان و ش�رف به ش�رح زیر انشاء رای می 
نمای�د. رای دادگاه  در خص�وص دعوی آقای محمد جعفری فرزند محمدتقی به طرفیت آقایان 1-حش�مت اهلل ش�کری 2-س�یدآقا 
بیرانوند 3-س�یدحجت اله موس�وی 4-اکبر بهاروند 5-فیضیان سلیمانی 6-حس�ین رحمتی 7-علی محمدکریم پور 8-احمد شاه 
قبادی 9-علی حیدر س�پهوند 10-غالم عباس احمدپور 11-نورمراد فرهادی 12-مهدی برخوردار 13 بهمن بیرانوند  14-حاج حس�ن 
درخشان15-حش�مت ش�کری به خواسته اعس�ار مطلق از پرداخت محکوم به مندرج در رای شماره 9309976613500378 مورخ 
1393/5/19 صادره از همین ش�عبه که به موجب آن به اتهام مش�ارکت در سرقت احشام مسروقه عالوه بر حبس به پرداخت احشام 
در حق هر یک از خواندگان محکومیت قضایی حاصل نموده اس�ت با توجه به اینکه خواهان مدعیس�ت که از ابتدای تشکیل پرونده 
به جهت صغیر بودن س�ن و نیز به جهت فقر و تنگدس�تی قادر به پرداخت محکوم به نبوده است و از سال 1389 همزمان با تشکیل 
پرونده قضایی به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و متعاقبًا عجز از پرداخت محکوم به تا کنون در بازداش�ت بوده و مش�غول تحمل حبس 
می باش�د و ش�هود معرفی شده نیز در جلس�ه این دادگاه بر صحت و درستی عرایض خواهان شهادت داده اند و اظهار داشته اند که 
خواهان فاقد تمکن و بضاعت مالیس�ت و استش�هادیه تنظیم شده توسط اهالی محل اقامت خواهان و همچنین پاسخ استعالمات به 
عم�ل آم�ده از اداره ثبت بانک مل�ی پلیس راهور و نیز تحقیات محلی به عمل آمده از محل اقام�ت خواهان جملگی داللت بر تایید 
همین ادعا دارد و از ناحیه خوانده دلیل معارضی که اعتبار مس�تندات خواهان را مخدوش نماید و بیانگر تمکن مالی وی باش�د ارایه 
نش�ده اس�ت از طرفی ظاهراً خواهان از سن 15 سالگی که نوجوان بوده و فاقد هر گونه شغل ودرآمد بوده مشغول تحمل حبس بوده 
اس�ت و در حال حاضر نیز در زندان به س�ر می برد در ظرف این مدت ) قریب به هش�ت سال ( که در زندان می باشد چنانچه فردی 
متمکن می بود با تحصیل رضایت شکات از زندان رهایی می یافت و با وضعیت موجود نه تنها ادامه حبس باعث دستیابی شکات به 
اموال از دس�ت رفته نمی گردد بلکه این روند س�بب نابودی اس�اس زندگی خواهان و خانواده وی نیز می شود و به  جهت تهیدست 
بودن خواهان و خانواده ایش�ان امکان تقس�یط محکوم به نیز در ش�رایط حاضر برای وی غیر ممکن اس�ت از این رو دادگاه خواسته 
خواهان را صحیح تش�خیص و ضمن پذیرش معافیت وی از پرداخت یکجای محکوم به مس�تند به مواد 1-23و 37 از قانون اعس�ار 
حکم بر اعس�ار مطلق خواهان از پرداخت یکجای محکوم به متعلق به خواندگان صادر می نماید .رای صادره حضوری مدت بیس�ت 

روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد .
آرش قاسمی - رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد

آگهی حصر وراثت
احترامآ معصومه فالح دارای ش�ماره شناسنامه 52386 به ش�رح دادخواست به کالسه این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان رجب فالحی به شماره شناسنامه 4120445135 
در تاری�خ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-معصومه 
فالحی – فرزند  2- حسن فالحی – فرزند  3- علی محمد فالحی – فرزند  4- محمد حسین فالحی - فرزند 
ضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس�ی اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از ش�ادروان در اختیارش باش�د در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد./
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف – بروجرد
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511/61آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به علی رحیمی    فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای امان اله آبیل رحیمی   علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509401258 در پرونده کالسه 970788  به پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 638000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 30/000 تومان هزینه درج در آگهی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/62آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به کاظم مهاجری خراسانی    فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست مدیریت پروژه های 
نمایش�گاهی آفتاب قطب مشرق زمین  علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977509401242 در پرونده کالسه 
970735 حک�م بر محکومیت  خوانده کاظم مهاجری خراس�انی به پرداخت مبلغ 39/500/000 ریال بابت اصل خاس�ته و جبران پرداخت 
خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چ�ک 4/20-5/20/-3/20-6/20-1395/7/20 الی ی�وم االدا و نیز پرداخت مبلغ 
2099750 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی به مبلغ 45000 تومان و حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/63آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به سهیل سیستانی زاده    فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای رضا حاجی باقری 
خواجه بالغ  علیه شما بخواسته مطالبه وجه سفته به موجب حکم شماره 9709977509301108 در پرونده کالسه 254/970722 به حکم 
بر محکومیت خوانده سهیل سیستانی زاده به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 569000 ریال بابت خسارت وارده به 
سبب دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/6/7 ال یوم االدا در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
منشی شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 مشهد

511/64آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های منتش�ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای احمد یعقوب خانی قلعه کبری مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977500100961 کالسه 970682 به 1- پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
2- مبلغ یک میلیون و چهار صد و هشتاد و هشت هزار خسارت دادرسی 3-خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/7/1 ال 
یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم ش�اخص بانک مرکزی جمهوری اس�المی ایران توس�ط دایره اجرا محاسبه و در حق خواهان محکوم شده 

اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/65آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به مصطفی افش�اری    فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای معصومه کشمیری   
بطرفیت ش�ما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977500801004 در پرونده کالسه 970723 حکم بر محکومیت خوانده 
به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت 1-مبلغ 85/000/000 ریال وجه چک بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 2/838/500 ریال خس�ارات 
دادرسی درج آگهی 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید آن 97/8/25 تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین 
نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شورای های حل اختالف انجام و 
در حق خواهان لحاظ خواهد شد صادر و اعالم می نماید 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 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/66آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های منتشره در جراید  بدینوسیبله به محکوم علیه حسن محمد پور مجهول المکان ابالغ می شود چون وفق دادنامه 
ش�ماره 9709977500400958 کالس�ه 9709987500400617 حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت 1-مبلغ هشتاد میلیون و پانصد هزار 
ریال وجه حواله ها )بابت اصل خواسته(2-مبلغ دو میلیون و هفتاد و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال )خسارات دادرسی(3- پرداخت 
حق الوکاله وکیل خواهان بر اس�اس تعرفه حق الوکاله وکالی دادگس�تری 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه حواله ها از تاریخ مطالبه 
:1-94/11/25—2-94/11/30---3-94/9/25—4-94/7/25---5-94/12/25---6- 94/10/25---7-94/8/25 ت�ا زمان وصول وجه 
حواله ها بر مبنای آخرین نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه دقیقی آن توسط اجرای احکام شورای 
های حل اختالف انجام و در حق خواهان مهدی غالمی کالته لحاظ خواهد شد صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/67آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم بدری چمنی المکان المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای مهدی ولی نسب  بطرفیت  
شما بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو پراید  به ش�ماره 248ق86 ایران 42 بموجب دادنامه 9709977501001239 در پرونده 970573 
محکوم شده اید الزام به تنظیم سند رسمی خودرو پراید به شماره پالک 248ق86-ایران 42 و پرداخت مبلغ 2858000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه روزنامه در حق خواهان مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 10 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/68آگهي مزایده اموال مرحله اول 
بموجب  پرونده اجرائی کالسه شماره 1/970227ج/14 صادره از حوزه شماره 4 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای علی جنتی 
عطائی  جمعا به پرداخت مبلغ 8/850/000 ریال بابت نیم عشر دولتی  و مبلغ 181/545/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 
در حق محکوم له آقای محمد کریمی  محکوم گردیده است و چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار 
اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ یکشنبه 97/10/2  از ساعت 
9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در میدان شهدا، خ عبادی ، روبروی عبادی 8 اجرای احکام 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد ،مزایده از قیمت پایه شروع وبه کساني که باالترین 
قیمت را پیش�نهاد می نمایند واگذار خواهدش�د.طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده  مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 
از اموال داده ش�ود.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د . اموال مورد مزایده 
عبارت اس�ت از : یک دس�تگاه جوش میگ CO2 به قدرت 250 آمپرمس�تعمل 6/800/000 ریال –2- یکدستگاه جوش نقطه ای مستعمل   
3500/000 ریال ---3- یک دس�تگاه نورد یک متری دس�تی و مس�تعمل   2600/000 ریال 4-یک دستگاه اره آتشی مستعمل  5/000/000 
ریال 5- یک دس�تگاه دلر ایس�تاده مستعمل  2/400/000 ریال 6- یک دستگاه پمپ باد با مخزن فلزی مستعمل   5/200/000 ریال 7- سه 
عدد کپسول گاز CO2  4/500/000 ریال –جمع هفت قلم اموال فوق در مجموع توسط کارشناس به میزان 30/000/000 ریال )سی میلیون 

ریال (ارزیابی گردیده است 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد

511/69آگهي مزایده اموال مرحله اول 
بموجب  پرونده اجرائی کالسه شماره 54/970263 صادره از حوزه شماره 263 شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای مجید حاجی 
سمیعی  جمعا به پرداخت مبلغ 31/439/263  ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له خانم عزت معماری  محکوم 
گردیده است و چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف 
و توس�ط کارش�ناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/2 از س�اعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای 
حل اختالف مش�هد واقع در اجرای احکام شورای مجتمع ش�ماره 5 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد ،مزایده از قیمت پایه شروع 
وبه کساني که باالترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهدشد.طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده  مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د 
. اموال مورد مزایده عبارت اس�ت از : 1-انواع بلوز-ش�لوار بچه گانه 89 عدد قیمت واحد 130/000 ریال قیمت کل 11/570/000 ریال 2-انواع 
بلوز –شورت بچه گانه تعداد 27 عدد قیمت واحد 130/000 قیمت کل 3/510/000 ---3- انواع بلوز تک )بافت و ...(بچه گانه 114 عدد قیمت 
واحد 90/000 ریال قیمت کل 10/260/000---4-انواع سویشرت تک بچه گانه تعداد 26 عدد قیمت واحد 85/000 ریال قیمت کل 2/210/000 
ریال ---5- س�ارافون بافت بچه گانه 16 عدد قیمت واحد 100/000 قیمت کل 1/600/000 ---6- انواع پیراهن )بافت و...(بچه گانه 32 عدد 
قیمت واحد 120/000 ریال قیمت کل 3/840/000 ریال ----7-سویشرت –شلوار بچه گانه 30 عدد قیمت واحد 130/000 قیمت کل 390/000 
---8-جلیقه و ش�لوار بچه گانه 3 عدد قیمت واحد 150/000 قیمت کل 600/000 ---9- کت تک بچه گانه 10 عدد 120/000 ریال جمع کل 

اقالم مورد مزایده 22/530/000 ریال برآورد گردیده است 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد

512/70آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول 
به موجب اجراییه کالسه 960385 ج م شعبه اول اجرای احکام مدنی قوچان محکوم علیه شرکت کاشی توس قوچان محکوم است به 
پرداخت سه میلیارد و سیصد میلیون تومان در حق محکوم لهم کارگران شرکت کاشی توس و از آنجایی که از طرف محکوم علیه بابت 
پرداخت محکوم به اقدامی صورت نگرفته برابر درخواس�ت محکوم لهم 22 قلم دس�تگاه که طبق لیست پیوست به مبلغ 9155000000 
ریال ارزیابی گردیده ایت لذا با اجرای مزایده حضوری روز س�ه ش�نبه 97/9/27 ساعت 10 صبح ماشین آالت مذکور بفروش می رسد 
که از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد برنده مزایده اعالم و بایستی 
فی المجلس 10 درصد بها را نقدا تودیع نموده و مابقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت 10 درصد سپرده 
اولیه پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، ضمنا  5 روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به دفتر اجرا ترتیب بازدید از 
ماشین آالت مورد مزایده امکان پذیر می باشد وکلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود جزئیات ارزیابی ماشین 
 GVM33 مدل MARGEN آالت به ش�رح ذیل می باش�د :1مشخصات ماشین آالت :-یک دس�تگاه دیزل ژنراتور با نش�ان تجاری
به ظرفیت 31KW-دو دس�تگاه دیزل ژنراتور با نش�ان تجاری GORZANELIMARIO به ظرفی�ت KVA 5/21—میزان ارزیابی 
)میلیون ریال(:700 ---2-یک دس�تگاه تراش س�اخت ماشین س�ازی تبریز مدل )50BTN-40B( س�ریال )13727( میزان ارزیابی 
 5KW/12وKW با قدرت PEM میلیون ریال(:220---3-یک دس�تگاه اره لنگ س�اخت ش�رکت ایمنی اصفهان با موتور الکتریکی(
میزان ارزیابی )میلیون ریال(:20 ----4-یک دستگاه سنگ مغناطیسی ساخت صنایع ماشین ابزار ایران مدل SPD40 سریال 1199 
ساخت 1373 میزان ارزیابی )میلیون ریال(:200---5-یک دستگاه فرز مدل FP4M ساخت ماشین سازی تبریز سریال 160-6020-3 
س�ال س�اخت 1371 میزان ارزیابی )میلیون ریال(:250---6-یک دستگاه پمپ پیستونی با نشان تجاری TECNOPRESS ایتالیا و 
س�ریال 2069 با یک دس�تگاه موتور الکتریکی 15KW )به عن�وان یدک( میزان ارزیابی )میلی�ون ریال(:240---7-قالب های تولید 
کاش�ی و س�رامیک:-قالب 20*30 پرس 7 حفره )2 دس�تگاه(-قالب 25*33 پرس 5 حفره )2 دس�تگاه(-قالب 25*40 پرس 5 حفره 
)2 دس�تگاه(-قالب 25*50 پرس 5 حفره )یک دس�تگاه( همگی با نشان تجاری )SACMI(ایتالیا که بجز سه دستگاه مابقی در سالن 
تراش�کاری نگهداری می ش�ود میزان ارزیابی )میلیون ریال(:2000---8-یک دستگاه اره فلکه نجاری ساخت کارخانه صنعتی سهند 
تبریز با یک دستگاه موتور الکتریکی 11KW و 3KW ساخت موتوژن تبریز میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 40------9- یک دستگاه 
اره سه کاره نجاری با موتور الکتریکی 5KW/5 و 3HP ساخت موتوژن تبریز میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 35---10-یک دستگاه 
تراکتور بیل لودری مس�تهلک میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 100---11-یک دس�تگاه غبارگیر در خارج س�الن تولید در مقابل سالن 
 AVG-55:IP 3 با یکخروجی و تابلو برق مجزا بات نشان تجاریKW س�ه فاز و قدرت PEM نجاری و تراش�کاری با موتور الکتریکی
AUTOMAZIONI میزان ارزیابی )میلیون ریال(:450---12-یک دستگاه غبارگیر در خارج سالن تولید و در مسیر اصلی کارخانه 
با موتور الکتریکی GAMAK با قدرت 22KW با دو خروجی میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 450---13-تعداد چهل دس�تگاه باکس 
)سکو(فلزی به ابعاد صفحه حدود 2 متر در 2 متر و ارتفاع 70 سانتیمتر  میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 240 ---14-تعداد سی دستگاه 
واگن رولی نرده ای میزان ارزیابی )میلیون ریال(:1500---15- تعداد یکصد دس�تگاه واگن حمل بیس�کوئیت میزان ارزیابی )میلیون 
ریال(: 1200---16- برج اسپری جدید که بصورت نیمه تمام مشاهده شد و داربست های اطراف آن وجود داشت )با تابلو برق مربوطه 
آن ( می�زان ارزیابی )میلیون ریال(: 600---17-میکس�ر برقی ب�ا موتور و گیربکس میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 30---18-ش�ش 
دس�تگاه کوره تولید فریت که در زمان بازدید 3 دس�تگاه از آن در خط تولید مشاهده شد و 3 کوره دیگر از خط تولید خارج و عدسی 
آن جداش�ده بود و در س�الن فریت سازی –نگهداری می گردید .تابلو برق فریت س�ازی که دارای 2 سلول بوده و کلید خودکار اصلی 
آن با نش�ان تجاری SCHNEIDER به ظرفیت 160-400 آمپر می باش�د در تابلو برق تعدادی کنتاکتور، فیوز تک فاز و س�ه فاز –رله 
های حرارتی و زمانی مش�اهده ش�د. میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 600---19-مخازن بارگیری مواد فریت سازی به تعداد 13 دستگاه 
 41-M میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 150---20- یک دستگاه گیوتین برقی با طول برش 2/10 متر ساخت ماشین سازی مهرنیا مدل
میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 70---21-یک دستگاه خم کن دستی میزان ارزیابی )میلیون ریال(: 40---22- یک دستگاه اره آتشی 
ب�ا موتور الکتریک�ی 5KW/2 میزان ارزیابی )میلیون ری�ال(: 20---جمع کل :نه میلیاردو یکصدو پنج�اه و پنج میلیون ریال)میزان 

ارزیابی )میلیون ریال(: 9155(
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قوچان-شهبازی

512/71اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

هیأت 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 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 .برابر رأی شماره 139760306001000313 مورخه 97/8/21 هیات اول موضوع قانونی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا هزار جریبی فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 515 صادره از دماوند در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 109076 مترمربع در قسمتی از پالک 10 فرعی 64 اصلی 
بخش 3 زبرخان واقع در اراضی حسن آباد بسرو خریداری از مالک رسمی آقای محمد غریبی 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 مرجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/26، تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/11
رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان- سیدحسن پور موسوی

511/72آگهی احضار متهم
آقای فرهاد محمدی فرزند ابراهیم جلس�ه رس�یدگی به اتهام شما در پرونده بایگانی 2/960218 ک 1 دایر به شرکت در آدم ربایی)موضوع 
ش�کایت آقای وحید قدوسی( رأس س�اعت 9 صبح روز 1397/11/17)به نشانی :مشهد –تقاطع بلوار جانبار و شهید ساجدی – ساختمان 
مرکزی دادگس�تری کل اس�تان خراسان رضوی( برگزار خواهد ش�د، در اجرای تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 مراتب دو نوبت به فاطمه ده روز از طریق آگهی روزنامه به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یاد شده حاضر شوید، در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول:1397/08/30؛ انتشار نوبت دوم:1397/09/11
قاضی شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی-حسین امام وردی

512/73رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای ایرج رجبی داراي شناس�نامه ش�ماره 19 به شرح دادخواست به کالسه 970061 ش 1از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن رجبی به شناسنامه شماره 16 در تاریخ 94/4/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- ایرج رجبی ش.ش 19 ت.ت 1348/5/17 صادره از گناباد فرزند متوفی 2- کورش  
رجب�ی ش.ش 6 ت.ت 1350/7/21 صادره از گناباد فرزند متوفی 3- داودرجبی ش.ش 198 ت.ت 1353/3/12صادره ازگناباد فرزند متوفی 
4- مجتب�ی رجب�ی ش.ش 2 ت.ت 1357/1/1 صادره از گناباد فرزند متوفی 5- ابوالفضل رجب�ی ش.ش 8 ت.ت 1363/1/1 صادره از گناباد 
فرزند متوفی 6- علی اصغر رجبی ش.ش 49 ت.ت 1366/9/20 صادره از گناباد فرزند متوفی 7- مریم رجبی ش.ش 13 ت.ت 1355/5/5 
ص�ادره از گناباد فرزند متوفی 8- فاطمه رجب�ی ش.ش 242 ت.ت 1358/7/1 صادره از گناباد فرزند متوفی 9- معصومه بزرکار ش.ش 36 
ت.ت 1332/1/6 صادره از گناباد همسر متوفی و الغیر ؛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 یک شوراي حل اختالف شهرستان گناباد

512/74آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان غالمرضا گرایلی فرزند خداداد به نش�انی گناباد اداره ورزش جوانان در پرونده کالس�ه 97/165 به خواسته الزام 
خوانده  به تنظیم و انتقال سند خودرو پژو 405 پالک 484 ب26 ایران 32 با هزینه دادرسی مقوم به 85000000 ریال نظر به انیکه خوانده 
مجهول المکان می باشند. پیرو آگهی قبلی ، رأی صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه گردیده، لذا خوانده فاطمه نصرآبادی فرزند محمد علی 
محکوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال و تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل به شماره 32 ایران 484 ب26 بنام محکوم له 
و پرداخت مبلغ 217500 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 150000 ریال بابت حق الدرج آگهی در حق محکوم له و پرداخت 5 درصد محکوم به 
بابت حق االجرا در حق دولت می باشند. لذا مراتب وفق مقررات ماده 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
درج می گردد. این اجرائیه ظرف 10 روز پس از ابالغ به اجرا گذاش�ته خواهد ش�ود و پس از این برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما 

نخواهد شد.مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورا اعالم نمایند.
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان گناباد

511/92آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به محمدیوسفی که مجهول المکان می باش�د ابالغ می شود طبق اجراییه صادره از پرونده 
کالس�ه 970639 به موجب دادنامه شماره 9709977509201041 مورخ 1397/7/11 صادره از شعبه 253 محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ بیست و دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک الی یوم االداء بر اس�اس ش�اخص بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ هشتصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد ریال بابت خسارت وارده به 
سبب 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 باش�د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای  احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

/511آگهی احضار متهم
در پرون�ده کالس�ه 602/970357 ب، متهم س�جاد بابایی به اته�ام توهین و تهدید و تخریب عمدی موضوع ش�کایت آقای داود نجاتی و 
خانم س�ارا نجاتی، تحت تعقیب می باش�د با توجه به معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به موجب ماده 174 قانون آئین دادرس�ی دادگاه 
های عمومی وانقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 602 
بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد43 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.متهم می تواند مطابق ماده 190 ق.آ.د.ک بهمراه یک نفر وکیل مراجعه نماید.رایگان
بازپرس شعبه 602 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 مشهد

511/94آگهی وقت رسیدگی
کالسه پرونده:37/970888؛ خواهان : تکتم سیادت فرزند کمال ؛خواندگان: 1-محسن یوسفی فرزند قشمشم 2-اکرم جهانی مقدم فرزند 
ابراهیم 3- پیام دریائی ورکاده فرزند حر؛خواس�ته: ابطال س�ند 22584 تاریخ 1395/09/18 ؛ وقت رسیدگی: 1397/10/12 ساعت 12 ظهر 
؛محل حضور: شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد ؛ علت دعوت و حضور خوانده رسیدگی به خواسته خواهان، خوانده می تواند از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه 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 عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/95گواهی حصر وراثت
خانم مریم غضنفری به شناسنامه شماره 19 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972259 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حسین کرمانی شمس آباد به شناسنامه شماره 612 در تاریخ 1397/8/2در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- صاحب کرمانی ش�مس آباد به ش.ش 10207 محل صدور شناس�نامه 
کاش�مر مادر متوفی 2- مریم غضنفری به ش.ش 19 محل صدورشناس�نامه مش�هد همسر متوفی 3-س�ارا کرمانی شمس آباد به ش.ش 
926870599 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی 4-هادی کرمانی ش�مس آباد به ش.ش 0890968942 محل صدور شناسنامه 
مش�هد فرزند متوفی5- یونس کرمانی ش�مس آباد به ش.ش 0970887884 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی6- سینا کرمانی 
شمس آباد به ش.ش 0981435149 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی؛متوفی ورثه دیگری ندارد- پس از انجام تشریفات قانونی و 
انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750684و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی 
متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 1397/9/5 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای 
حل اختالف مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ شخص 
یاد شده در باال بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن 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 شهرستان مجتمع شماره 5 مشهد 

511/96گواهی حصر وراثت
آقای علی سجاد پور به شناسنامه شماره 1884 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972216 
تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان عوض سجادپور به شناسنامه شماره 15 در تاریخ 1378/9/10 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- فاطمه رنجبر حق دوست به ش.ش 876 محل صدور شناسنامه تبریز همسر 
متوفی 2- علی سجادپور به ش.ش 1884 محل صدورشناسنامه مشهد فرزند متوفی 3-رقیه سجادپور به ش.ش 64 محل صدور شناسنامه 
مش�هد فرزند متوفی 4-توران س�جادپور به ش.ش 38819 محل صدور شناسنامه مراغه فرزند متوفی 5- فرزانه سجادپور به ش.ش 1811 
محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی 6- حسین سجادپور به ش.ش 38820 محل صدور شناسنامه مراغه فرزند متوفی7- هاشم 
سجادپور به ش.ش 865 محل صدور شناسنامه مراغه فرزند متوفی ؛متوفی ورثه دیگری ندارد- پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک 
نوبت آگهی در روزنامه به ش�ماره 750677 عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حسب گواهی متصدی 
مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 1397/9/5 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف 
مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ شخص یاد شده در 
باال بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن 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 شهرستان مجتمع شماره 5 مشهد 

511/97گواهی حصر وراثت
خانم زهرا ساریان به شناسنامه شماره 5859560397 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972231 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته است که شادروان سیدشکراله جمال الدین به شناس�نامه شماره 445 در تاریخ 
1395/8/17 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- زهرا ساریان به ش.ش 3282 ت.ت 1333  محل صدور 
شناسنامه مزشیر همسر متوفی 2- جاسم جمال الدین به ش.ش 2445 ت.ت 1353 محل صدورشناسنامه آبادان فرزند متوفی 3-سهام 
جمال الدین به ش.ش 2446 ت.ت 1354  محل صدورشناسنامه آبادان فرزند متوفی 4- سیدعبدالزهرا جمال الدین به ش.ش 6495 ت.ت 
1357 محل صدورشناسنامه رامشیر فرزند متوفی 5- سید مجید جمال الدین به ش.ش 6496 ت.ت 1359 محل صدورشناسنامه رامشیر 
فرزند متوفی 6- سیدرضا جمال الدین به ش.ش 547 ت.ت 1363  محل صدورشناسنامه رامشیر فرزند متوفی 7- سید جواد جمال الدین 
به ش.ش 1100 ت.ت 1364  محل صدورشناس�نامه رامش�یر فرزند متوفی 8- سید محمد امین جمال الدین به ش.ش 6620049826 ت.ت 
1375  محل صدورشناسنامه رامشیر فرزند متوفی  9- سید سعیدجمال الدین به ش.ش 6773 ت.ت 1366  محل صدورشناسنامه رامشیر 
فرزند متوفی  10- سیده خدیجه جمال الدین به ش.ش 415 ت.ت 1362 محل صدورشناسنامه رامشیر فرزند متوفی 11- فاطمه جمال الدین 
به ش.ش 122 ت.ت 1361  محل صدورشناسنامه رامشیز فرزند متوفی 12- ماجده جمال الدین به ش.ش 1900049953 ت.ت 1368  محل 
صدورشناس�نامه رامش�یز فرزند متوفی ؛متوفی ورثه دیگری ندارد- پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به 
شماره 750618 عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه 
مالیات بر ارث به ش�ماره س�رانجام در تاریخ 1397/9/5 در وقت فوق العاده ش�عبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضا 
کنندگان زیر تش�کیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص/ ش�خص یاد شده در باال بوده و وارث 
قانونی دیگری ندارد و دارائی آن 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 شهرستان مجتمع شماره 5 مشهد 

511/98آگهی 
خواهان آقای سجاد شایسته دادخواستی به طرفیت خوانده خانم صفورا گلرخی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حق اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد-طالب 
میدان میرزا کوچک خان  ارجاع و به کالسه 971035/254 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 و ساعت 8  صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک 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.
منشی شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/99آگهی 
خواهان خانم مریم حسین زاده دادخواستی به طرفیت خوانده خانم حمیده مهدوی به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حق اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد-طالب 
میدان میرزا کوچک خان  ارجاع و به کالسه 971073/254 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 و ساعت 8/30  صبح تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک 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.
منشی شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/100آگهی 
خواهان آقای حمید حسین زاده دادخواستی به طرفیت خواندگان اقای1- محسن پهلوان سرسنگ 2- مسعودکریمی 3- خانم نگار نهیمی 
به خواست اثبات عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی موتورسیکلت تقدیم شوراهای شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کالسه 971052 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دس�تور 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 رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/101آگهی
خواهان مرتضی گفتی به طرفیت خوانده فرشته کریمی رکن آبادی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع  در مشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع-

روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کالسه 9709987501400818 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ  1397/10/19 و ساعت 10/30 
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 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 رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/102آگهی
خواهان س�پیده ش�اکری منش با وکالت فرزانه خوش�رو به طرفیت خوانده نصیر بهزاد به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 14 ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مش�هد واقع  در مشهد – 
ابتدای خیابان خواجه ربیع-روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کالس�ه 9709987501400799 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 
1397/10/19 و س�اعت  10 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 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 رادریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/103آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای احسان صنعتگرکه مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977508400965 صادره ازشعبه 245 درپرونده شماره 970584 محکوم به پرداخت مبلغ 15/750/000 ریال بابت اصل 
خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چکها الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ 1/250/875 
ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق دولت ش�ده اید. ظرف ده روزازانتشاراین 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  مشهد

511/104آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم مریم شاهسونی وحسین شاهسونی که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977509400912 صادره ازشعبه 255 درپرونده شماره 970487 محکوم به حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان )خانم مریم شاهس�ونی وآقای حس�ین شاهس�ونی ( به پرداخت مبلغ 175/120/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران 
)پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه از تاریخ صدور چک های 1397/1/25– 1396/12/25 الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ 
2/794/000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی و تمبر و آگهی روزنامه در حق خواهان)آقای علیرضا میرزائی( و پرداخت 
نیم عش�ردولتی در حق محکوم له آقای علیرضا میرزایی محکوم  ش�ده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  مشهد

511/105آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای مهدی شیردل که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977509400874 صادره ازشعبه 255 درپرونده شماره 970491 محکوم به پرداخت مبلغ 99/400/000 ریال بابت اصل 
خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیردرتأدیه از تاریخ صدور چک 1391/12/3-1392/2/14 -1392/3/8 الی یوم االداء 
و نیز پرداخت مبلغ 284650 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 45000 تومان بابت درج آگهی در حق خواهان )روح 
اله س�االری( و پرداخت نیم عشردولتی ش�ده اید. ظرف ده روز از انتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمایید 

درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  مشهد

511/106آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم سید محمد هاشم نیا عطار سفالئی و مجتبی رشید نژاد که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977509400957 صادره ازشعبه 255 درپرونده شماره 970505 محکوم به 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم آقای مجتبی رشید نژاد به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال تنظیم سند رسمی یک دستگاه 
پژو 206 مدل 81 به شماره پ 262 ی 46 ایران 12 به نام خواهان آقای محسن رضا زاده و خوانده ردیف اول آقای سید محمد هاشم نیا عطار 
سفالی به پرداخت مبلغ 1751000 ریال بابت هزینه دادرسی و آگهی روزنامه در حق خواهان و پرداخت نیم عشردولتی در حق محکوم له 
آقای محسن رضازاده و نیم عشر دولتی  شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 

درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  مشهد

511/107رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم میترا دانش مهر  داراي شناسنامه شماره 13900 به شرح دادخواست به کالسه 230/970577 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا دستگیری بابائی  به شناسنامه 23819 در تاریخ 1397/4/28 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-میترا دانش مهر فرزند  عباس ش ش 13900 ت ت 1344 ص تهران 
فرزند متوفی 2- علی رضا دانش مهر فرزند  عباس ش ش 760 ت ت 1353 ص مشهد فرزند متوفی 3- محمد دانش مهر فرزند  عباس ش 
ش 1498 ت ت 1348 ص تهران فرزند متوفی   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

511/108آگهی ابالغ اجرائیه 
-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به حاج محسن غفوریان که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه   صادره 
از شعبه 8 دادگاه حقوقی مشهد   در پرونده شماره 8/970540  به موجب دادنامه شماره 9709977575800850 مورخ 97/7/17   محکوم 
علیه محکوم است به :1-پرداخت مبلغ 625000000 ریا با رعایت تغییر شاخص قیمت ساالنه از تاریخ سفته ها و پرداخت مبلغ 27242500 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر دولتی حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می 
باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی 
از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
 مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

512/75مفقودی
  مفقود شدن کارت هوشمند راننده از اینجانب غالم محمد حقدادی به آبادی به شماره کارت هوشمند 
2645816 تاری�خ صدور کارت 1391/10/10 کدملی 0769787118 فرزند ولی مفقود  و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
خواف

512/76آگهی ابالغ مفاد دادنامه
پیروآگه�ی قبل�ی بدینوس�یله ب�ه آقای علی اصغ�ر لطفی فرزند عب�داهلل  فعال مجه�ول المکان  اب�الغ می گردد ک�ه وفق دادنامه ش�ماره 
9709975181800313-97/6/21 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رشتخوار موضوع پرونده کالسه 9709985181800122 به خواسته مطالبه 
وجه حکم به پرداخت وجه سفته به مبلغ نه میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 492000 ریال به عنوان هزینه دفترخدمات 
قضایی و مبلغ 342000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان و با توجه به معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرس�ی مبلغ 637500 ریال 
بعنوان هزینه دادرسی صادر شده است . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشتخوار

512/77آگهي مزایده اموال غیر منقول)مرحله اول(
بموجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام و دستور فروش دادرسی محترم شعبه موضوع پرونده اجرائی 
به کالسه 961017 محکوم علیه حسن ابراهیمی صنم محکوم است به پرداخت 100 عدد سکه تمام بهارآزادی بابت اصل خواسته در حق محکوم 
له سحر عزیزی محمدآبادی و 400000 ریال بابت هزینه  اجرا با توجه به اینکه سهم االرث محکوم علیه از ماترک حسن ابراهیمی صنم و مصطفی 
ابراهیمی صنم معرفی و توقیف شده علیهذا اموال مشروحه بشرح ذیل توسط اجرای احکام با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی 
و توصیف گردیده است:سهم االرث حسن ابراهیمی از قسمت مالکیت مصطفی ابراهیمی صنم به میزان 49 دقیقه و از قسمت مالکیت محمد 
ابراهیمی صنم به میزان 121 دقیقه که مجموعا به میزان 2 ساعت و 50 دقیقه می باشد .)منبع آب واقع در روستای کالته صنم چاه کشاورزی 
معروف به خرده مالکین کالته صنم )منبع آبی سکندر صادقی( می باشدو دارای 120 هکتار اراضی و 30 لیتر در ثانیه دبی آب آن بوده و مدار آن 
12 شبانه روز است واراضی مذکور دارای کیفیت باال وعملکرد محصول در حد میانگین تولید شهرستان می باشد و با توجه به شرایط موجود هر 
ساعت آب با سهم زمین حدود 4200 مترمربع از منبع آبی مذکور به مبلغ 380000000 ریال ارزش گذاری می گردد و با توجه به 2 ساعت و 50 
دقیقه آب سهم محکوم علیه از منبع آبی و حدود 11900 متر زمین زراعی 1076666667 ریال ارزش گذاری می گردد( ؛ مزایده  ساعت 10 الی 
11 روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 در آدرس تربت جام اجراي احکام مدني دادگستري تربت جام برگذار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش 
می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده بشرح برگه کارشناسی به قیمت 1/076/666/667 ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی الجملس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه 
از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را 
پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزاید بر 
عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. بدیهی است که در صورت تمایل برای بازدید ملک ظرف 

5 روز قبل از مزاید به این اجرا احکام مراجعه نمایید. 
مدیر دایره اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت جام 

512/78رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه گل سربوزی دارای شناسنامه شماره 119 به شرح دادخواست به کالسه 3/1179/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل محمد عیدی سربزی به شناسنامه 650 در تاریخ 1385/2/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فاطمه گل سربوزی فرزند عبداله ت.ت 1326/10/19 صادره از تربت جام- غسن 
آباد ش.ش 119 همسر متوفی 2- عید محمد عیدی سربزی فرزند گل محمد ت.ت 1355/6/1 صادره از تربت جام کمرچه ش.ش 335 پسر 
متوفی 3-زینب عیدی سربزی فرزند گل محمد ت.ت 1367/5/15 صادره از تربت جام ش.ش 7008 دختر متوفی 4- زری عیدی سربزی 
فرزندگل محمد ت.ت 1364/11/12صادره از تربت جام ش.ش 1647 دختر متوفی 5- پری عیدی سربزی فرزند گل محمد ت.ت 1352/5/7 
ص�ادره از تربت جام کمرچه ش.ش 285 دختر متوفی 6- حمیده عیدی س�ربزی فرزن�د گل محمد ت.ت 1362/2/15 صادره از تربت جام 
ش.ش 660 دختر متوفی  7- افس�انه عیدی س�ربزی فرزند گل محمد ت.ت 1360/6/30 صادره از تربت جام ش.ش 13506 دختر متوفی 
8- زهرا عیدی س�ربزی فرزندگل محمد ت.ت 1370/9/3 صادره از تربت جام ش.م 0720202833 دختر متوفی  9- لیلی عیدی س�ربزی 
فرزند گل محمد ت.ت 1347/1/2 صادره از تربت جام کمرچه ش.ش 5 دختر متوفی 10- خورش�ید عیدی س�ربزی فرزند گل محمد ت.ت 
1344/6/12 صادره از تربت جام کمرچه ش.ش 207 دختر متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

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

511/79رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�ید مهدی عامل خوش نش�ین داراي شناس�نامه ش�ماره1269 به ش�رح دادخواست به کالس�ه 230/970671 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید محسن عامل خوش نش�ین به شناسنامه 329 در 
تاریخ 1397/5/30در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- س�کینه علی زاده مرادی 
فرزند ماش�اء اله ش.ش 43158 ت.ت 1324 ص از مشهد همسرمتوفی2- سیده فائزه عامل خوش نشین فرزند سیدمحسن ش.ش 4470 
ت.ت 1361 ص از مش�هد فرزند متوفی3-س�یده فاطمه عامل خوش نش�ین فرزند سیدمحس�ن ش.ش 71314 ت.ت 1358 ص از مشهد 
فرزند متوفی4- س�ید مهدی عامل خوش نش�ین فرزند سیدمحسن ش.ش 1269 ت.ت 1341 ص از مشهد فرزند متوفی5- زهرا السادات 
عامل خوش نش�ین فرزند سیدمحس�ن ش.ش 6285 ت.ت 1344 ص از مش�هد فرزند متوفی6- مریم السادات عامل خوش نشین فرزند 
سیدمحس�ن ش.ش 110 ت.ت 1347 ص از مش�هد فرزند متوفی7- سید محمد عامل خوش نشین فرزند سیدمحسن ش.ش 81607 ت.ت 
1350 ص از مش�هد فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/80رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حس�ین محمدپور مطلق داراي شناس�نامه ش�ماره 1184 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 230/970675 از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زری محمدپور مطلق به شناسنامه 935 در تاریخ 1397/5/4در 
اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-حس�ین محمد پور مطل�ق  ش.ش 1184 ت.ت 
1334 ص از مش�هد همس�رمتوفی2- محم�د محمدپور مطل�ق ش.ش 52 ت.ت 1307 ص از بیرجند پدر متوفی3-خیرالنس�اء رهگذری 
ش.ش 151 ت.ت 1322 ص از بیرجن�د م�ادر متوف�ی4- پیمان محمد پور مطل�ق  ش.ش 09201098804 ت.ت 1369 ص از مش�هد فرزند 
متوف�ی5- ایمان محمد پور مطلق ش.ش 5096 ت.ت 1364 ص از مش�هد فرزند متوفی6- نس�رین محمدپ�ور مطلق ش.ش 2879 ت.ت 
1363 ص از مش�هد فرزند متوفی؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/81رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عبدالرضا ابوالفضلی داراي شناس�نامه ش�ماره 184 به شرح دادخواست به کالسه 230/970672 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ایمان ابوالفضلی به شناس�نامه 4197 در تاریخ 1397/8/1 در اقامتگاه دائمي 
خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- عبدالرضا ابوالفضل�ی فرزند عبداله ش.ش 184 ت.ت 1333 ص 
از مش�هد پدر متوفی 2- اعظم ژاله ثانی فرزند اس�ماعیل ش.ش 927 ت.ت 1334 ص از مشهد مادر متوفی 3- ندا کردی فرزند خسرو به 
ش.ش 0921450524 ت.ت1370 ص از مش�هد همس�رمتوفی ؛ 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.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/82آگهی 
محک�وم له:کاظم-تکتم-محمدعلی-مهدی-علیرضا-زهرا تقی پور فرزندان نوروز و غالمحس�ین –عب�اس- محمدرضا-غالمعلی-لیلی 
اشرفی زاده فرزندان –و اکبر علیزاده –غالمعلی کارکن-جمعه روحبخش؛ محکوم علیه:سکینه جاقوری فاروج فرزند محمدرضا ؛پیروآگهی 
های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیهم فوق که مجهول المکان می باش�د ابالغ می ش�ود طبق اجرائیه صادره از شعبه 32 
حقوقی مجتمع امام خمینی در پرونده کالسه 960025/32 به موجب دادنامه شماره 200583-97 مورخ صادره از شعبه 32 حقوقی ضمن 
اثبات وقوع بیع نسبت به عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی با متراژ تقریبی 120 مترمربع عرصه و 222 مترمربع اعیان موضوع مبایعه 
نامه ش�ماره 0086837 مورخه 1390/04/11 و الزام ورثه مرحومه ربابه اشرفی زاده)اشرفی زاوه( به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی موضوع خواسته دارای پالک ثبتی 130 از باقیمانده 24 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مشهد به مساحت 120 مترمربع واقع 
در مشهد-اندیشه 7/8 جنب پالک 24 در حق محکوم علیه صادر می گردد. پرداخت نیم عشر به صندوق دولت بابت حق االجرا. بدیهی 
اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناس�ب 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 این صورت واحد 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/83آگهی ابالغ تبادل لوایح
پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به آقایان محمد حسین فدوی-اقدس نزاکتی زحمتکش-اعظم نزاکتی نیا-افسانه نزاکتی – علیرضا نزاکتی 
زحمتکش-اشرف نزاکتی زحمتکش-محمدرضا نزاکتی زحمتکش-محبت اله زحمتی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد که آقای افشین 
غالمی فرزندکریم دادخواس�ت تجدیدنظرخواهی خود را نس�بت به دادنامه ش�ماره 200759-97 در پرونده کالسه 960174/32 به شعبه 
32 مجتمع امام خمینی تقدیم نموده اس�ت .لذا جنابعالی ظرف ده روز از تاریخ انتش�ار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این ش�عبه 
نس�بت به اخذ نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم تجدیدنظرخواهی و ارائه الیحه دفاعیه خود اقدام  نمایید.در غیر اینصورت وفق مقررات 

اقدام خواهدشد.
مدیردفتر شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/84آگهی وقت رسیدگی
کالس�ه پرونده:37/970831؛ خواهان : غالمرضا باهوش ؛خوانده: محمد روحی گل خطمی ؛خواس�ته: مطالبه وجه چک ؛ وقت رس�یدگی: 
1397/10/15 س�اعت 11 صبح ؛محل حضور:ش�عبه 37 دادگاه حقوقی مشهد ؛ علت دعوت و حضور خوانده رسیدگی به خواسته خواهان، 
خوانده می تواند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 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.
مدیردفترشعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/85آگهی وقت رسیدگی
کالسه پرونده:37/970711؛ خواهان : وحید مرجانی ؛خوانده:محمدرضا سید حسین زاده و وفا کاشفی ؛خواسته: مطالبه اجرت المثل اموال 
؛ وقت رس�یدگی: 1397/10/15 س�اعت 12 ظهر ؛محل حضور: ش�عبه 37 دادگاه حقوقی مشهد ؛ علت دعوت و حضور خوانده رسیدگی به 
خواس�ته خواهان، خوانده می تواند از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در غیر این صورت دادکاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیردفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/86آگهی
شماره بایگانی :970460؛پیرو آگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به رضا رضایی فرزند علی اکبر که مجهول المکان می باش ابالغ می 
ش�ود طبق اجرائیه صادره در پرونده کالسه 9709987509200458 به موجب دادنامه شماره 9709977509200942 مورخ 1397/06/26 
صادره از ش�عبه 253 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و نیز پرداخت خس�ارت تأخیرتأدیه 
مبلغ مذکور از تاریخ سررس�ید چک لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ هش�تصد و نود و هفت هزار و پانصد ریال بابت خس�ارات 

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 اموردفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/87آگهی ابالغ اخطار اجرائی
آقای ممتاز غفاری نیا پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای علی قاسمی بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 
272/97/151 منجر به صدوراخطاراجرائی برعلیه شما مبنی بربه پرداخت 1- مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل بدهی 2- مبلغ هفتصد و 
پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 3- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه آگهی روزنامه 4- خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تنظیم 
دادخواست مورخ 1397/4/13 الی  یوم االداء که توسط اجرای احکام و بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید  در 
حق خواهان و نیم عش�ر دولتی بر عهده محکوم علیه می باش�د.گردیده است. لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی 
یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اخطاراجرائی ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات 

اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شدمگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مسئول دبیرخانه حوزه 272 شورای حل اختالف مشهد

511/88آگهی
ش�ماره بایگانی پرونده:960183؛خانم ها:مهری و فاطمه میرشاهی با توجه به برگزاری مزایده یک قطعه زمین مزروعی مشاعی در طرقبه 
اراضی ساغش�ک ش�اندیز به میزان 500 سهم مش�اع از قرار هر متر75000 ریال متعلق به مرحوم عصمت میرشاهی چنانچه اعتراضی به 
تشرفات مزایده دارید طبق ماده 142 قانون اجرای  احکام مدنی ظرف یک هفته از تاریخ نشرآگهی در این شعبه اجرای احکام مدنی واقع 

در خیابان مدرس- مدرس 6 حاضرشوید و کتبا اعالم نمایید.در غیر این صورت عملیات اجرایی وفق مقررات ادامه می یابد.
مدیر دفتر شعبه 17 اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد

512/89آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواه�ان: آقای محس�ن دهق�ان زاده طرقبه فرزن�د ابوطالب دادخواس�تی به طرفیت خوان�دگان:1- جواد مرگان طرقب�ه فرزند محمد 
حس�ن2- س�یدکاظم حس�ینی فعال مجهول المکان به خواس�ته الزام به تنظیم سند یک دس�تگاه خودروی پژو پارس به شماره پالک 
94د922 ایران 82 مقوم به 210000000 ریال و مطالبه خس�ارت دادرس�ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان طرقبه و ش�اندیز نمود 
که جهت رس�یدگی به ش�عبه یک حقوقی دادگس�تری شهرس�تان طرقبه ش�اندیز واقع در طرقبه ارجاع گردیده و به کالس�ه پرونده 
97099857104000340384 )970414( ثبت گردیده و زمان رس�یدگی آن به  تاریخ 1397/10/12 و ساعت11تعیین شده است. به علت 
مجه�ول الم�کان بودن خوانده ی ردیف دوم و بنا به درخواس�ت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی 
وانقالب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از روزنامه های کش�ور می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه  نموده و ضمن اعالم مش�خصات و ش�ماره ملی و نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

512/90آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان خانم زهرا تیمچه حریری فرزند رضا دادخواس�تی به طرفیت خواندگان:1- محمود ش�ریف آبادی مقدم فرزند محمد 2- خانم عزت 
جاللی طلب به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند رسمی ملک سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به ش�ماره پالک 129 فرعی از21 اصی 
واقع در بخش ش�ش عنبران 27 مقوم به 21000000 ریال و مطالبه خس�ارت دادرس�ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان طرقبه و شاندیز 
نمود که جهت رس�یدگی به ش�عبه یک حقوقی دادگس�تری شهرس�تان طرقبه ش�اندیز واقع در طرقبه  ارجاع گردیده و به کالس�ه پرونده 
97099857104000340332 )970355( ثبت گردیده و زمان رس�یدگی آن به  تاریخ 1397/10/12 و س�اعت8/30  صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ی ردیف دوم  و بنا به درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از روزنامه های کشور می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه  نموده و ضمن اعالم مشخصات و شماره ملی و نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در این دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز

511/91آگهی 
خواهان آقای س�عید عمرانی فرزند علی اکبر دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای همایون ذبیحی فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه چک 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987509201045 شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/15 ساعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ 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.
متصدی اموردفتری شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/109آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد شبانی فرزند 
خواهان :خانم ملیحه نوری  دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای محمد ش�بانی به خواس�ته :مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه9709987575900751   شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/7 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 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

512/110رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عباس فتحی مفرد داورزن فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 80 به شرح دادخواست به کالسه2/97/177 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی فتحی مفرد داورزن فرزند قربان به شماره شناسنامه 1305 در تاریخ 1397/4/1 
فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- خیرالنس�اء داورزنی، فرزندعلی، متولد 1323 ،ش�ماره شناس�نامه 8)همس�ر 
متوفی(2- عباس فتحی مفرد داورزن، فرزندرجبعلی،متولد1351،ش�ماره شناسنامه80 پس�رمتوفی 3- حسین فتحی مفرد داورزنی ،فرزند 
رجبعلی، متولد 1360،شماره شناسنامه 18 پسر متوفی 4-رقیه فتحی مفرد داورزن فرزندرجبعلی،متولد 1346شماره شناسنامه 1506 دختر 
متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

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

512/111رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای هادی داورزنی فرزند علی محمد به ش�ماره شناس�نامه 2638 به شرح دادخواست به کالس�ه 2/97/174 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه رمضانی داورزن فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1697 در تاریخ 1397/1/24 
فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی محمد داورزنی، فرزندحسین، متولد 1325 ،شماره شناسنامه 1039)همسر 
متوفی(2- هادی داورزنی، فرزندعلی محمد،متولد 1360،ش�ماره شناس�نامه 2638 پسرمتوفی 3- یاس�ر داورزنی ،فرزندعلی محمد،متولد 
1364،ش�ماره شناسنامه 196پسر متوفی 4-حس�ین داورزنی فرزندعلی محمد،متولد 1354 شماره شناسنامه 22996 پسر متوفی 5- علی 
داورزنی ، فرزندعلی محمد، متولد1366، ش�ماره شناس�نامه 570 پس�ر متوفی 6- عصمت داورزنی ،فرزند علی محمد، متولد 1352، شماره 
شناس�نامه 5554 دختر متوفی7- اکرم داورزنی ،فرزند علی محمد، متولد 1359، ش�ماره شناسنامه 10 دخترمتوفی؛اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورای حل اختالف شهرستان داورزن

512/112آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای مصطفی تقی زاده فرزند عزیز 
اله،مجتبی تقی زاده فرزند عزیزاله، بتول تقی زاده فرزند عزیز اله، طلعت تقی زاده فرزند عزیز اله

ش�ماره بایگانی:970355؛ خواهان خانم مهناز صفاری دادخواستی به طرفیت خواندگان: مصطفی تقی زاده فرزند عزیز اله ،مجتبی تقی زاده 
فرزند عزیزاله، بتول تقی زاده فرزند عزیز اله، طلعت تقی زاده فرزند عزیز اله بخواس�ته تس�لیم مبیع و الزام به تحویل 5 من زمین زعفران 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985178000319  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 12 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد

512/113ابالغیه
ش�ماره:9709985193500181؛ مش�خصات ابالغ ش�ونده حقیقی: یوس�ف س�هرابی قله زو فرزند محمد ابراهیم به کد ملی 4579933516 
؛تاریخ حضور:1397/10/18 س�ه شنبه؛ ساعت:12؛محل حضور:استان خراسان رضوی، شهرستان کالت، بلوار امام رضا)ع(، مقابل پمپ بنزین، 
کدپستی:9371633860-تلفن: 2-05134722861؛ تاریخ حضور: 1397/10/18 ؛ ساعت حضور:12؛ در خصوص دعوی مریم قلیچی قله زو به 

طرفیت شما مبنی بر طالق به درخواست زوجه در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان کالت

512/114رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم راضیه خانی یدکی داراي شناس�نامه ش�ماره 1872 به شرح دادخواست به کالسه 723 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشید مظلوم به شناسنامه 16 در تاریخ 1397/8/23 دراقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- راضیه خانی یدکی فرزند علی به ش.ش 1872 ت.ت 1342 همسرمتوفی 2- مهدی مظلوم فرزند 
جمشید ش.ش235 ت.ت1366 فرزندمتوفی3-محدثه مظلوم فرزندجمشید ش.ش0922861447 ت.ت 1373 فرزند متوفی 4- مژگان مظلوم 
فرزند جمش�ید ش.ش 0770083994 ت.ت 1371 فرزند متوفی5-خدیجه مظلوم فرزند جمش�ید به ش.ش0770000789 ت.ت 1368 فرزند 
متوفی6- مهری مظلوم فرزند جمشید به ش.ش53 ت.ت 1364 فرزند متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبوررا  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.8
رئیس شورا شعبه یک شوراي حل اختالف شهرستان سرخس

512/115آگهی
محکوم له:شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با وکالت خانم اکبری نسب ؛محکوم علیه: آقای محمد علی یزدانی فرزند غالمرضا؛پیروآگهی 
های منتشره درجراید بدینوسیله به آقای محمد علی یزدانی فرزند غالمرضا که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
ش�عبه اول حقوقی زبرخان در پرونده کالس�ه 960262 به موجب دادنامه ش�ماره9709975206400227 مورخ1397/2/31 صادره از شعبه اول 
حقوقی زبرخان محکوم علیه محکوم به خلع ید و همچنین قلع و قمع مستحدثات و همچنین پرداخت هزینه های دادرسی) با توجه به ارزش 
منطقه ای 167181600 ریال هزینه دادرسی برابر 4244540 ریال اخذ گردیده است(و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق 
اجرا و نیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 
آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زبرخان

512/116دادنامه
پرون�ده کالس�ه9609985711201381 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو شهرس�تان طرقبه ش�اندیز)101 جزایی س�ابق( تصمیم نهایی ش�ماره 
9709975710800958 ؛شاکی: خانم سمیه درخشان فرزند نبی به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان چناران –بخش مرکزی شهرستان 
چناران- دهستان چناران- روستای حکیم آباد مقابل مسجد داخل کوچه منزل حسن درخشان ؛ متهم:آقای حسین گروهی فرزند غالمعلی به 
نشانی خراسان رضوی- مشهد- چاهشک –باغبان 24 جنب عطاری؛ اتهام ها:ترک انفاق؛رأی دادگاه: در خصوص شکایت خانم سمیه درخشان 
فرزند نبی علیه آقای حسین گروهی دائر بر ترک انفاق با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی ، تحقیقات به عمل آمده از سوی دادسرای 
بینالود که منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست گردیده واینکه متهم با وجود ابالغ قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافته و دفاعی به عمل 
نیاورده است، و گواهی شهادت شهودو تحقیقات محلی صورت گرفته بنابراین دادگاه  بزه انتسابی به متهم را محرزدانسته و مستندا به ماده 
53 قانون مجازات اسالمی نامبرده را تحمل 74 ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید،رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم  تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بینالود)طرقبه شاندیز(-خطیبی

512/117آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 970524 آقای1-سید قاسم زهرائی خوافی فرزند سید علی 2- سید علی زهرائی خواف فرزند سید محمد به اتهام مزاحمت 
تلفنی- توهین-تهدید،تحت تعقیب می باش�د به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان 

خواف حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. 
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان خواف

512/118آگهي حصر وراثت
آقای علیرضا گنجی زاده تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه پنجم شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارجاع وبه 
کالسه 97/435/ ح5 ثبت که چنین اشعار داشته مرحوم  شاهین پایدار فرزند حسین  در تاریخ 92/5/8  به رحمت ایزدي پیوسته و وراث حین 
الفوت آن مرحوم عبارتنداز:1- علیرضا گنجی زاده فرزند محمد ش.ش 107 متولد 1356 فرزند مرحوم2-محسن گنجی زاده فرزند محمدش.ش 
168 متولد 1349 فرزند مرحوم3- مهدی گنجی  زاده  فرزند محمد ش.ش 4025 متولد 1365 فرزند مرحوم4- فاطمه گنجی  زاده  فرزند محمد 
ش.ش 20 متولد 1339 فرزند مرحوم5- صدیقه گنجی زاده فرزند محمد ش ش 171 متولد 1342 فرزند مرحوم 6- مریم گنجی زاده فرزند محمد 
ش.ش 98 متولد 1344فرزند مرحوم 7- فاطمه گنجی زاده فرزند محمد ش ش 450 متولد 1345 فرزند مرحوم 8- نرگس گنجی زاده فرزند 
محمد ش ش 336 متولد 1353 فرزند مرحوم9- سودابه گنجی زاده فرزند محمد ش ش 3194 متولد 1363فرزند مرحوم 10-ابوالفضل گنجی 
زاده فرزندمحمد ش ش 112 متولد 1347 فرزند مرحوم، وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد. لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه 
کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه 5 شوراي حل اختالف تربت حیدریه 

ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیرحوزه 5  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

512/119اجرائیه
کالسه پرونده شورا:526-96-ح5 ؛ مشخصات محکوم علیه:1-نجف مرادی جابری 2–مهدی مددی هردو به نشانی مجهول المکان،مشخصات 
محکوم له:حسن محبی به نشانی خیابان امام حسین 28 پالک 25؛محکوم به: به موجب رای شماره 331تاریخ1397/7/10 شعبه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان تربت حیدریه که قطعیت یافته است خواندگان محکوم است به:پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال اصل خواسته وجه چک 
شماره 4091739-91/2/25و مبلغ یک میلیون و نهصد و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا یوم 
الوصول  براساس شاخص بانک  مرکزی به صورت تضامنی در حق خواهان هزینه اجرائی بر عهده خوانده می باشد.محکوم علیه مکلف است: 
پس از ابالغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد. 
در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام 

قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه پنجم  شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه

512/120آگهی
شماره بایگانی شعبه:970258؛ بدینوسیله به خانم فاطمه مطهری فرد فرزند نوروز علی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد بموجب رأی شماره 
9709975174700994 صادره از شعبه سوم حقوقی دادگستری تربت حیدریه با عنایت به اینکه وکیل خواهانها در اثناء دادرسی دعوی خود 
را مس�ترد نموده اس�ت ،لذا دادگاه مستندا به بند ب ماده 107 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی 
خواهانها را صادر واعالم می نماید.قرار صادره غیابی ظرف مدت بیس�ت روزپس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اس�تان 
خراسان رضوی می باشد.مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد تا چنانچه نامبرده به رأی صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت 

قانونی پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نماید.
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

آگهی حضور در جلسه 
خواهان آذر جبرکش و غیره به طرفیت عزیزاله اسمعیلیان – نوراله اسمعیلیان – اسداله 
ذوالفقاری – عنایت اله ابریشمی به شماره بایگانی 970270  و دادخواستی تسلیم دادگاه 
انقالب اس�المی تهران نموده اس�ت که به  عل�ت مجهول المکان ب�ودن خواندگان و به 
درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 97/10/26 ساعت 09:00 صبح تا 
خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58321 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان حسن بالنیان به طرفیت  پروانه و علیرضا هر دو  خواجه نوری به شماره بایگانی 
970283 و دادخواس�تی تس�لیم دادگاه انقالب اس�المی تهران نموده است که به  علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین 
وقت 97/11/28 س�اعت 12 صبح تا خواندگان از تاریخ نش�ر آگهی به دفتر شعبه ششم 
دادگاه انقالب اس�المی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد در هر صورت عدم 

حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58322 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان حسن بالنیان به طرفیت  پروانه و علیرضا هر دو  خواجه نوری به شماره بایگانی 
970284 و دادخواس�تی تس�لیم دادگاه انقالب اس�المی تهران نموده است که به  علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین 
وقت 97/11/28 ساعت 11:30  صبح تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه ششم 
دادگاه انقالب اس�المی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد در هر صورت عدم 

حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58323 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان ستاد اجرایی و مهدی زنبق به طرفیت  سهیال کهن زاده ، حسنعلی عبدالملکی به 
شماره بایگانی 970279 و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است که 
به  علت مجهول المکان بودن خوانده  و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با 
تعیین وقت 97/10/11 ساعت 10 صبح تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه ششم 
دادگاه انقالب اس�المی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد در هر صورت عدم 

حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58324 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
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آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده حسن رجبی فرزند جواد
ش�ماره بایگانی پرونده 10/970214 ح خواهان منصور غالمی فرزند ش�فیع بطرفیت خوانده فوق دادخواستی به خواسته مطالبه وجه توام با 
اعسار از هزینه دادرسی به مبلغ 13/100/000/000 ریال به انضمام خسارات قانونی تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی اردبیل نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل واقع در شهرک اداری کارشناسان ارجاع و به کالسه 9709980405700178 و شماره 
بایگانی 970214 ثبت و وقت رسیدگی بتاریخ 1397/10/12 ساعت 12 حسب دستور دادگاه تعیین شده است بعلت عدم شناسایی خوانده در 
آدرس اعالمی و متعاقبا اعالم مجهول المکان بودن خوانده مذکور توسط خواهان به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

به دعوی در این دادگاه حاضر گردد.
109304 منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان اردبیل- مهدی خلیفه گیوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش�ار آقایان 1- خلیل عابدی اندانی فرزند لطفعلی 2- ابراهیم حاجوی فرزند محمد 3- محبوبه فرهنگ فرزند حس�نعلی که 
بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نش�ده اس�ت احضار می شود تا در وقت رس�یدگی 97/11/10 ساعت 9 با حضور در 
این شعبه از اتهام منتسبه در پرونده کالسه 105/970696 موضوع شکایت ناصر عزیزی پته خور دایر بر مشارکت در کالهبرداری از طریق 
امیدوار ساختن به امور واهی و غیر واقع به وی از خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور دادگاه به صورت غیابی رسیدگی و تصمیم مقتضی 

را اتخاذ خواهد نمود.
109305 منشی شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل- کریم نژاد

آگهی
  تجدید نظرخواه بهروز ایری فرزند انه بردی دادخواستی تجدید نظرخواهی ازدادنامه 9709971753100793 بایگانی970180/بطرفیت تجدید 
نظرخواندگان1-منا خلیلی خلیلی نیا فرزند رحیم2-دفتر ازدواج208بندرترکمن3-مجتبی حسن زاده فرزند محمد حسین به دادگستری 
شهرستان بندرترکمن تقدیم نموده به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده ردیف سوم ودرخواست تجدید نظرخواه وبه تجویزماده 
73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید آگهی میشود تا تجدید 
نظرخوانده ردیف سوم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خودشان نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دریافت وظرف مدت10روزنسبت به ارایه الیحه دفاعیه اقدام نماید.
59-شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرترکمن-

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده اجرایی97/0285/اجرا احکام مدنی گرگان بموجب دادنامه9609970056500840صادره ازش�عبه 6 حقوقی گرکان محکوم علیه 
موسسه اعتباری کاسپین)امید جلین سابق(بپرداخت مبلغ9/384/100/000ریال بابت اصل خواسته وغیره درحق ابوالقاسم جلینی کرد فرزند 
غالمحسین باوکالت حمیدرضا اسماعیلی ومبلغ469/205/000ریال بعنوان نیم عشر درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد ومحکوم له نسبت 
به بازداش�ت پالک ثبتی ش�ماره169فرعی از3983-اصلی بخش 1-ارزیابی ملک: باعنایت به بررسیهای بعمل آمده بلحاظ موقعیت مکانی 
وزمانی- نوع کاربری-صرف نظر ازهرگونه بدهیهای احتمالی به اش�خاص حقیقی وحقوقی وش�هرداری وبیمه تامین اجتماعی وغیره ارزش 
ششدانگ عرصه واعیان ملک موصوف بااحتساب سرقفلی تجاری وملکی وامتیازات مکتسبه بمبلغ 41/500/000/000ریال معادل چهارمیلیارد 
ویکصد وپنجاه میلیون تومان بعنوان قیمت پایه مزایده عمومی تعیین و تقویم میگردد وپالک ثبتی شماره168فرعی از3983بخش1-ارزیابی 
ملک باعنایت به برسیهای بعمل آمده بلحاظ موقعیت مکانی وزمانی نوع کاربری صرف نظر ازهرگونه بدهیهای احتمالی به اشخاص حقیقی 
وحقوقی وشهرداری وبیمه تامین اجتماعی وغیره ارزش ششدانگ عرصه واعیان ملک موصوف بااحتساب سرقفلی تجاری وملکی و امتیازات 
مکتس�به بمبلغ85/000/000/000ریال معادل هشت میلیارد وپانصد میلیون تومان بعنوان قیمت پایه مزایده عمومی تعیین وتقویم میگردد 
ضمنا این اجرا درخصوص مال موصوف مزایده وفق ماده51قانون اجرای احکام مدنی اقدام مینماید پس ازاجرای تش�ریفات قانونی ازطریق 
مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود راارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی مال 
توقیف شده براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی(1-موقعیت مکانی ملک گرگان خیابان ولیعصر)عج(نبش عدالت 24ساختمان کاوه 
طبقه زیرزمین1-موسس�ه کاسپین2-مشخصات ثبتی ملک: ملک دارای سند 6دانگ عرصه وعیان بشماره سریال529755 د/93 بشماره 
ملک168فرعی از3983-اصلی مفروز ومجزی ش�ده از97فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش1ثبت حوزه گرگان بمساحت172/85مترمربع 
واقع درطبقه1)زیرزمین( باکاربری انباری تجاری خاص طلق بنام تعاونی اعتبار امید جلین بشماره ثبت2099وشماره ملی10700091990سند 
صادروتسلیم شده است وهم اکنون بازداشت اداره ثبت اسناد و امالک گرگان قرارداد این مغازه به نسبت اعیانی ازکل عرصه301/49مترمربع 
مشاعا شریک سهم است باقدرالسهم ازعرصه وسایرمشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرائی آن3-مشخصات 
اعیانی:1باب انباری تجاری باس�ازه اسکلت فلزی بمس�احت172/85مترمربع کف سنگ بدنه بدنه سطوح mdf پنجره ها الومینیوم ارتفاع 
ازکف تاس�قف2/45متر س�قف کاذب کناف بانضمام ابدارخانه سیستم گرمایش�ی پکیج سیستم سرمایشی اس�پیلت دارای درب ورودی 
ازساختمان کاوه وهمچنین درب ورودی ازطبقه همکف میباشد دارای انشعابات اب برق وگاز بصورت مشترک میباشد ملک فوق هم اکنون 
تحت تصرف موسسه کاسپین ودرحال بهره برداری میباشد4-به استناد تصویرپاسخ استعالم ابرازی بشماره19221 مورخ94/11/11شهرداری 
منطقه1 گرگان ملک فوق باکاربری انباری تجاری دارای پایان کار بش�ماره17534/5مورخ 1371/5/26بوده وفاقد تعریض اس�ت5-ارزیابی 
ملک: باعنایت به بررسیهای بعمل آمده بلحاظ موقعیت مکانی وزمانی-نوع کاربری-صرف نظرازهرگونه بدهیهای احتمالی به اشخاص حقیقی 
وحقوقی وشهرداری وبیمه تامین اجتماعی وغیره ارزش ششدانگ عرصه واعیان ملک موصوف بااحتساب سرقفلی تجاری وملکی وامتیازات 
مکتسبه بمبلغ41/500/000/000ریال معادل چهارمیلیارد ویکصد وپنجاه میلیون تومان بعنوان قیمت پایه مزایده عمومی تعیین وتقویم میگردد 
موقعیت مکانی ملک گرگان خیابان ولیعصر)عج(نبش عدالت 24ساختمان کاوه طبقه زیرزمین1-موسسه کاسپین2-مشخصات ثبتی ملک: 
ملک دارای سند 6دانگ عرصه و اعیان بشماره سریال529755د/93بشماره ملک169فرعی از3983-اصلی مفروز ومجزی شده از97فرعی 
ازاصلی مذکورواقع دربخش1ثبت حوزه گرگان بمساحت 154/03مترمربع واقع باکاربری تجاری وضعیت خاص طلق بنام تعاونی اعتبار امید 
جلین بشماره ثبت2099وشماره ملی10700091990سند صادروتسلیم شده است وهم اکنون بازداشت اداره ثبت اسناد وامالک گرگان قرارداد 
این مغازه به نسبت اعیانی ازکل عرصه301/49مترمربع مشاعا شریک سهم است باقدرالسهم ازعرصه وسایرمشاعات ومشترکات طبق قانون 
تملک آپارتمانها وآیین نامه اجرائی آن3-مشخصات اعیانی:1باب مغازه تجاری 2سرنبش)2بر(مساحت154/03مترمربع باسازه اسکلت فلزی 
کف سرامیک بدنه بدنه سطوح mdf ارتفاع ازکف تاسقف4/15متر سقف کاذب ازنوع کناف درب ورودی شیشه یکوریت باحفظ گارد استیل 
بانضمام 1چشمه سرویس بهداشتی وابدارخانه بانصب کابینت دارای 1انشعاب برق 3فازمستقل وگاز  مشترک نمای جانبی کامپوزیت ملک فوق 
هم اکنون تحت تصرف موسسه کاسپین ودرحال بهره برداری میباشد4-به استناد تصویرپاسخ استعالم ابرازی بشماره19081 مورخ94/11/06 
شهرداری منطقه1 گرگان ملک فوق باکاربری انباری تجاری درهمکف دارای پایان کار بشماره17534/5مورخ 1371/5/26بوده وفاقد تعریض 
است5-ارزیابی ملک: باعنایت به بررسیهای بعمل آمده بلحاظ موقعیت مکانی وزمانی-نوع کاربری-صرف نظر ازهرگونه بدهیهای احتمالی به 
اشخاص حقیقی وحقوقی وشهرداری وبیمه تامین اجتماعی وغیره ارزش ششدانگ عرصه واعیان ملک موصوف بااحتساب سرقفلی تجاری 
وملکی وامتیازات مکتسبه بمبلغ85/000/000/000ریال معادل هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان بعنوان قیمت پایه مزایده عمومی تعیین 
وتقویم میگردد زمان مزایده:روزشنبه مورخه10/01/ 1397ساعت 9الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری 
گرگان)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه 
مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ 
اجرای مزایده بحساب سپرده واریزوقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده 
پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د 3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده 
باهماهنگی این اجرا احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند4-کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال اعم ازعوارض مالیات وغیره به عهده برنده 
مزایده میباشد5-تحویل اموال پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده 
این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود6-مزایده باحضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی 

و انقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7-هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده میباشد.
9973-دادورزشعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

آگهی مزایده مرحله اول
   بدینوس�یله درپرونده کالس�ه 960103/اجرایی ارجاعی ازش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس محکوم علیه سعید آل 
جلیل فرزند حامد بپرداخت مبلغ 1/525/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ51/375/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ48/400/000ریال 
بابت هزینه واخواست ومبلغ57/750/000ریال بابت حق الوکاله وکیل وهمچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ380/182/073ریال ازتاریخ 
)فعال تاپایان مرداد ماه 1397(درحق محکوم له مراد حاجی حاجی قادری باوکالت وحید ابراهیم زاده وهمچنین پرداخت 5درصد کل محکوم 
به بابت نیمعشر اجرایی درحق دولت محکوم گردیده است دراین راستا 1قطعه زمین مسکونی متعلق به محکوم علیه توقیف وپس ازتوقیف 
توسط کارشناس منتخب ارزیابی شده است که ازطریق مزایده بفروش میرسد داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید آن اقدام 
نمایند)توصیف اجمالی ملک مورد مزایده(ملک مورد مزایده 1قطعه ملک بمساحت 4750مترمربع میباشد که درحال حاضر درمحل بصورت 
زمین خالی محصورشده بوسیله دیواربلوکی میباشد وسعید ال جلیل دارای مالکیت مشاعی مقدار216/6667مترمربع ازاین قطعه زمین میباشد 
برابراعالم اداره ثبتاسناد شهر ستان آق قال)مظبوط درپرونده(سند مالکیت مقدار216/666مترمربع مشاع از6دانگ 1قطعه زمین بمساحت12000 
مترمربع تحت پالک1/338-اصلی بنام س�عید ال جلیل ثبت وصادرشده است وضمنا وبامراجعه به اداره ثبت ومالحظه سوابق مشخص شد 
قسمت هایی ازپالک فوق دراجرای ماده 147قانون ثبت تفکیک وسند مالکیت آنها بنام متقاضیات صادرشده است ونسبت به باقیمانده ان تعیین 
حدود باقیمانده نشده است ولذا ملک مورد تعرفه خواهان داخل درمحدوده سند مالکیت پالک1/338-اصلی میباشد باعنایت بمراتب فوق لذا 
به موقعیت استقرار ان که درمجاورت 3خیابان پاسداران وخیابان سلطانی وخیابان گرکز بوده وباتوجه به شریط محیطی ملک ازنظرنوع کاربری 
وهمچنین بادر نظرگرفتن سایرعوامل موثر دیگر ازجمله مشاعی بودن سند مالکیت مورد ارزیابی لذا قیمتگذاری براساس ترکیبی ازمرغوبیت 
3خیابان فوق درنظرگرفته وبرابرقیمت روزجمعا بمبلغ 47/466/000/000ریال ارزیابی وبراورد میشود که ازقرارمترمربعی9/993/000ریال میشود 
لذا ارزش مالکیت مش�اعی مقدار216/6668مترمربع س�عید ال جلیل بمبلغ 2/165/150/000)دومیلیارد وصد وشصت وپنج میلیون ویکصد 
وپنجاه هزار(ریال ارزیابی وبراورد میشود) شرایط مزایده(1-مزایده روزشنبه مورخه 1397/10/01-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی 
دادگستری آق قال انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد3-برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله رافی المجلس بحساب سپرده دادگستری شهرستان آق قال بشماره 
2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیر اینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع 
دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضور نماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل 
ازتاریخ مزایده باهماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قال ازاموال مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال اموال توقیفی پس 

ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
9975-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قال- کتوکی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
   درپرونده کالس�ه 970304/ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر محکوم له بانک توسعه تعاون بطرفیت رمضان منصوری رضی 
وغی�ره لذا اجرای اح�کام درنظردارد پالک ثبتی541فرعی از285فرع�ی از15فرعی از10-اصلی بخش8 حوزه ثبتی آزادش�هر خیابان امام 
کوچه ش�هید ابوالقاس�می پالک35را که توسط کارشناس بشرح ذیل ارزیابی گردیده اس�ت ازطریق مزایده بفروش برساند پالک موصوف 
اعیانی مسکونی تجاری بمتراژ446مترمربع در 2طبقه باقدمت40سال ازنوع سازه آجری غیرمسلح شامل110مترمربع4واحد تجاری درطبقه 
همکف30مترمرب�ع پارکینگ همکف 56مترمربع انبارمس�کونی بصورت بالک�ن نیم طبقه 122مترمربع انباری مس�کونی درطبقه همکف 
و128مترمربع باکاربری مسکونی درطبقه اول باسقف طاق ضربی بهمراه انشعابات منصوبه اب برق گاز مشاهده شده ملکهای تجاری پالک 
موصوف باتوجه به مش�اهدات وتحقیقات بعمل آمده دراختیار مس�تاجر وطبقه اول مسکونی بهمراه انبار وپارکینگ وغیره دراختیار مالک 
میباشد ارزیابی واحد مسکونی تجاری فوق بافرض عدم وجود هرگونه معارضی مدعی وبدهی به ادارات شهرداری دارایی وغیره وهمچنین 
بدون درنظرگرفتن دیون احتمالی ملک به بانکها باهرگونه بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی ارزیابی میگردد الزم بذکراست که درارزیابی 
ملک مسکونی تجاری فوق حق سرقفلی وحق کسب وپیشه درنظرگرفته نشده است وبرآورد ملک فوق بدون درنظرگرفتن حق سرقفلی 
وکسب وپیشه محاسبه شده است لذا باتوجه بموارد فوق جمیع عوامل موثر درکارشناسی ارزش ریالی ملک مسکونی تجاری با مشخصات 
فوق بدون درنظرگرفتن بدهی به بانکها وحق سرقفلی وکسب وپیشه و... جمعا بمبلغ پانزده میلیارد ریال معادل یک میلیارد وپانصد میلیون 
تومان برآورد گردید مقررگردید ملک موصوف روزشنبه1397/10/01س�اعت11 صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهرشعبه اول 
اجرای احکام مدنی بفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 
ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل 

میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شود.
122-معاون قضائی دادگستری شهرستان آزادشهر- حسینی فر

آگهی مزایده
   درپرونده اجرایی کالس�ه 970402/شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان گنبد کاووس محکوم علیه حمزه 
عرب فرزند ابراهیم محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ66/990/000ریال بابت دیه درحق عبدالحس�ین س�عیدی فرزند حسین که درقبال بدهی 
وی500مترمربع س�رامیک سفید رنگ به ابعاد40در40بامارک صباس�رام توقیف وتحویل فرد امین)حاجی محمد دارو فرزند برکلی بشماره 
تماس 09904659584(بنش�انی گنبد چنب پل گدم اباد گردیده که ازطریق مزایده وباحضور نماینده دادس�تان بفروش میرس�د1-مطابق 
نظریه کارش�ناس مورد مزایده بمبلغ 75/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ پایه کارشناس�ی شروع وبه باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته میشود3-مکان مزایده درشعبه اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان گنبد کاووس میباشد4-موعد مزایده روز 
چهارش�نبه مورخه97/09/28 س�اعت10صبح الی12ظهرمیباش�د5-متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازتاریخ مزایده از مورد مزایده بازدید 
نمایند6-مزایده مذکور برای نوبت اول تشکیل میگردد7-بهمراه داشتن کارت شناسایی برای متقاضیان الزامی است8-برنده مزایده مکلف 
اس�ت ده درصد بهای پیش�نهادی خویش را فی المجلس ومابقی آنرا ظرف مهلت یکماه بصندوق دادگس�تری تودیع وفیش آنرا ارایه نماید 

درغیراینصورت10درصد واریزی بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
3-مدیرشعبه اول اجرای احکام کیفری دادگستری گنبد کاووس-یمرلی

دادنامه
   پرونده کالس�ه 9609981767100946بایگانی970614/ش�عبه101دادگاه کیفری2شهرس�تان علی آباد کتول )101 جزایی سابق(تصمیم نهایی 
ش9709971765801041شکات1-دادسرای عمومی وانقالب شهرستان علی آباد کتول-دادستان بنشانی استان گلستان شهرستان علی آباد 
کتول بلوارامام رضا)ع(نبش فردوس12کد پستی4941917858 تلفن3و017342260012-مریم کامیاب چناری ف فتحعلی باوکالت محمد اوالدی 
ف حسین جان بنشانی علی اباد ابتدای خیابان جنگلده مجتمع آریا ط 3و3-امید بیانی فرزند حجت اله بنشانی گرگان انقالب20متری دوم بهمن7 
پ3اعنایت به محتویات پرونده باتوجه به گزارش وشکایت شاکیه مریم کامیاب چناری علیه متهمین ذیل الذکر دائر برسرقت مقرون به آزار وشروع 
به آدم ربائی وجعل واستفاده ازسند مجعول که پس ازدستور قضایی وانجام تحقیقات اولیه توسط انجام تحقیقات تکمیلی توسط دادسرا منتهی 
به قرارجلب به دادرسی وکیفرخواست درخصوص متهمین گردید وپرونده جهت ادامه رسیدگی به محاکم عمومی علی آباد ارسال گردید دادگاه 
نسبت به تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات حضار اقدام وپس ازاجرای تشریفات قانونی ختم رسیدگی ودادرسی رااعالم وبااستعانت ازخداوند 
متعال وتکیه بروجدان بشرح ذیل مبادرت بصدوررای رای مینماید درخصوص اتهام علیرضا سلطانی که بعلت عدم حضورمشخصات بیشتری ازوی 
دردسترس نیست دائربرمشارکت درسرقت مقرون به آزار ومشارکت درشروع به آدم ربائی بامتهم ردیف اول موضوع کیفرخواست بشماره971-
623صادره ازدادسرای عمومی وانقالب شهرستان علی اباد کتول وقرارجلب به دادرسی صادره ازسوی دادگاه محترم که بموجب ان برای متهمین 
تقاضای مجازات شده است ودرخصوص اتهام متهم ردیف دوم علیرضا سلطانی بابت اتهام مشارکت درسرقت مقرون به آزار با محمد صابری دادگاه 
باتوجه بموارد اعالمی فوق الذکر وعدم حضور متهم درهیچیک ازمراحل تحقیقاتی ودادگاه وباتوجه سایر امارات وقرائن مفید علم مظبوط درپرونده 
بزهکاری متهم رادرحد اتهام معنونه محرز ومسلم دانسته واستنادا به ماده 652قانون تعزیرات به پنج سال حبس تعزیری و74ضربه شالق ورد مال 
مدارک واسناد درحق شاکیه کامیاب محکوم مینماید رای صادره نسبت به متهم ردیف دوم غیابی که ظرف20روزپس ازابالغ قابل اعتراض دراین 
مرجع  وسپس همگی توجها به مواد 426-427-431قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامور کیفری مصوب  92 ظرف مدت20روز 

ازتاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان گلستان میباشد.
9813-دادرس شعبه 101دادگاه کیفری2شهرستان علی آباد کتول-سعدی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم حسن باقری نام پدر اسمعیل نشانی استان گلستان شهرستان گرگان- مسکن مهر زیتون بلوک 23ط 
2واحد 5مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم حسین احمدی نام پدر علی اصغر نشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان امام خمینی 
محله سرچشمه پشت امامزاده نور پالک21منزل احمدی مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه  محمد ایری نام پدر اق 
اویلی نشانی گرگان خیابان پاسداران روبروی پارک شهر کوچه استادیوم ورزشی مجتمع پاسارگاد ط 3واحد 34دفتروکیل حسن باقری محکوم 
به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بش�ماره 9710091725300984بایگانی 970283/وشماره دادنامه مربوطه 9709971725300469 
محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخ�ت مبلغ120/000/000ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخ�ت مبلغ2/448/000ریال بابت هزینه دادرس�ی 
ومبلغ4/080/000ریال حق الوکاله وکیل درحق محکوم له ضمنا” پرداخت نیم عش�ر بعهده محکوم علیه میباش�د محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-

مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال 
خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی 
واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست 
اعس�ار بمقام قضائی ارائه نماید واال بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری 
محک�وم علی�ه ازاعالم کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپ�ی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی 
وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم 

له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
126-مسئول دفترشعبه15شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی گرگان- حسینی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم بانک مهر اقتصاد بامدیریت محمد س�نچولی نش�انی استان گلس�تان شهرستان گرگان خ شالیکوبی 
عدالت15مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-فرشته خاکی نام پدر بابا 2-سید رضا حسینی تبار نام پدر سید نصراله نشانی هر 2نفر 
مجهول المکان محکوم به:بموجب بشماره دادنامه غیابی9509970056300255 بایگانی941030/صادره ازاین دادگاه محکوم علیهما محکوم اند 
به پرداخت تضامنی مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته وبپرداخت مبلغ7/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل محکوم له 
وبپرداخت مبلغ8/701/000 ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت ناشی ازتغییرشاخص بهای کاال وخدمات ازتاریخ 90/5/26 تازمان اجرای حکم 
براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توسط اجرای احکام محاسبه وازمحکوم علیهما وصول ودرحق محکوم له پرداخت 
خواهد شد وپرداخت نیم عشر اجرایی درحق دولت که توسط واحد اجرا محاسبه واخذ خواهد شد محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف 
اس�ت ازتاریخ ابالغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه 
اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهر عنوان نزد بانکها وموسسات 
مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست 
اعس�ار بمقام قضائی ارائه نماید واال بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری 
محک�وم علی�ه ازاعالم کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپ�ی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی 
وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم 

له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
89-دادرس شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-فرامرزی دوزین

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم تعاونی اعتبار امید جلین)درحال تصفیه(بامدیریت غالمرضا پایین محلی نشانی استان گلستان شهرستان 
گرگان جلین بلوارامام رضا)ع(امام رضا13ساختمان سرپرستی مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-حیدرعلی عراقی دنگالنی نام پدر 
قربانعلی نشانی استان گلستان شهرستان گرگان مطهری16-آپارتمان کاسپین طبقه اول)*ع2(2-مهدی امینی خواه نام پدر قربانعلی نشانی 
استان گلستان شهرستان گرگان بانک تجارت شعبه سازمان آب)*ع2(3-محمود شاهرخ شاهکویی نام پدر محمد علی نشانی استان گلستان 
شهرستان گرگان امام رضا59جنب نانوایی لواش)*ع2(4-نیلوفر ضیاعی نام پدر ذبیح اهلل نشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ مطهری 
16مجتمع کاسپین طبقه اول)*ع2(محکوم به:بموجب شماره دادنامه 9609970056300084 بایگانی950796-این شعبه محکوم علیهم محکوم 
اند بپرداخت تضامنی مبلغ670/000/000ریال  بابت اصل خواسته وبابت حق الوکاله وکیل محکوم له وفق تعرفه وبپرداخت مبلغ23/487/000ریال 
بابت هزینه دادرس�ی وخسارت تاخیرتادیه براساس شاخص اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ازمورخه1395/6/23لغایت پرداخت 
محکوم به که توس�ط واحد اجرای احکام مدنی محاس�به وازمحکوم علیهم وصول ودرحق محکوم له پرداخت خواهدشد ونیزبپرداخت نیم 
عشر اجرایی  درحق دولت که توسط واحداجرا محاسبه ووصول خواهد شد رای صادره غیابی میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی 
کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل 
تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی 
یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث 
ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی 
ارائه نماید واال بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم 
کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون 
نح�وه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی 

کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
90-دادرس شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-فرامرزی دوزین

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم خدیجه مازندرانی فرزند عباس بش�رح دادخواس�ت بکالسه 2/97/763-ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضی�ح داده که ش�ادروان علی اکبر باباکردی بش�ماره ملی2269578910درتاری�خ97/8/21در اقامتگاه دائمی خ�ود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به افراد مش�روحه زیر1-خدیجه مازندرانی ف عباس ش ملی2122402210محل صدور گرگان ت 
ت1345/1/15 همسر متوفی2-فغانعلی باباکردی ف حضرتقلی ش ملی2269565738محل صدورعلی آباد ت ت1333/5/5برادرمتوفی3-

جابر باباکردی ف حضرتقلی ش ملی 2269597672 محل صدورعلی آباد ت ت1338/2/15برادرمتوفی4-خاتون باباکردی ف حضرت قلی 
ش ش779مح�ل صدورعلی آب�اد ت ت1321/12/20خواهرمتوفی5-هاجر باباکردی ف حضرت قل�ی ش ش 27محل صدور علی آباد ت ت 
1337/1/4 خواهرمتوفی 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.
105-رئیس شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان علی آبادکتول-عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم فاطمه کاویانی کتولی دارای شماره شناسنامه2269395980بشرح دادخواست بکالسه 3/97/786-ازاین دادگاه درخواست گواهی 
حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان آمنه کاویانی کتولی به شناس�نامه 2268828387درتاری�خ 1397/3/7دراقامتگاه 
دائم�ی خ�ود ب�درود زندگی گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به افراد مش�روحه ذیل1-زید کاویان�ی کتولی ف محمد ش 
ش2268828352محل صدورعلی آباد ت ت 2/7/ 1327همس�رمتوفی2-محمد حسن کاویانی کتولی ف زید ش ش 2269383326محل 
ص�دور علی آباد ت ت 2/2/ 1350فرزند متوفی3-فاطمه کاویانی کتولی ف زید ش ش2269395980محل صدورعلی آباد ت ت1352/10/9 
فرزن�د متوفی4-زینب کاویان�ی ف زید ش ش2269460847محل صدورعلی آباد ت ت30 /1359/6فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 

1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
107-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان علی آبادکتول

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم زهرا خانه ش�یر دارای ش�ماره شناسنامه2260206409بش�رح دادخواس�ت بکالس�ه 3/97/763-ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد خانه شیر به شناس�نامه 302درتاریخ 1379/1/30دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ�ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-نازبی بی خانه ش�یر ف گل محمد ش ش298محل ص�دور گنبد کاوس ت ت 
1344/1/12فرزند متوفی2-رحیمه خانه ش�یر ف گل محمد ش ش958محل صدور آق قال ت ت1350/3/1فرزند متوفی3-الله بی بی خانه 
ش�یر ف گل محمد ش ش4محل صدور گنبدکاوس ت ت1346/1/2فرزند متوفی4-فاطمه خانه ش�یر ف گل محمد ش ش9500محل صدور 
علی آباد ت ت7/1/ 1356فرزند متوفی5-ابراهیم خانه شیر ف گل محمد ش ش304محل صدورعلی آباد ت ت1338/1/1فرزند متوفی6-ماه 
ب�ی بی خانه ش�یر ف گل محمد ش ش7179محل صدور علی آب�اد ت ت1353/1/1فرزند متوفی7-عثمان خانه ش�یر ف گل محمد ش ش 
4970335974محل صدور علی آباد ت ت1379/7/1فرزند متوفی8-زهرا خانه شیر ف گل محمد ش ش2260206409محل صدور علی آباد 
ت ت 1375/6/14فرزند متوفی9-حمزه خانه شیر ف گل محمد ش ش960محل صدورعلی آباد ت ت1352/12/1فرزند متوفی10-پری خانه 
ش�یر ف گل محمد ش ش959محل صدور علی آباد ت ت1351/3/1فرزندمتوفی11-س�ارا خانه شیر ف گل محمد ش ش2260240801محل 
صدور علی آباد ت ت1377/4/8فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
106-شعبه 3شورای حل اختالف شهرستان علی آباد کتول

آگهی درخواست حصر وراثت
خانم مرضیه لطفی فر فرزند اله وردی  بشرح درخواستی که بکالسه اندیکاتور149-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعالم داشته که ام گلثوم لطفی فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه4591851370 صادره ازشاهرود درتاریخ 1392/7/11دراقامتگاه 
دائم�ی خود شهرس�تان فاضل آباد-رحمت آب  ف�وت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-محمد لطفی ف رجب 
ش م 2120343241ت ت1335/1/1فرزن�د متوفی2-محمدرضا لطفی فر ف ال�ه وردی ش م 2269099672 ت ت1344/1/1فرزند متوفی3-
شاهرخ لطفی ف رجب ش م 2120343268ت ت1339/1/1فرزند متوفی4-زهرا لطفی ف رجب ش م2120343251ت ت2/20/ 1337فرزند 
متوفی5-ماهده لطفی فر ف اله وردی ش م 2269100743ت ت1350/6/1فرزند متوفی6-مرضیه لطفی فر ف اله وردی ش م 2269679611ت 
ت1347/6/7فرزند متوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی 
دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 109-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان فاضل آباد

مفقودی
شناسنامه مشخصات )برگ سبز( سایپا سواری تیپ 131  به رنگ سفید روغنی مدل 1392 به شماره 
پالک 422ط25 ایران 45 و شماره موتور 4969787  و شماره شاسی NAS411100D1300075 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است. 
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مفقودی
کلیه مدارک اعم از اصل سند کمپانی و برگ سبز و کارت مشخصات  خودرو  وانت پیکان تک کابین 
به رنگ سفید روغنی مدل 1385 به شماره پالک 889ج22 ایران 65 و شماره موتور 11285014599  

و شماره شاسی 12180044  مفقود واز درجه ا عتبار ساقط است. 
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آگهی ابالغ دادنامه 
  بدینوسیله به خانم شرین کالنتری پور  فرزند درویش به شماره  ملی 4829973617   به نشانی  مجهول المکان   ابالغ می گرددمبنی بر ا 
ینکه در خصوص دعوی آقای مهدی شجاع حیدری فرزند یداله موضوع به خواسته  مطالبه و جه یک فقره چک به شماره 832850  عهده 
بانک تجارت به مبلغ یکصد و سی میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی   حکم به محکومیت تضامنی  به پرداخت 
مبلغ یکصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته  به انضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 97/03/05 لغایت اجرای 
حک�م و نیز پرداخت هزینه دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. حکم صادره غیاب�ی  و  ظرف مدت 20 روز از تاریخ  ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در  محاکم عمومی شهرستان بم می باشد. 
1057  شورای حل اختالف شماره اول شهرستان بم 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970576  شعبه اول دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب اراک متهم علی قربان دهجی فرزند احمد متهم است 
به کالهبرداری اینترنتی به مبلغ 31  میلیون ریال لذا در اجرای ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف  یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی  جهت ا انجام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حضور یابد در صورت عدم حضور  دادسرا وفق مقررات و  با 

توجه به دالیل و مدارک موجود در پرونده اقدام مقتضی به عمل خواهد آورد. 
3939  دادیار شعبه  اول دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب  اراک 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
  در پرونده 970125  شعبه 109  دادگاه کیفری دو اردبیل  در خصوص شکایت آقای محمود تیموری  و صادق نجفی علیه آقایان مجید ممتهنی 
فرزند محمد، مسالم باالگیری فرزند اکبر، محمد فتحی فرزند  اصغر، محسن امامی  فرزند محمد دایر بر مشارکت در سرقت وقت رسیدگی به 
تاریخ 1397/10/19 ساعت 9 صبح تع یین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهمین یاد شده و در اجرای  
ماده 344  قانون آئین دادرسی  کیفری  بدینوسیله وقت رسیدگی  ابالغ می گردد  تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی   در وقت مقرر در 

دادگاه حاضر شوند. بدیهی است در صورت عدم حضور  مطابق مقررات رسیدگی   به عمل خواهد آمد. 
109301  منشی دادگاه کیفری شعبه 109 دادگاه کیفری  دو شهر اردبیل – یوسفی 

آگهی حصر وراثت 
  خانم مدینه حدادی هفشجانی  فرزند شکراله دارای شماره شناسنامه 3012  به شرح کالسه 675/2/97ح از این دادگاه درخواست  حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  عبدالرس�ول  کیان فرزند  کرم به  شماره شناسنامه 1887  در تاریخ 97/7/28 در اقامتگاه 
موقت خود بدرود  زندگی  گفته و ور ثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1. مدینه حدادی هفش�جانی  همسر متوفی 2.  ندا کیان شماره شناسنامه 
9538 دختر متوفی 3. زهرا کیان شماره شناسنامه 426002311 دختر متوفی 4. رضا کیان شماره شناسنامه 2549 پسر متوفی  5. یحیی کیان 
شماره شناسنامه 1315 پسر متوفی 6.  حمید کیان شماره شناسنامه 3742  پسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختالف ابادان 
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان آذربایجان غربی 

– شهرستان شاهین دژ
هیات رس�یدگی به تقاضاهای ثبت امالک موضوع قانون تعیین وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/03 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ بشرح آرا ذیل در پرونده های هیات تصرفات مالکانه و مفروزی اشخاص مذکور را 

تایید علیذا در اجرای ماده 3 قانون یاد شده مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد .
فروعات ازیک اصلی بخش 15 مراغه در استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ – شهر شاهین دژ

ردیف 1 _  برابر رای ش�ماره 948 مورخه 97/07/18 مالکیت  دولت جمهوری اس�المی ایران به نمایندگی سازمان هواشناسی کشور  - اداره 
کل هوا شناسی استان آذربایجان غربی  در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 4184/88 متر مربع و مجزی شده از نسق 
زراعتی 13298 و خریداری ش�ده از مالک اولیه مرحوم  محمد رحیم محمود عبدالعلی زاده در  کالس�ه 84 – 97 که برای آن پالک 8819 

فرعی اختصاص یافت .
ردیف 2 _    برابر رای ش�ماره 921 مورخه 97/07/11 مالکیت آقای روح اله مطلبی فرزند قنبر در شش�دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مس�احت 192/04 متر مربع و مجزی ش�ده از نسق زراعتی 13309 – 51/03/21 و خریداری شده از مالک اولیه وراث مرحوم کیکاوس فیضی 

هوالسو در  کالسه 230 – 96 که برای آن پالک 8820 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 3 _    برابر رای شماره 919 مورخه 97/07/11 مالکیت آقای جواد  مطلبی رضا قشالقی فرزند قنبر در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مساحت 185/65 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 13309 – 51/03/21 و خریداری شده از مالک اولیه وراث مرحوم کیکاوس 

فیضی هوالسودر  کالسه 229 – 96 که برای آن پالک 8821 فرعی اختصاص یافت .

ردیف 4 _  برابر رای شماره 997 مورخه 97/07/24 مالکیت آقای حمید فرامرزی سانجود فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب 
ساختمان به مساحت 154 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 13315 و خریداری شده از مالک اولیه حبیبه و وراث رفیعه نعمتی دو نفر 

از وراث محمد نعمتی کالسه 8 – 97 که برای آن پالک 8822 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 5 _  برابر رای ش�ماره 999 مورخه 97/07/24 مالکیت آقای جمش�ید فرامرزی سانجود فرزند محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب ساختمان به مساحت 154 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 13315 و خریداری شده از مالک اولیه حبیبه و وراث رفیعه نعمتی 

دو نفر از وراث محمد نعمتی کالسه 9 – 97 که برای آن پالک 8822 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 6 _  برابر رای شماره 348 مورخه 03/28./97 مالکیت آقای ابوالقاسم جعفرپور فرزند مالک اشتر درششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مساحت 272/25 متر مربع و مجزی شده از پالک یک اصلی و خریداری شده از مالک اولیه وراث مرحوم علی النقی افشار  و موافقت 

نامه به شماره 94/2/14/2/96892 – 95/05/18 بنیاد مستضعفان کالسه 1623 – 91 که برای آن پالک 8823 فرعی اختصاص یافت .
فروعات از دو  اصلی بخش 15 مراغه در استان آذربایجان غربی – شهرستان شاهین دژ – قریه خرم ده 

ردیف 1 _  برابر رای شماره 886 مورخه 97/07/05 مالکیت  آقای اباصلت بی مثال فرزند عشقعلی در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه 
به مساحت 199/12 متر مربع و مجزی شده از نسق زراعتی 8449 و 10277- خریداری شده از مالک اولیه مرحوم  عبدالحسین قره گوزی در  

کالسه 4 – 96 که برای آن پالک 342 فرعی اختصاص یافت .
ردیف 2  آگهی اصالحی _  برابر رای اصالحی شماره 1059 مورخه 97/08/10 مالکیت  خانم رقیه نظری جوشاتی فرزند اسداله در ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب خانه به مس�احت 100/36 متر مربع و مجزی ش�ده از نس�ق زراعتی 8428- 47/11/16 و خریداری شده از مالک اولیه 

مرحوم  محمود عباسی در  کالسه 276 – 96 که برای آن پالک 341 فرعی اختصاص یافت .
لذا چنانچه ظرف درمدت  دو ماه ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی اعتراضی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به ثبت نرسد اداره ثبت اسناد و 
امالک سند مالکیت مورد تقاضای متصرف را بر اساس مدلول رای و طبق مقررات مربوطه صادر خواهد کرد و در صورت اعتراض معترض باید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض و اخذ رسید به مرجع قضایی دادخواست تقدیم نماید و گواهی مشعر بر جریان دعوی را به اداره 
ثبت ارائه دهد و اقدامات ثبت موکول به صدور حکم قطعی دادگاه می باشد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود . تاریخ انتشار نوبت اول        97/08/26 تاریخ انتشار نوبت  دوم       97/09/11
2900- رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهین دژ-عزیزی

دادنامه
   پرونده کالس�ه 9709981722100547ش�عبه 12ش�ورای حل اختالف مجتمع ش�هید قدوس�ی شهرس�تان گرگان تصمیم نهایی شماره 
9709971722100783خواهان محمد ساوری کتولی فرزند عیسی بنشانی استان گلستان شهرستان علی آباد خ طالقانی شمالی کوچه پست 
پ49خواندگان1-جواد محمد زاده 2-حس�ن نجفی فرادنبه فرزند علی اصغر همگی بنشانی مجهول المکان خواسته ها:1-مطالبه خسارت 
دادرسی2-مطالبه خسارت تاخیرتادیه3-مطالبه وجه چک)رای قاضی شورا(درخصوص دعوی محمد ساوری فرزند عیسی بطرفیت1-حسن 
نجفی فراد نبه 2-جواد محمد زاده به خواسته مطالبه مبلغ150/000/000ریال وجه 1فقره چک بشماره9028970092171889عهده بانک سپه 
به انظمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه 
وباتوجه به اظهارات خواهان درجلس�ه رسیدگی مورخه97/8/29 ونظرباینکه خواندگان علسرغم نش�رآگهی درتاریخ97/7/25 درجلسه 
رس�یدگی ش�ورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده ونظرباینکه اصل س�ند تجاری درید دارنده حکایت ازمدیونیت 
صادرکننده وظهور دراش�تغال ذمه وی دارد ونظرباینکه ازناحیه خواندگان دلیلی که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا 
باتوجه به نظریه مش�ورتی اعضای شورا بشرح صورتجلس�ه مورخه97/8/29 وبا احرازاشتغال ذمه خواندگان واستصحاب دین ومستندا به 
ماده9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب94 ومواد310و311و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده 2قانون صدورچک ومواد198و519-ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ150/000/000ریال 
بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک1397/7/8تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک 
مرکزی وپرداخت مبلغ2/190/000ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق خواهان صادرواعالم میگ�ردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس 

ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظر درمحاکم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
 76-قاضی شعبه 12شورای حل اختالف گرگان-قاسمی فر

اگهی
نسبت به شکایت عظیم قاصدومظفرسیاه مردخوزانی-صادق سلمانی تاتالری-عظیم قاصد-ابراهیم عبدی-ناصرآجرلو-محمدرضامحمدی-

علی مومنی نژاد-محمدرضامحمدی-حسین حسنلو-حامداویسی-علی دوخائی-مرتضی عبدلی-فرامرزکامرانی-درخشنده ومجیدنبی 
زاده برب�ران علیه حمزه عل�ی نژاد-منصورعزیززاده –حمزه علینژاد-حم�زه علی نژاد-مجیداوره ای –کریم عزیززاده –احمدرختانس�از-

منصورعزیززاده –بهنام همتی-رضارختانس�از-کریم عزیززاده –حس�ین عزیززاده-عمرمالزاده-منصورعزیززاده-مرتضی حسنی –کریم 
عزیززاده-ش�یرزادعزیززاده –عمرمالزاده-حمزه علی نژاد-عمرمالزاده-عیس�ی پیروتی-عمرمالزاده-کریم عزیززاده دایربرمشارکت در 
کالهب�رداری 255میلیون تومان-کالهبرداری ومش�ارکت درکالهبرداری200میلیون تومان –مش�ارکت درکالهبرداری255میلیون تومان 
–مش�ارکت درکالهبرداری مبلغ50میلیون تومان ومشارکت درکالهبرداری465میلیون تومان مش�ارکت درکالهبرداری43میلیون تومان 
مش�ارکت درکالهبرداری 43میلیون تومان مشارکت درکالهبرداری26میلیون تومان مشارکت در کالهبرداری 50میلیون تومان مشارکت 

درکالهبرداری58میلیون تومان حکم برائت صادرشدجهت دریافت متن رای به شعبه مراجعه نمایید.
3033-شعبه102دادگاه کیفری دوشهر پیرانشهر102جزایی سابق

آگهی مزایده فروش اموال منقول غیرمنقول نوبت دوم
برابراجرائیه شماره 950141 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط محکوم علیهم ابراهیم.قهرمان.فرمان.قلی.سلمان همگی رمضایی 
فرزندان عزیزمحکوم گردیده اند به فروش ماترک بلحاظ غیرقابل فروش بودن حس�ب نظریه کارشناس�ی و تقسیم وجوه حاصله بین وراث 
درحق محکوم لهانجیبه.فریده.جمیله رمضانی لذا اموال ذیل برابر ارزیابی کارشناسی رسمی به شرح ذیل قیمت گذاری شده است1.خرمن یری 
ماهیت باغ به مساحت 3296مترمربع به ارزش1400000000ریال2.دوش یونجه ماهیت به مساحت690مترمربع به ارزش90000000ریال3.باغچه 
باماهیت باغ به مساحت 561مترمربع به ارزش70000000ریال4.قم یری باماهیت زراعی دیمی به شماحت 2213به ارزش45000000رایل5.خرابه 
آشرمی باواهیت زراعی دیمی 5243به ارزش100000000ریال 6.مالیری باماهیت زراعی دیمی به مساحت 4410مترمربع به ارزش80000000ریال7.

پوش�لی کافالباماهیت زراعی ابی به مس�احت 1270مترمربع به ارزش50000000رایل8.خرابه باماهیه زراعی ابی بامس�احت 391مترمربع به 
ارزش10000000رایل9.حس�ودره س�ی باماهیت زراعی دیمی 19268مترمربع ب�ه ارزش 260000000ریال10.محمدبی�ن باماهیت زراعی دیمی 
بامساحت5384مترمربع به ارزش 80000000ریال11.دربن آرخاج باماهیت زراعی دیمی به مساحت 2671مترمربع به ارزش 45000000ریال12.

قرمزی گل باماهیت زراعی آبی با مس�احت 1595به ارزش95000000ریال13.مالقلی یری باماهیت زراعی دیمی بامس�احت2675مترمربع به 
ارزش300000000ریال 14.صادق یری باماهیت زراعی دیمی به مساحت 4032مترمربع به ارزش 100000000ریال15.ایبودره سی باماهیت زراعی 
دیمی به مساحت 8794مترمربع به ارزش130000000ریال16.قویوالرباماهیت زراعی دیمی بامساحت 7694مترمربع به ارزش 100000000ریال17.
حقابه باماهیت سهام اب گل با24ساعت درگردش 17روز قسمت مستقل ندارد درارزش اراضی مربوطه مستقراست18.واحدمسکونی داخل 
قریه علیارباماهیت مسکونی به مساحت 530مترمربع به ارزش 120000000ریال19.واحدمسکونی باماهیت مسکونی به ارزش 1450000000ریال.

اینک اموال ماترک درمورخه 10/10/97 س�اعت11 ازطریق مزایده به فروش میرس�د متقاضیان جهت خریدی و بازدید اموال ومحل میتوانند 
درمدت 5روز قبل ازمزایده جهت هماهنگی به واحداجرامراجعه و تااخروقت اداری روز قبل ازمزایده مبلغ 10 درصد قیمت پایه رابه حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290134007نزد بانک ملی شوط واریز وقیمت پیشنهادی رابه همراه اصل فیش بانکی درپاکت سربسته به 
قسمت اجرا تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است به پیشنهادات مبهم و واصل شده بعد ازاتمام مهلت ترتیب اثر داده نخواهدشد حضورکلیه 
شرکت کنندگان درجلسه مزایده الزامی است ومورد مزایده به کسی فروخته خواهدشد که باالترین مبلغ را پیشنهادکند وکلیه هزینه های 
مصروفه درآگهی مزایده به عهده خریدار میباشد بایستی بقیه بهای اموال را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز 
نماید درصورت عدم پرداخت مابقی ثمن ظرف یک ماه ازتاریخ مزایده باانصراف ازخرید مبلغ10 درصد واریزی پس ازکسرهزینه مزایده به نفع 

دولت ضبط خواهدشدوخریدارحق هیچ گونه اعتراض نخواهدداشت مورد مزایده به نفردوم واگذار خواهدشد.
3096-مدیردفترواحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط 

شماره: 970284 ، تاریخ: 1397/09/10
در خصوص دادخواست آقای سجاد ترکاون به طرفیت آقای رضا جلیل زاده و خانم افسانه سراغی مجهول المکان می باشند مبنی بر مطالبه 
وجه که جلس�ه ش�ورا به تاریخ 1397/10/12 و به س�اعت 8:40 صبح روز چهارشنبه وقت رسیدگی تعیین نموده است، لذا از خوانده دعوت 

می شود که در جلسه یاد شده شرکت نمایند در غیر این صورت برابر مقررات اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
3101-مسئول شعبه 13 شورای حل  اختالف نقده

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 1- نام : زکیه، 2- نام خانوادگی : خضری   6- نشانی:  مجهول المکان   تاریخ حضور: 1397/10/05  ساعت 
حضور : 09:00  در خصوص دعوی عوض ساس�ان به  طرفیت ش�ما مبنی بر الزام به تنظیم س�ند خودرو و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید . این ابالغنامه برای شما به سامانه ابالغ ارسال 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 شماره و تاریخ صدور ابالغیه دریافت 
و مشاهده کنید.  چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 
الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترس�ی به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید  عدم مراجعه به منزله اس�تنکاف از قبول اوراق 

قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود . 13
شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان راز و جرگالن 

آگهی حصر وراثت
 آقای / خانم گلناز رشیدی فرزند عبدالحسین دادخواستی دائر بر حصر وراثت )همسرش( تقدیم حوزه 120 شورای حل اختالف بجنورد نموده 
و چنین عنوان کرده که: مرحوم / مرحومه عید محمد کچرانلوئی فرزند قربان –  شاهی جهان به ش. ش/ ش. م 560 در تاریخ 1394/02/11 
بعلت س�رطان در ش�هر/ روس�تا بجنورد فوت و اقامتگاه دائمی متوفی بجنورد بوده و ورثه حین الفوت عبارتند از: سمیرا کچرانلوئی فرزند 
عیدمحم�د ش.ش/ش.م 0670666920 تاریخ تولد 1377 ص�ادره از بجنورد فرزند متوفی- هادی کچرانلوئی فرزند عیدمحمد ش.ش/ش.م 
0670496138 تاری�خ تول�د 1374 صادره از بجنورد فرزند متوفی- مهدی کچرانلوئی فرزند عیدمحم�د ش.ش/ش.م 0670835269 تاریخ 
تولد 1379 صادره از بجنورد فرزند متوفی- گل ناز رشیدی طراقی فرزند عبدالحسین ش.ش/ش.م 1087 تاریخ تولد 1351 صادره از بجنورد 
همس�ر متوفی- قربان کچرانلوئی فرزند محمد ش.ش/ش.م 680592962 تاریخ تولد 1312 صادره از بجنورد پدر متوفی، پرونده به کالس�ه: 
9709985871601096 در جریان رس�یدگی اس�ت و به غیراز نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت از طریق نشر آگهی منتشر 
می گردد تا هرکسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی می باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی اعتراض کتبی خود 
را به حوزه 120 شورای حل اختالف ارائه نماید در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد و چنانچه هرگونه اعتراض و یا وصیت نامه 

)به غیراز رسمی یا سری( که بعدازاین موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.15
رئیس حوزه 120 شورای حل اختالف شهرستان بجنورد

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 970503 ش 1 ب آقایان 1- حمید دیزجی راد فرزند رضا 2- مهران زینلی بردر فرزند محمد  اتهامی ضرب و جرح عمدی 
تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا 
ظرف 30 روز از تاریخ نشر آن در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیروان حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در زمان مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می گردد . 8
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شیروان – حمیدرضا بوند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول 
نظر به محکومیت محکوم علیه 1- محمد رحیم خوش اندام 2- روح اله خوشاندام بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 249/100/000 ریال بابت 
محکوم به  در حق محکوم لهم آقایان 1- نقی تقوی 2- ولی تقوی  س�رخ زو  در حق محکوم له واحد اجرای احکام مرحله اول دادگس�تری 
شیروان در نظر دارد نسبت به مزایده و فروش ششدانگ پالک ثبتی 85 فرعی از 12 اصلی به مساحت 420 متر مربع مورد ثبت شماره 462 
در صفحه 426 دفتر 206 دفاتر بخش 5 حوزه ثبت شیروان ملکی آقای محمد رحیم خوش اندام و روح اله خوش اندام که در طرح تفکیکی 
بنیاد قطعه 608 می باشد در شهرک امام رضا دوم ) روستای سرخ زو )صلح آباد ( با حدود اربعه شماال 14 شرقا 30 و جنوبا 14 و غربا 30 دارای 
اعیان و عرصه مس�کونی به مس�احت 88 متر مربع از نوع اسکلت – اجرا دارای امتیاز آب و برق و گاز و شماره تلفن 05836374302 و 100 
متر مربع دامداری با دیوار های بلوکه و خشتی و سقف چوبی که از ناحیه کارشناس در پرونده کالسه 961360 احکام به مبلغ 332/000/000 
ریال ارزیابی شده است در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع 
و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل و انتقال سند به عهده خریدار می باشد. و هزینه 
های اجرایی معوقه به عهده محکوم علیه بوده و مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی تحویل ملک تابع 

مقررات مربوطه می باشد. 
زمان مزایده: یکشنبه 1397/09/18 – از ساعت 11/10  دقیقه طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد 
مزایده به نشانی شیروان روستای شهرک امام رضا دوم بازدید به عمل آورند ضمنا برنده مزایده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی 
المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید. و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط 

می گردد.  تاریخ انتشار  در روزنامه 1397/09/3 16
مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی شیروان – مرادی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
    آقاي سید حسین موسوي داراي شماره شناسنامه 25823 به شرح دادخواست به کالسه 953/1/97  
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سادات موسوي 
بشناسنامه شماره 372  درتاریخ 97/9/5     اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر سید حسین موسوي داراي شماره شناسنامه 
25823 متولد 1344 پدرمتوفی 2- سیده اعظم طباطبائي دارای شماره شناسنامه 2298  متولد 1351 
مادرمتوفی 3- محمد رسول بهزاد پور دارای شماره شناسنامه 0082548031 متولد 1367 زوج متوفی 
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.
                          1853  رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي مصطفي زارع پور شاه آبادي و 
سجاد پورشاه آبادي    

 خواهان آقاي محمد دواري نزلي با وکالت رفیع رسولي گرمارودي دادخواستی به طرفیت خواندگان آقاي 
مصطفي زارع پور شاه آبادي و سجاد پور شاه آبادي  به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تایید انفساخ 
ق�رارداد مورخ قرارداد عادي مورخ 1396/5/4 و صدورحکم مبني بر محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ 70/000/000 تومان بالس�ویه در حق موکل به انضمام کلیه خس�ارات و هزینه هاي دادرسي و حق 
الوکاله وکیل و خس�ارت تاخیرتادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجراي حکم به مبلغ 70/000/000 
ریال و مطالبه خسارات دادرسي و مطالبه خسارت  تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس�ه  970768  ش�عبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قرچک ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/24 س�اعت 8:45 تعیین که حس�ب دستور دادگاه  طبق موضوع  ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی 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 حاضر گردد. نشاني استان تهران – قرچک – شهرک طالییه – میدان دادگستري 
 1849          شعبه  دوم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  قرچک –محمد فخاری

5- اصالحیه
در آگهی دادنامه شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی کرمان چاپ شده در روزنامه حمایت 97/9/7  شماره 
4350 محاکمه متهم ردیف دوم آقای حسن مصلحی راوندی فرزند محمد به صورت غیابی و ظرف 20 روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 
از ناحیه محکوم علیه و اش�خاص مذکور در تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ش�عب تجدیدنظر قاچاق کاال و ارز سازمان 

تعزیرات حکومتی می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد. 

6- ابالغ وقت رسیدگی
خواهان: رضا حیات بخش طرفیت مهدی افشین به خواسته مطالبه وجه چک به شماره پرونده 9709983469200491 ثبت و وقت رسیدگی 
1397/10/12 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده یا خواندگان مذکور می تواند از 
تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد. بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختالف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
491 شورای حل اختالف شماره 16 شهرستان کرمان

7-حصروراثت
خانم فاطمه چراغی جوشانی فرزند حسین دارای شناسنامه 2980769274 شرح دادخواست شماره 970658 مورخ 1397/9/7 توضیح داده 
شادروان حمزه رضائی گینکان فرزند محمود دارنده شماره ملی 2980410251 در تاریخ 1397/6/25 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- آیناز رضائی گینکان فزند حمزه دارنده ش�ماره ملی 2983303160 متولد 1396 دختر متوفی. 2- فاطمه چراغی 
جوشانی فرزند حسین دارنده شماره ملی 2980769274 متولد 1374 همسر متوفی. 3- طاهره رضائی گینکان فرزند احمد دارنده شماره 
ملی 2993263617 متولد 1347 مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
658 شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
خانم نرگس عامری اختیارآبادی فرزند علی دارای شناسنامه 2674 بش�رح دادخواست شماره 9709983467200488 مورخ 1397/7/28 
توضیح داده شادروان حسن عامری اختیارآبادی فرزند محمدعلی بشناسنامه 6 در تاریخ 1397/6/25 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- نرگس عامری اختیارآبادی فرزند علی ش.ش 2674 متولد 1357 همسر متوفی. 2- فاطمه عامری اختیارآبادی فرزند 
محمد ش.ش 5 متولد 1324 مادر متوفی. 3- محمدعلی عامری اختیارآبادی فرزند حسن ش.ش 2981725505 فرزند متوفی. 4- علیرضا 
عامری اختیارآبادی فرزند حسن ش.ش 2981046391 فرزند متوفی. 5- امیرمحمد عامری اختیارآبادی فرزند حسن ش.ش 2982058146 
متولد 1387 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 ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
488 شورای حل اختالف شماره 19 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت
 خانم  نسیمه  نجفی گشتی  شناسنامه 9 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت  و فتوکپی  شناسنامه  ورثه  درخواستی به شماره 97/477 
صومعه س�را  تقدیم  این دادگاه  نموده  چنین اش�عار داش�ته  که ش�ادروان  حمید  کاش�فی گشتی  به شماره  شناس�نامه 4592 در تاریخ 
1397/08/22 در اقامتگاه دائمی خود در گذش�ته  وورثه  حین الفوت  عبارتند از :1- نغمه  کاش�فی  گش�تی  فرزند  ش�ماره شناس�نامه 
2660029385 متولد  1368  دختر متوفی 2- نازنین  کاشفی گشتی  فرزند  شماره شناسنامه 2670257364 متولد  1376  دختر متوفی 3- 
نیلوفر کاشفی  گشتی  فرزند  شماره شناسنامه 2670322018 متولد  1380  دختر متوفی4- نسیمه  نجفی  گشتی  فرزند  سلطانعلی شماره 
شناسنامه 9 متولد  1350 همسرمتوفی اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست  مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا  وصیتنامه  نزد  او باشد  از تاریخ  نشر نخستین آگهی  ظرف  یکماه  به دادگاه  تقدیم  داردواال  این گواهی  صادر  خواهد شد.
ح  5341   رییس شعبه  چهارم شورای حل اختالف  صومعه سرا- غالمرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
 آقای  طاهر عربانیان شناس�نامه 2677661276 به اس�تناد  ش�هادتنامه و گواهی  فوت  و فتوکپی  شناس�نامه  ورثه  درخواستی به شماره 
97/476 صومعه س�را  تقدیم  این دادگاه  نموده  چنین اش�عار داش�ته  که ش�ادروان   مریم  عربانیان  به ش�ماره  شناسنامه 516 در تاریخ 
1396/06/19 در اقامت�گاه دائم�ی خ�ود در گذش�ته  وورثه  حی�ن الفوت  عبارتند از :1- احترام  عربانیان  فرزند جواد  ش�ماره شناس�نامه 
2677573261 متولد 1313 خواهر متوفی 2-  طاهر عربانیان  فرزند جواد  شماره شناسنامه 2677661276 متولد 1312  برادر متوفی اینک با 
انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست  مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا  وصیتنامه  نزد  او باشد  از تاریخ  

نشر نخستین آگهی  ظرف  یکماه  به دادگاه  تقدیم  داردواال  این گواهی  صادر  خواهد شد.
ح  5342   رییس شعبه  چهارم شورای حل اختالف  صومعه سرا- غالمرضا  دهقان

آگهی حصر وراثت
 آقای   جمشید عبدالحسین زاده واقعه دشتی شناسنامه 4100 به استناد  شهادتنامه و گواهی  فوت  و فتوکپی  شناسنامه  ورثه  درخواستی 
به شماره 97/475 صومعه سرا  تقدیم  این دادگاه  نموده  چنین اشعار داشته  که شادروان    محمد  ابراهیم  عبدالحسین زاده واقعه دشتی به 
شماره  شناسنامه 278 در تاریخ 1396/05/17 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته  وورثه  حین الفوت  عبارتند از :1- فاطمه عبدالحسین زاده 
واقعه دشتی فرزند محمد ابراهیم ش ش 3753 متولد 1335 دختر متوفی 2- جمشید عبدالحسین زاده واقعه دشتی فرزند محمد ابراهیم 
ش ش 4100 متولد 1340 پسر  متوفی 3- رحیم عبدالحسین زاده واقعه دشتی فرزند محمد ابراهیم ش ش 4409 متولد 1342 پسر  متوفی 
4- صغری عبدالحسین زاده واقعه دشتی فرزند محمد ابراهیم ش ش 4837 متولد 1345 دختر متوفی   5- عباس عبدالحسین زاده واقعه 
دشتی فرزند محمد ابراهیم ش ش 5157 متولد 1347 پسر  متوفی 6- رقیه عبدالحسین زاده واقعه دشتی فرزند محمد ابراهیم ش ش 121 
متولد 1351 دختر متوفی 7 –مریم عربانیان فرزند جواد ش ش 516 متولد  1306 همسر متوفی اینک با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست  
مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا  وصیتنامه  نزد  او باشد  از تاریخ  نشر نخستین آگهی  ظرف  یکماه  به 

دادگاه  تقدیم  داردواال  این گواهی  صادر  خواهد شد.
ح  5343   رییس شعبه  چهارم شورای حل اختالف  صومعه سرا- غالمرضا  دهقان

دادنامه
 شماره بایگانی شعبه 970032 پرونده کالسه 9709985278300032 شعبه سوم راهور   شورای حل اختالف شهرستان الهیجان  تصمیم نهایی 
شماره 9709975278300177 خواهان : آقای  هدایت ملک زاده  فرزند ارشد با وکالت آقای  هادی پور سلیمان چافی فرزند حسینعلی به نشانی 
الهیجان- خیابان شهید بهشتی- نبش بهشتی هفتم- طبقه اول خوانده : خانم زینت مرد پاک سرشت چمثقالی فرزند مهدی به نشانی گیالن- 
رشت- چهارراه گلسار- به سمت خیابان تختی اول خیابان تختی- بعد از پل سمت راست مغازه پوشاک ردیف 13 جنب مغازه چرم کیف و کفش 
امدادی فروشگاه  خانم دلیر.  خواسته :مطالبه وجه چک شورا با توجه  به ومدارک ومحتویات  پرونده ختم رسیدگی  را اعالم  و با استعانت از  خداوند 
متعال  به شرح ذیل  رای صادر  می نماید. رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان آقای هدایت ملک زاده  فرزند ارشد با وکالت آقای هادی پور 
سلیمان بطرفیت خوانده خانم  زینت  مرد پاک سرشت چمثقال فرزند مهدی به خواسته مطالبه وجه  یک فقره چک به تاریخ96/12/25 به شماره 
3308/868471 بمبلغ سی میلیون ریال  عهده بانک تجارت و گواهی عدم پرداخت  96/12/26 متعلق به خوانده و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی 
و حق  الوکاله وکیل می باشد. خوانده  علی رغم ابالغ  قانونی ) وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی ( حضور نیافته و الیحه ای ارسال نداشته است. با 
عنایت به کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادر شده  و اینکه  وجود اصل چک در ید خواهان دلیل بر  اشتغال ذمه خوانده محسوب می 
گردد  و اینکه خوانده  دفاع  یا ایرادی موثری در برائت از ذمه  خویش ارائه نداده است. لذا ضمن پذیرش دعوی خواهان  مستند به ماده  310 و ماده 
313 قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون  صدور چک و قانون  استفساریه آن  و ماده 9 قانون شوراهای  حل اختالف وماده 515 و 522و519 
قانون آیین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت  سی میلیون  ریال به عنوان اصل خواسته  وهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  
طبق تعرفه و تاخیر تادیه  از تاریخ  صدور  گواهی  عدم پرداخت  الی اجرای حکم بر مبنای  شاخص تورمی اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم  میگردد. رای  صادره غیابی محسوب و ظرف  بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی  و سپس پس از بیست روز  قابل تجدید نظر  خواهی 

نزد محاکم محترم عمومی شهرستان  الهیجان  می باشد.
ح  5348   قاضی شعبه سوم راهور شورای حل اختالف شهرستان الهیجان- محمد حسین محسنی

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول
 شماره بایگانی  شعبه 970364 به موجب  دادنامه 9609971320200952 مورخه 96/11/29موضوع  پرونده کالسه 970364/ الف شعبه دوم  اجرای  
احکام مدنی  دادگستری رودبار حکم به  فروش ماترک  مرحوم  بخشی جعفری کلسفروشی به شرح  ذیل صادر شده است که اموال  مذکور توسط 
کارشناس ارزیابی  و قرار است در تاریخ ساعت 10:00 صبح  از طریق مزایده در شعبه  اجرای احکام مدنی دادگستری رودبار به فروش برسد که 
مزایده از قیمت  ذیل الذکر 1397/9/27 ریال  شروع می شود ومال متعلق به کسی است که  باالترین  قیمت را پیشنهاد  نماید دفعتا و یکباره تمام  
مال مورد مزایده 1/485/000/000( ریال بصورت  وجه نقد یا چک بانکی ) تضمین شده ( فی المجلس از برنده  مزایده دریافت می شود و به  نامبرده 
تحویل خواهد شد. در صورتی که روز مزایده مصادف  با ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان  روز در همان  ساعت ومکان برگزار می  گردد، 
شکایت از مقررات  مزایده ظرف  یک هفته از تاریخ  فروش به دادگاه ارایه می شود وقبل از  انقضای مهلت مذکور و قبل از  اتخاذ تصمیم دادگاه )  
در صورت وصول  شکایت ( مال  به خریدار تسلیم  نخواهد  شد، ضمنا طالبین میتوانند  ظرف  پنج روز  قبل از  مزایده  به دفتر  اجرا مراجعه  و با 
هماهنگی اجرا از  اموال بازدید نمایند. اموال مورد مزایده و بهای آن به شرح  ذیل است : اراضی مورد تعرفه خواهان و موکل وی شامل دو قطعه به 
شرح زیر می باشد: الف- قطعه اول – قطعه مذکور خود شامل دو قطعه مجزا ومجاور هم بوده  که ذیال اعالم می گردد.1/ الف ششدانگ قطعه زمین 
زراعی و باغی  و خانه ومحوطه واقع در قریه ییالقی کلسفروش مطابق تعرفه و برداشت بمساحت تقریبی 23/000 متر مربع  که دارای شکل هندسی 
نامنظم و در کوهپایه با شیب  تقریبی 40-30 درصد از  غرب به شرق  بوده و با حدود  اربعه تعرفه شده شماال وصل  به راه عمومی به اراضی جنگلی  
، شرقا با پایه  و سیم خاردار وصل به  قطعه 2/الف در تصرف احدی از خواندگان  بنام خانم  محترم جعفری ، جنوبا  وصل به دره و ورای آن اراضی 
زراعی و باغی متصرفی اشخاص و غربا  چپر وصل به  زمین  در تصرف آقای  شکور جعفری  واراضی  ملی ، قسمت عمده عرصه بیش از سه چهارم 
دارای  شیب تند و غیر مشجر و با بافت خاک زراعی  دیمی و بصورت بایر بوده وباقیمانده از سمت  شمال  شرقی دارای یکباب خانه مسکونی گلی 
چوبی  و انباری و نانوایی خانگی )تنور( و طویله دامی وانباری عموما گلی چوبی  و سنگ بلوک با سربندی  حلب با قدمت  حدود 25 سال  ، وحدود 
11 اصله درخت گردو 50-40 ساله  ودارای  برق و آب چشمه بوده  ومحل در حدود  ارتفاع 600 متری از  سطح دریا می باشد وحسب اظهار خواهان  
قطعه مذکور تماما در تصرف شکور  جعفری قرار  داشته  و در آن زندگی می نماید.2/ الف قطعه دوم مجاور با ضلع شرقی قطعه  اول محصور شده با  
چپر و سیم خاردار بصورت باغ مثمر ودارای  یکباب خانه ویالیی با قدمت  حدود 6 سال  و یک واحد آالچیق بمساحت  تقریبی  بجهات  اربعه  شماال 
وصل به  خانه ومحوطه شفیع خورشیدی وصل به  زمین یداله شکر الهی ، جنوبا چپر وصل به دره وورای  آن زمین حوا خورشیدی وغربا  سیم خاردار 
حد فاصل با قطعه 1/ الف بوده  و چندین اصله اشجار  مثمر دست کاشت  در آن موجود و حسب اظهارات خواهان  چند سالی  است. که از ناحیه  
خانم محترم جعفری احدی از خواندگان تصرف  گردیده است دستی  وتعرفه  خواهان  به GPS ب- قطعه دوم :  زمین  شالیزاری واقع  در مجاورت 
بستر رودخالنه چله بر بمساحت  تقریبی 936 متر مربع  برابر برداشت با حدود اربعه :  شماال مرز مشترک با  شالیزار کامبیز محمدی ، شرقا سرتا سر 
وصل به  بستر  رودخانه  چله بر جنوبا وصل به  زمین شالیزار مهدی زاده  و غربا وصل به شالیزار یحیوی، شالیزار حدودا همسطح رودخانه  بوده و 
در صورت سیل و افزایش آب تماما آبگیر و بنظر جزء بستر وحریم اصلی  رودخانه  محسوب می گردد. مدارک استنادی پرونده:الف-تصویر  گواهی 
حصر وراثت شماره 424/3/93/ح مورخه 1393/09/25صادره از شعبه  سوم شورای حل اختالف قضایی شهر رودبار شادروان بخشی جعفری در 
تاریخ  1348/01/01 در گذشته و ورثه حین الفوت  و سه پسر و دو  دختر و یک همسر اعالم گردیده است ب- برابر تصویر رای اصالحی به شماره 
606 مورخه 95/12/09 قاضی محترم شعبه سوم شورای حل اختالف رودبار اعالم گردیده  گواهی  حصر وراثت در زمینه  سهم االرث زوجه متوفی 
را بدین شرح  اصالح می نماید ) یک هشتم از اموال  منقول و بهای  ابنیه و اشجار سهم  همسر متوفی می 93/09/25 باشد( تسلیم اصل گواهی 
صادره بدون  رای  تصحیحی ممنوع می باشد. در ضمن هیچگونه مدرک رسمی یا عادی  در خصوص  مالکیت اموال متوفی  ) مرحوم بخشی جعفری  
( از ناحیه خواهان  وکیل  محترمه ایشان و خواندگان در پرونده  مورد استناد  قرار نگرفته و یا در زمان کارشناسی ابزار  نگردیده است که  صحت و 
سقم مالکیت با محکمه قضایی می باشد. اموال مورد تعرفه شامل یک  قطعه  اراضی زراعی دیمی  که شامل  دو قطعه  مجاور هم واقع در قریه ییالقی 
کلسفروش در مساحتهای 23/000 متر مربع حسب اظهارات خواهان  در تصرف آقای  شکور  جعفری و حدود  2/300 متر مربع دیگر در تصرف خانم  
محترم  جعفری  ) خوانده (  بوده  و قطعه  دوم  نیز بمساحت تقریبی 936 متر مربع   زمین شالیزاری  واقع  در مجاورت بستر رودخانه  چله برو در 
تصرف احدی از خواندگان قرار دارد الف- قیمت پایه  ششدانگ عرصه زراعی  دیمزار که در وضعیت فعلی  باری بوده  با توجه به وضعیت و موقعیت و 
محل  استقرار و شیب حدود40-30 درصد و همچنین  قسمتی از آن که در ضلع شمال  شرقی  جایگاه  خانه ومحوطه و طویله دامی  وانباری وحسب 
اظهارات خواهان اعیانات موجود در ارتباط با آقای  شکور جعفری  بوده بدون در نظر  گرفتن اعیانات موجود ونوع کاربری و سایر عوامل ذیمدخل در 
موضوع در صورتیکه از ناحیه اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان رودبار داخل در مستثنیات اشخاص اعالم گردد از قرار هر متر مربع مبلغ 
50/000 ریال مساحت 23/000 متر مربع  جمعا مبلغ 1/150/000/000 ریال بر آورد می گردد. ب- قیمت  پایه ششدانگ عرصه  بدون اعیانی  در ارتباط 
با تصرف خانم محترم جعفری در مساحت تقریبی 2300 مترمربع با توجه به وضعیت وموقعیت مکان و  استقرار  ونوع  کاربری  باغی  مجموعا  مبلغ 
230/000/000 ریال تقویم می گردد. ج- قیمت پایه ششدانگ زمین شالیزاری واقع در  مجاورت رودخانه  چله بر  در مساحت  تقریبی 936 متر مربع  
با توجه  به وضعیت و موقیعیت مکان استقرار  در مجاورت بستر  و حریم  رودخانه  جمعا مبلغ 50/000/000 ریال  ارزیابی واعالم میگردد. در خصوص 
تشخیص اموال معارض مدرک مستند از  ناحیه اصحاب دعوی در پرونده  مورد استناد قرار نگرفته ولی از آنجاییکه اراضی مورد تعرفه شامل  قطعه 
اول جمعا بمساحت  تقریبی 25300 متر مربع در اراضی قریه  کلسفروش استقرار  داشته و از نظر  موقعیت مکانی شیب دارای شیب حدود 30-40 
درصد و تا حدودی در مجاورت اراضی ملی قرار دارد با  عنایت به اینکه  تشخیص اراضی  ملی  و مستثنیات و اعالم نظر  در این مورد با اداره منابع 
طبیعی و آبخیز داری رودبار بوده  در صورت  صالحدید مقام محترم قضایی نیاز به اعالم نظر آن اداره در این خصوص  به دادگاه محترم بوده و در مورد 
مکان استقرار شالیزاری در مجاورت بستر و حریم  رودخانه  قطعه  موصوف بنظر میرسد دارای معارض بوده و اظهار نظر قطعی  در مورد بستر وحریم 
رودخانه  ها با سازمان آب منطقه ای استان  گیالن می باشد. در  صورتیکه  پس از اعالم نظر ادارات منابع طبیعی و آبخیز داری رودبار و سازمان  آب 
منطقه ای استان گیالن اراضی مورد تعرفه  بالمعارض اعالم  گردند و یا  اشخاص معارضی نسبت به آنها وجود نداشته  باشد در آن صورت ارزیابی 
اراضی بالمعارض موصوف به سبب زراعی و یا باغی بودن  بجهت منع قانونی  قابلیت تفکیکی و تقسیم فیما بین وراث نبوده وارزش مورد محاسبه در 
صورت فروش مجموعا قیمت  پایه بملغ 1/430/000/000 ریال قابل تقسیم فیمابین ورثه  می باشد . اعیانات مستقر  در قطعه  اول  زمین کلسفروش 
حسب اظهار خواهان در  ارتباط با آقای  شکور جعفری وخانم محترم جملگی  جعفری بوده  که از  ناحیه آنان احداث گردیده است  و در ارزیابی لحاظ 
نگردیده است باعنایت  به تعداد 11 اصله درخت گردو و مستقر در قطعه اول  با قدمت  حدود 50-40 سال  قیمت پایه  اشجار مذکور مجموعا بمبلغ 

55/000/000 ریال بر آورد می گردد. جمع اموال تعرفه شده  با  کیفیت معنونه 1/485/000/000 ریال بر آورد می گردد.
ح  5349  دادورز شعبه اجرای  احکام مدنی دادگستری  شهرستان رودبار- سیاوش جوانمرد 

آگهی مزایده اموال منقول
در پرونده ارجاعی کالسه 970858 این اجرا در نظر دارد یک دستگاه خودروی پراید سواری به شماره انتظامی 296 ص 66-56 ایران مدل 1386 
به رنگ نقره ای از اموال محکوم علیه اقای بهزاد تازه وارد عوری را بابت مبلغ 93.036.680 ریال طلب اقای صاحبعلی حیدری و مبلغ 4.651.834 
ریال نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت از طریق مزایده بفروش برس�اند حس�ب  صورتجلسه تعریف و توصیف و گزارش کارشناس قیمت 
خودروی مذکور را 50.000.000 ریال ارزیابی نموده که قیمت پایه مزایده 50.000.000 ریال تعیین و اعالم می گردد این دادگستری روز چهارشنبه مورخ 
97/9/28 راس ساعت 11 صبح را وقت مزایده تعیین و مورد مزایده را بقیمت پایه 50.000.000 ریال بفروش می رساند خریداران می توانند از انتشار 
این اگهی تا 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال بازدید بعمل اورده و در تاریخ و ساعت مذکور در محل این اجرا حاضر و در جلسه 

مزایده شرکت و پیشنهادات خود را حضورا ارایه نمایند هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است .
ح   5350   مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرانزلی-سامی دوست 

 آگهی مزایده اموال منقول
در پرونده ارجاعی کالسه 961215 این اجرا در نظر دارد یک دستگاه خودروی پژو 206 سواری به شماره انتظامی 367 ب 26- 56 ایران مدل 1390 
به رنگ سفید از اموال محکوم علیه خانم فاطمه گرجی رابابت مبلغ 522.219.298 ریال طلب اقای یحیی پرون و مبلغ 26.110.965 ریال نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت از طریق مزایده بفروش برساند حسب  صورتجلسه تعریف و توصیف و گزارش کارشناسی قیمت خودروی مذکور را 
340.000.000 ریال ارزیابی نموده که قیمت پایه مزایده 340.000.000 ریال تعیین و اعالم می گردد .  این اجرا روز شنبه  مورخ 97/9/24 راس ساعت 11 
صبح را وقت مزایده تعیین و مورد مزایده را بقیمت پایه 340.000.000 ریال بفروش می رساند خریداران می توانند از انتشار این اگهی تا 5 روز قبل از 
مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال بازدید بعمل اورده و در تاریخ و ساعت مذکور در محل این اجرا حاضر و در جلسه مزایده شرکت و پیشنهادات 

خود را حضورا ارایه نمایند هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است .
ح   5351    مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرانزلی-سامی دوست 

آگهی مزایده
 برابر محتویات پرونده اجرایی کالسه 2/920210  و به موجب رای شماره 9209971838200310 مورخ 1392/5/30 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی فومن مبنی بر حکم به فروش کلیه امالک مورثی مرحومان محمد علی و محمد تقی شهرت هر دو عمویی فومنی و تقسیم بهای حاصل از 
فروش امالک موروثی فیمابین و رثه  علیهذا این اجرا قصد دارد امالک زیر را بر اساس قیمت پایه به شرح نظریه کارشناسی مورخ 1397/5/25 طی 
مزایده حضوری به فروش برسند ملک 1- ملک پالک ثبتی 24 واقع در کرد آباد سنگ اصلی 30 بخش 24 گیالن روبروی بیمارستان فومن به عبارت 
یک قطعه باغ چای مخروبه و فاقد هرگونه اعیان به مساحت حدود 29 هزار متر مربع   که مقدار حدود 525 متر مربع آن به شرکت گاز منتقل گردیده 
و به مشخصات شماال  85 متر به زمین مسجد شرقا  388 متر به زمین مقیمی جنوبا اول 4 متر به زمین پالک 43 دوم 270 متر به جاده آسفالته فومن 
به شفت  غربا  95 متر به جاده مرقوم متصل است قیمت پایه ششدانگ ملک فوق به مبلغ 25/627/500/000 ریال    تعیین می گردد ملک 2- شش 
دانگ یک قطعه باغ چای مخروبه پالک ثبتی 6  مجزی شده از پالک 1 و غیره واقع در علیسرا سنگ 29 بخش 24 گیالن در قسمت شرقی جاده 
و شمال کانال به مساحت حدود 70300 متر مربع شماال به پالک 42 قریه کرد آباد شرقا 395 متر متصل به رود خانه پیش رودبار جنوبا 235 متر به 
مسیر کانال غربا 259 متر به جاده آسفالته علیسرا متصل است قیمت پایه شش دانگ ملک فوق به مبلغ 24/605/000/000 ریال تعیین می گردد ملک 
3- ششدانگ یک  قطعه باغ چای مخروبه  به شماره پالک ثبتی 7 مجزی شده   پالک 1 و غیره واقع در علیسرا سنگ 29 بخش 24 گیالن در قسمت 
شرقی جاده و جنوب کانال به مساحت حدود 15760 متر مربع شماال 207 متر به مسیر کانال شرقا 135    متر متصل به رود خانه پیش رودبار جنوبا 
105 متر به باقیمانده پالک 1 غربا 120 متر به جاده آسفالته علیسرا متصل است قیمت پایه شش دانگ ملک فوق به مبلغ 6/304/000/000    ریال تعیین 
می گردد ملک 4- ششدانگ یک قطعه باغ چای مخروبه به شماره پالک 8 مجزی شده از پالک 1 و غیر واقع در علیسرا سنگ 29 بخش 24 گیالن 
در قسمت غربی جاده به مساحت حدود 19450 متر مربع شماال  132 به اراضی کرد آباد شرقا 255 متر متصل به جاده آسفالته علیسرا جنوبا 34 متر 
به باقیمانده پالک 1 غربا  اول 118 متر به نهر  فاضلکش دوم 120 متر به نهر  فاضلکش  مزبور از قیمت پایه شش دانگ فوق  به  مبلغ  7/780/000/000 
ریال تعیین می گردد ملک 5 - ششدانگ یک قطعه  باغ چای مفروز به شماره پالک ثبتی 65 مجزی شده از پالک 7 واقع در قریه کردآباد سنگ 30  
بخش 24 گیالن در قسمت غربی جاده به مساحت حدود 3555  مترمربع شماال 42 متر به نهر سنگ بیجار شرقا 60 متر به جاده اسفالته  و جنوبا 
25 و 45 متر متصل به پالک 68 مجزی شده از 42 غربا 60 و 25 و 6 متر به پالک 7 باقیمانده متصل است  قیمت پایه شش دانگ ملک فوق به مبلغ 
1/599/750/000 ریال تعیین می گردد ملک 6- ششدانگ یک قطعه باغ چای مخروبه  به شماره پالک ثبتی 66 مجزی شده از  پالک 17 و 41 متصل 
به هم واقع در قریه کردآباد سنگ 30 بخش 24 گیالن در قسمت غربی جاده به مساحت حدود 1592 متر مربع شماال  22 متر به نهر سنگ بجار شرقا 
90 متر  به  جاده آسفالته علیسرا به فومن و جنوبا 40 متر متصل به پالک 7 باقیمانده غربا 35 و 20 و 39 متر به پالک 23 متصل است قیمت پایه شش 
دانگ ملک فوق 716/400/000 ریال ملک 7-  ششدانگ یک قطعه باغ   چای مخروبه به شماره پالک ثبتی  67 مجزی شده از پالک 17 و 41 متصل به 
هم واقع در قریه کرد آباد سنگ 30 بخش 24 گیالن در قسمت شرقی جاده به مساحت حدود 852 متر مربع شماال 30 متر  به نهر سنگ بجار شرقا 90 
و جنوبا به  باقیمانده 42 غربا  به جاده آسفالته قیمت پایه شش دانگ ملک فوق به مبلغ 426/000/000 ریال تعیین  می گردد ملک 8-  ششدانگ یک 
قطعه باغ  چای  مخروبه به شماره پالک ثبتی 68 مجزی شده از پالک 42 واقع در قریه کرد  آباد سنگ 39  بخش 24 گیالن در قسمت غربی جاده 
به مساحت حدود 3375  متر مربع شماال 45 متر به  پالک 65 مجزی  شده از 7 شرقا اول 25 متر  به پالک مذکور دوم جاده آسفالته و جنوبا  132 
متر به پالک 1 باقیمانده قریه علیسرا غربا 64 متر به نهر فاضلکش  قیمت پایه شش دانگ ملک فوق  به مبلغ 1/518/750/000 ریال تعیین می گردد 
ملک 9- ششدانگ یک قطعه باغ چای مخروبه  با شماره پالک ثبتی 69 مجزی شده از پالک 42 واقع در قریه کرد اباد سنگ 30 بخش 24 گیالن در 
قسمت شرقی جاده به مساحت حدود 18415 مترمربع شماال 121 و 32 متر به پالک 64 مجزی شده از 7 شرقا 95 متر به پالک 42 باقیمانده و جنوبا  
163 متر به جاده محلی و 162 متر به پالک 6 مجزی شده از 1 قریه علیسرا غرباض  93 متر به جاده آسفالته متصل است قیمت پایه ششدانگ    ملک 
فوق به مبلغ 6/445/250/000 ریال تعیین می گردد  ملک 10- ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل بر کارخانه برنجکوبی و 8 باب دکان که عمدتاً به 
شکل مخروبه  میباشد به شماره پالک ثبتی 70 مجزی شده از پالک 8 واقع در قریه کرد اباد سنگ 30 بخش 24 گیالن به مساحت حدود 4415  متر 
مربع شماال  162 متر به جاده علیسرا شرقا 9 متر به نبش جاده مذکور و جاده فومن به شفت و جنوبا 125 متر به جاده فومن به شفت و 52 متر به الت 
رودخانه غربا 25 متر به جاده محلی متصل است.  قیمت پایه شش دانگ عرصه و اعیان ملک فوق به مبلغ 3/973/500/000 ریال تعیین می گردد ملک 
11- ششدانگ یک قطعه زمین بشماره پالک 36 سنگ اصلی 30 بخش 24 گیالن واقع در قریه کرد اباد  به مساحت حدود 18750  متر مربع که هم 
اکنون مجتمع مسکونی مهر بر روی آن احداث گردیده است قیمت پایه ششدانگ عرصه ملک فوق به مبلغ 6/562/500/000 ریال تعیین می گردد 
ملک شماره 12 - قطعه زمین به همراه اعیان احداثی آن به مساحت حدود 2986 متر مربع از پالک های  493 و 2/ 493 الی 493/28 واقع در خیابان 
انتظام فومن محل زندان سابق که با حصار بلوک سیمانی محصور گردیده و دارای سه باب دکان  در حد شرقی آن به مساحت حدود 48 متر مربع و 
چهار باب دکان  در حد جنوبی به مساحت حدود 75 متر مربع که سرقفل دکاکین  متعلق به غیر می باشد و نیز ساختمان قدیمی متروکه کالنتری 
و زندان سابق در آن واقع گردیده است نیز بر روی دکاکین  ضلع جنوبی ساختمان متروکه ای نیز واقع گردیده است قیمت پایه ششدانگ عرصه و 
اعیان ملک فوق الذکر  ) به غیر از سرقفلی دکاکین (  به مبلغ 47/776/000/000 ریال تعیین می گردد زمان برگزاری مزایده به تاریخ 1397/09/27 
روزسه شنبه  ساعت 9 الی 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری فومن برقرار می باشد مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی و 
انقالب راس  ساعت مقرر از قیمت پایه ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد متقاضیان شرکت در مزایده موظف 
به واریز 10 درصد قیمت پایه کارشناسی در روز مزایده 1 سال قبل از وقت مزایده به حساب سپرده دادگستری و ارائه فیش واریزی جهت شرکت در 
جلسه مزایده خواهد بود برنده مزایده متعاقباً   مازاد 10 درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری واریز و نسبت به ارائه فیش واریزی در 
روز مزایده اقدام نموده و مابقی حداکثر ظرف مدت یک ماه وصول  می گردد خریداران 5 روز قبل از مزایده  می توانند ضمن هماهنگی با دفتر اجرایی 

از ملک موصوف بازدید و سپس در مزایده شرکت نمایند این آگهی فقط در یک نوبت منتشر خواهد شد 
ح   5352    شعبه اجرای احکام مدنی  دادگستری فومن



آگهی
  یکشنبه

  11 آذر 1397
 شماره  4353

9

512/121آگهی ابالغ دادنامه
ش�ماره بایگان�ی ش�عبه:970596؛ بدینوس�یله ب�ه آق�ای محم�د نجفی فع�ال مجهول الم�کان ابالغ م�ی گردد ب�ه موحب رأی ش�ماره 
97099751174701009 حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول نازنین یوسفی به استرداد یک دستگاه خودرو هیوندای کوپه به شماره پالک 
85ل297 ای�ران 36 و نی�ز پرداخت مبلغ 7/452/000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی در حق خواهان صادر واعالم  می نماید.ودر خصوص 
دعوی خواهان نس�بت به بقیه خواندگان با عنایت به محتویات پرونده واظهارات خواهان که ماش�ین در تصرف خانم نازنین یوس�فی می 
باش�د لذا دعوی متوجه خواندگان نمی باش�د و مس�تندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقالب در 
امور مدنی قرار رد دعوی را نس�بت به خوانده ردیف دوم و س�وم صادرو اعالم می نماید.رأی صادره حضوری می باش�د.مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتش�ارآگهی می گردد تا چنانچه نامبرده به رأی صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی پس از درج در روزنامه به این 

دادگاه تسلیم نماید.
مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

512/122رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای قربان افخمی دارای شناسنامه شماره 6676 به شرح دادخواست به کالسه184/97الف ش/2 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیره درویشی به شناسنامه 384 در تاریخ 1396/11/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگیگفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- قربان افخمی  فرزند عباس  ت ت 1348/4/9 ش ش 6676 همسر؛ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.4
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان سرخس

512/123رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اقای حسین نصیری جردوی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه3/516/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیلی حلیمی نائی  به شناسنامه 7 در تاریخ 1391/12/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حسین نصیری جردوی ش ش 20ت ت 1355/1/2 فرزند متوفی 2- فاطمه 
نصیری جردوی  ش ش 20ت ت 1350/7/4 فرزند متوفی 3-مریم نصیری جردوی ش.ش  2961ت ت 1361/6/31 فرزند متوفی 4- حسن 
نصیری جردوی ش ش 21 ت ت 1355/1/2 فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شوراشعبه سوم  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/124رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اقای حسین نصیری جردوی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کالسه4/528/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر نصیری جردوی به شناسنامه 522 در تاریخ 1388/10/25 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1 حسن نصیری جردوی ش ش 21 ت ت 1355/1/2 فرزند متوفی2 - 
حسین نصیری جردوی  ش ش 20ت ت 1355/1/2 فرزند متوفی 3- فاطمه نصیری جردوی  ش ش 20ت ت 1350/7/4 فرزند متوفی  4-مریم 
نصیری جردوی  ش ش  2961ت ت 1361/6/31 فرزند متوفی 5- لیلی حلیمی نائی ش ش 7 ت ت 1320/4/14 همسر متوفی؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس  شورا شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/125احضار متهم
در پرونده کالسه 970915 خانم ملیحه کابوسی فرزند محمد علی به اتهام تهدید و افترا موضوع شکایت آقای اسداله مسافری تحت تعقیب 
می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی ، نامبرده 
مکلف اس�ت ظرف مدت سی روز در ش�عبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب تربت حیدریه حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
مدیردفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تربت حیدریه

512/126آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اس�ماعیل توس�لی پور فررزند عباسعلی طی کالس�ه پرونده 4/97/597 درخواست گواهی حصر وراثت نموده واظهار داشته 
مریم کالته آقا محمدی مرحوم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- عباس�علی توسلی پور همسر متوفی 2- ابراهیم توسلی پور فرزند 
متوفی 3- اسماعیل توسلی پور فرزند متوفی 4- محمد علی توسلی پور فرزند متوفی 5- فامطه توسلی پور فرزند متوفی ؛اینک درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهی تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد،ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.97/100/1141
شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

اجرائیه512/127
شماره بایگانی شعبه:960095؛مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1- حمید فهیمی فرزند باقر به نشانی :استان خراسان رضوی- شهرستان 
مشهد- شهر مشهد – بلوار دانش آموز- دانش آموز 30- پالک 3- طبقه همکف؛ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- قربان اخباری 
س�یس آباد فرزند محمد، مش�خصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه: مصطفی تاجی فرزند علیرضا به نشانی استان 
خراس�ان رضوی، شهرستان مشهد، شهرمشهد، ابتدای فرامرز عباسی ، س�اختمان 55، طبقه اول، واحد 2 وکیل حمید فهیمی- محکوم 
به: بموجب درخواس�ت اجرای حکم محکوم له به ش�ماره 13970251878098 برای دادنامه ش�ماره 9609975710401163  صادر ش�ده از 
این دادگاه که به موجب دادنامه ش�ماره 9709975133800823 صادره شده از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی محکوم 
علیه آقای قربان اخباری سیس آباد محکوم و ملزم است به تنظیم سند رسمی به میزان چهل و دو سهم از یازده هزار و چهارصد و پنجاه 
و شش سهم از پالک باقیمانده هفت فرعی ازده اصلی بخش شش مشهد به نام خواهان) محکوم له( بابت اصل خواسته و از بابت تسبیب 
به پرداخت کلیه خس�ارات دادرس�ی در حق محکوم له و همچنین پرداخت هزینه اجرایی برابر تعرفه قانونی در حق صندوق دولت رأی 
صادره غیابی اس�ت- محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اب�الغ اجرائیه: 1-ظرف ده روزمفاد آنرا 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 ازآن میس�ر باشد.چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقداروقیمت 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 اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت 
وهرنوع تغییردیگردراموال مذکور اززمان یک س�ال 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 
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 با انگیزه فرارازادای 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 شود .)ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت س�ی روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بینالود)طرقبه شاندیز(

512/128رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین استیری فرزندکاظم طی کالسه پرونده7/97/739 درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و اظهارداشته معصومه 
استیری فرزند عبدالحسین به ش.ش 1251 مورخه 1395/8/15 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- علی اکبر عظیمی پورخواهرزاده 
متوفی 2- محمدحس�ن عظیمی پور خواهرزاده متوفی3-علی عظیمی پور خواهرزاده متوفی4- بتول استیری خواهرزاده متوفی 5- عذرا 
عظیمی پورخواهرزاده متوفی 6-محمدحسین استیری خواهرزاده متوفی7- مریم استیری خواهرزاده متوفی8- عذرا استیری خواهرزاده 
متوفی9- معصومه استیری خواهرزاده متوفی10- بتول استیری خواهرزاده متوفی 11- صفرعلی قوامی فر برادرزاده متوقی 12- اسداله نعیمیان 
برادرزاده متوفی 13-رجبعلی استیری برادرزاده متوفی 14-خدیجه استیری برادرزاده متوفی15 شهربانو استیری برادرزاده متوفی16- هما 
استیری برادرزاده متوفی17- محمد حسن استیری برادرزاده متوفی18-علی اکبر استیری برادرزاده متوفی19- صدیقه استیری برادرزاده 
متوفی20- رقیه استیری برادرزاده متوفی21- کبری استیری برادرزاده متوفی22- کاظم استیری برادرزاده متوفی23- منیر استیری برادرزاده 
متوفی 24- سراج الدین ایزد بخش خواهرزاده متوفی 25- صفرعلی عظیمی پورخواهرزاده متوفی 26- ولی اله عظیمی پور خواهرزاده متوفی 
27- ابراهیم عظیمی پور خواهرزاده متوفی 28- عبدالصمد عظیمی پور خواهرزاده متوفی؛ اینک درخواست مزبور را یک نوبت آگهی تا هر 

کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم واال گواهی صادر خواهد شد.97/100/1137
 شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

512/129آگهی
به تاریخ 1397/8/12 در وقت مقرر جلس�ه ش�ورا تشکیل است پرونده کالسه شعبه 119-97-11 شورای حل اختالف از دفتر شورا واصل و 
تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی 
می گردد.رأی قاضی شورا: درخصوص دادخواست غالمحسین اسماعیل زاده فرزند محمد ساکن رباط سنگ به وکالت از به طرفیت حسن 
غالمی فرزند اسداله مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون تومان وجه با توجه به مجموع محتویات پرونده  و اظهارات خواهان 
که دومیلیون تومان بابت چک شماره 899099 بانک کشاورزی از خواهان طلبکارم و باتوجه یه سررسید بدهی را پرداخت ننموده تقاضای 
طلب خود را به اضافه هزینه دادرسی وتأخیرتأدیه را دارد ونظر به اینکه خوانده حسن غالمی فرزند اسداله علی رغم ابالغ قانونی و رعایت 
انتظارکافی درجلسات رسیدگی شورا حاضر نشده و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص 
و مستندا به مواد 198 و 519 آیین دادرسی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان وجه چک شماره 899099 بانک 
کشاورزی به اضافه هزینه ددرسی و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک الی پرداخت دین را در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظردر 

محاکم عمومی وحقوقی تربت حیدریه می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 9 شهرستان تربت حیدریه

512/130آگهی
شماره :8/97/139؛ به محمد شاه مرادی ابالغ می گرددکه سیدحسن هاشمی نژاد فرزند سید جعفردادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
مبلغ 38/000/000 ریال و سایر خسارات دادرسی علیه شما به این شعبه ارائه که حسب رأی شماره 91- 492 به شرح خواسته مذکور محکوم 

گردیده اید.رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد.97/100/1121
شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

512/131آگهی ابالغ  دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای مرتضی یوسف نژاد فرزند علی فعال مجهول المکان ابالغ می شود که آقای سیدرضا بدیعیان خیرآبادی دادخواستی 
به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه سوم شورای حل اختالف تربت حیدریه ارائه که به کالس�ه 3/383/97 ثبت و برای روز 
شنبه مورخه97/10/15 ساعت 5 بعدازظهر وقت رسیدگی تعیین گردیده است.لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان تربت حیدریه مستقردر 
مجتمع ش�ماره یک به نشانی خ فردوسی شمالی جنب دادگس�تری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی درشوراحاضر شوید.درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه سوم  شورای حل اختالف تربت حیدریه

512/132رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ام البنین ش�ادمان خرم دارای شناسنامه شماره 0810244608 به شرح دادخواست به کالسه702از این شورادرخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسماعیل شادمان خرم به شناسنامه213 در تاریخ 1395/7/21 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- فاطمه غالم زاده فرزند محمد حس�ین   ش ش 5805 ت 
ت 1336 همس�ر متوفی  2- حس�ین ش�ادمان خرم  فرزند محمد اس�ماعیل  ش ش 46ت ت 1350 فرزند متوفی 3-زینب ش�ادمان خرم  
محمداس�ماعیل ش ش130ت ت1361 فرزند متوفی 4-مرضیه ش�ادمان خرم فرزند محمد اسماعیل ش ش 6016ت ت 1342 فرزند متوفی 
5- علی شادمان خرم فرزند محمد اسماعیل ش ش 8498ت ت 1353 فرزند متوفی 6- عصمت شادمان خرم فرزند محمد اسماعیل ش 
ش 55 ت ت 1345 فرزند متوفی 7- ام البنین شادمان خرم فرزند محمد اسماعیل ش ش 0810244608ت ت 1379 فرزند متوفی ؛ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس  شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان سرخس

512/133رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی ابدالی تکلودارای شناس�نامه شماره 24 به شرح دادخواست به کالسه2/1209/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که همایون ابدالی تکلو به شناسنامه 899در تاریخ 1389/3/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالرضا ابدالی تکلو فرزند غالمرضا متولد 1332/6/8 ش ش 12 صادره از تربت 
جام ابدال آباد فرزند متوفی 2-خلیل ابدالی تکلوفرزند غالمرضا متولد 1337/9/20 ش ش 21 صادره از تربت جام ابدال آباد فرزند متوفی 
3-کبرا ابدالی تکلوابدالی آبادی فرزند غالمرضا متولد 1334/10/1 ش ش11 صادره از تربت جام ابدال آباد فرزند متوفی 4-مریم ابدالی تکلو 
فرزند غالمرضا متولد 1330/1/2 ش ش 4 صادره از تربت جام ابدال آباد  فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان تربت جام 

512/134رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم سرجوقی دارای ش ش 981 کد ملی 0732329485به شرح دادخواست به کالسه1/1183/97از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداالحد سرجوقی به شناسنامه 6 در تاریخ 1397/1/31 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مریم سرجوقی فرزند عبد االحد ش ش 981ت ت 1364/5/1 صادره 
تربت جام نس�بت  فرزند مرحوم  عبداالحد 2- مهندس س�رجوقی فرزند غالم ش ش 1ت ت 1321/1/1 صادره از تربت جام میانسرا نسبت 
برادر مرحوم عبداالحد3-کنیز سرجوقی فرزند غالم ش ش 310 ت ت 1344/1/2 صادره تربت جام میانسرا نسبت خواهر مرحوم عبداالحد؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

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

512/135رونوشت آگهی حصر وراثت
نظربه اینکه بوستان هنری دارای شناسنامه شماره 402 به شرح دادخواست به کالسه1/1216/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان کشور فاریابی به شناسنامه 1933 در تاریخ 1391/1/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- بوستان هنری فرزند س�بحان ش ش 402 شماره ملی 0749247678ت ت 1336/4/6 
صادره از باخرز نسبت فرزند مرحوم 2- برهان هنری فرزند سبحان ش ش 427شماره ملی 0749237929ت ت 1342/1/23 صادره از باخرز 
نسبت فرزند مرحوم ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تربت جام 

512/136رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا وفائی دارای شناس�نامه ش�ماره 436 تربت حیدریه  به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه9/160/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غالمحس�ین وفائی فرزند کربالئی محمدرضا به شناس�نامه 210 
تربت حیدریه در تاریخ 1392/1/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- فاطمه 
وفائی فرزند غالمرضا متولد 1301 شناسنامه 95 تربت حیدریه همسر متوفی 2-حیدرعلی وفائی فرزند غالمحسین متولد 1333شناسنامه 
123تربت حیدریه فرزند متوفی 3-شکروفائی فرزند غالمحسین متولد 1339 شناسنامه11تربت حیدریه فرزندمتوفی 4-غالمعلی وفائی 
فرزند غالمحس�ین متولد 1329شناس�نامه 19 تربت حیدریه  فرزند متوفی 5- حسن وفائی فرزند غالمحسین متولد 1332 شناسنامه 8 
تربت حیدریه فرزند متوفی 6- محمدرضا وفائی فرزند غالمحسین متولد 1324شناسنامه 436تربت حیدریه فرزند متوفی7- زهرا وفائی 
فرزند غالمحسین متولد 1342 شناسنامه 15 تربت حیدریه فرزندمتوفی؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس  شورا شعبه9  شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه

512/137آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی و روزنامه های محلی  به آقای/خانم شمش�اد توس�لی س�یرمندی  فرزند ابول فعال مجهول المکان ابالغ می شود که 
قمرالدین فخرالدینی فرزند فخرالدین دادخواستی به خواسته تنظیم سند طرفیت شما و عبدالغفار فتحی پور تقدیم شورا نموده که به کالسه 
3/493/97ثبت و به موجب دادنامه شماره 971-97/8/2 محکوم به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی خودرو پراید 
به شماره 94-888ق13 به نام خواهان و خوانده ردیف اول عبدالغفار فتحی پور،فراهم کردن مقدمات تنظیم سند صادر و اعالم می گردد لذا 
چنانچه به حکم صادره اعتراض دارید ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی دادخواست واخواهی خود را تنظیم به دفتر شورا تسلیم نمایید  
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف تربت جام 

512/138دادنامه
پرون�ده کالس�ه:9309985185400268 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو ش�هر س�رخس )101 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9609975185601518-شاکی: آقای محمد وزیری فر فرزندرضا به نشانی سرخس ،خیابان فرخی،پالک 2- متهم: آقای رحیم رشخانی به 
نشانی نامعلوم ؛ اتهام: خیانت درامانت ؛ رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای رحیم رخشانی فرزند غالمرسول دائر به خیانت در امانت نسبت 
به محموله یونجه به ارزش 17 میلیون تومان درکیفرخواست )که با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرار جلب به دادرسی به نظر می رسد 
هفده میلیون ریال صحیح می باشد( موضوع شکایت آقای محمد وزیری فر فرزند رضا و کیفر خواست شماره 9610435185100684 –بدون 
تاریخ صادره از دادسرای عمومی وانقالب شهرستان سرخس باعنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی ، اظهارات 
گواهان در مرجع انتظامی مبنی بر بارگیری و تحویل محموله به متهم ، عدم حضور متهم در دادس�را ودادگاه علیرغم ابالغ از طریق نش�ر 
آگهی جهت دفاع از اتهامی انتسابی ، بنابراین  دادگاه بزهکاری نامبرده  را محرز می داند به استناد ماده 674 قانون تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده مصوب 1375 متهم را به تحمل بیست ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود.2
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان سرخس

512/139آگهی
پرون�ده کالس�ه:9609985185200823 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو ش�هر س�رخس )101 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709975185600808-ش�اکی: آقای احمد س�رحدی فرزند فیروز به نشانی استان خراس�ان رضوی، شهرستان سرخس، بخش مرکزی 
شهرستان سرخس، دهستان سرخس روستای کالته مره ای- متهم: آقای کیهان گوهربخش فرزند یحیی به نشانی خراسان رضوی، مشهد، 
جاده فریمان، روستای سنگ بست ؛ اتهام: مزاحمت تلفنی ؛رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای کیهان گوهربخش فرزند یحیی دائر بر ایجاد 
مزاحمت تلفنی موضوع ش�کایت آقای احمد س�رحدی فرزند فیروز دادگاه با عنایت شکایت ش�اکی خصوصی، پرینت مکالمات و زمان و 
تعدادآنها،وعدم حضور متهم علیرغم ابالغ و نشرآگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی دردادگا و قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی 
را با ماده 641 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 منطبق دانسته و متهم موصوف را به شش ماه حبس محکوم و اعالم می نماید،این رأی 
غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود.1
ر ییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان سرخس

512/140آگهی ابالغ دادنامه به متهم فعال مجهول المکان
رأی دادگاه :در خصوص اتهامات آقای رضا ضابط فرد فرزندرضا به نشانی خراسان رضوی- خواف- سالمی-دایر برالف:تهدید ب: توهین به 
اشخاص عادی از طریق فحاشی کردن ج: افتراء موضوع شکایت خانم معصومه ابراهیمی فرزند علی اکبر به نشانی استان خراسان رضوی 
شهرستان خواف- شهر سالمی، با عنایت به تحقیقات انجام شده ، شکایت شاکی، گزارش ضابطین قضایی ، متن پیامک های ارسال شده 
به گوشی شاکی از گوشی متهم عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و دیگر قراین و امارات موجود، بزه های انتسابی به نامبرده را محرز و 
مسلم است و مستندا به مواد 608-669 و 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی و ماده ی 134 کتاب اول قانون مجازات اسالمی نامبرده 
را به جهت ارتکاب بزه تهدید به تحمل74 ضربه شالق تعزیری و بابت بزه توهین به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و بابت بزه افتراء به تحمل 
یک سال حبس محکوم می نماید. مجازت اشد قابل اجراء خواهد بود. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در همین دادگاه و پس ازآن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود.
دادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خواف

511/141آگهی
محکوم له:زهرا قزیانس فرزند حسن ؛ محکوم علیه: محمدرضا منصوری فارمد؛ پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محمدرضا 
منصوری فارمد که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 9 در پرونده کالسه 970252 به موجب دادنامه شماره 
9709975113300596 مورخ 1397/6/25 صادره از شعبه 9 محکوم علیه محکوم با عنایت به احراز رابطه زوجیت در تاریخ 1377/12/20 به 
ثبت آن)ثبت واقعه نکاح( با مهریه 14 شاخه گل رز و شرایط مندرج در سند نکاحیه رسمی در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 400000 ریال 
بابت هزینه های اجرایی در حق صندوق جمهوری اسالمی ایران 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 انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مدیر شعبه 9 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/142آگهی ابالغ اخطار اجرائی
آقای حسین خورشیدی پور پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای علی قاسمی بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده 
کالسه 272/97/150 منجر به صدوراخطاراجرائی برعلیه شما مبنی بر پرداخت مبلع پنجاه میلیون ریال بابت اصل بدهی2- مبلغ هفتصد 
وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 3- مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه آگهی روزنامه 4- خسارت تأخیروتأدیه از تاریخ تنظیم 
دادخواس�ت مورخ 97/4/24 الی یوم االداء که توس�ط اجرای احکام و بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهدگردیددرحق 
خواهان صادر واعالم میگردد و نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد. گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اخطاراجرائی ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این 

برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شدمگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید.
مسئول دبیرخانه حوزه 272 شورای حل اختالف مشهد
511/143آگهی ابالغ وقت رسیدگی و  دادخواست و ضمائم به آقایان و خانم ها1- محمد حشمتی 

پور2- رقیه زحمتکش فرزند رحمت اله3- حمید سلطان زاده نورجی فرزند محمد تقی 4- 
معصومه رجب پور فرزند نصراله 5- محمد مهدی احمدیان شالچی فرزند احمد

تجدیدنظر خواه آقای محمد رضا احمدیان ش�الچی فرزند احمد دادخواس�تی به طرفیت ش�ماها به خواسته تجدیدنظر خواهی از دادنامه 
ش�ماره 960997578700780 اصادره از ش�عبه  37 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9409987578700610 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/07 ساعت 9 تعیین که حسب 
دس�توردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی 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. و اصول مدارک و 

مستندات خود را جهت مالحظه دادگاه همراه بیاورید. 
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی 

511/144آگهی مزایده
به موجب پرونده کالس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 30دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970053 حکم به فروش 
مال مشاع جعفر فقیه نیا و مهدی فقیه نیا صادرومقرر گردد که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با 
حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 1397/10/01 از ساعت 12/30 الی 13صبح درمحل مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد 
مزایده واقع در مش�هد-بلوار مدرس، مدرس 6، س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د 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 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:ششدانگ ملک دارای پالک 
ثبتی صفر فرعی از 4609 اصلی بخش یک مشهد واقع در خیابان گنبد سبز-آخوند خراسانی 16-پالک 24 ،  ملک بصورت کلی مشتمل بر 
اعیانی زیرزمین و همکف جمعا به مساحت زیربنای حدود 300مترمربع، مساحت زمین طبق سند 346/3 مترمربع کاربری ملک مسکونی 
و بر ملک بطول 11/8 متر می باشد،سند از نوع طلق ، موقعیت ملک شمالی ، کف حیاط موزائیک و درب و پنجره چوب و فلز و دیوارها گچ 
و س�رویس و آش�پزخانه معمولی و نمای ملک سنگ که با توجه به تمامی موارد مذکور تمامی ملک توسط کارشناس 12/000/000/000 ریال  

ارزیابی گردید و از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

511/145رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اقای عباس وحیدی دارای شناس�نامه شماره 77443 به ش�رح دادخواست به کالسه 1121-97از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خیرالنساء خسروجردی به شناسنامه 518 در تاریخ 1363/11/6 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-محمد علی وحیدی فرزند غالمرضا به ش ش 226 متولد 1325صادره از 
سبزوار فرزند متوفی 2- عباس وحیدی فرزند غالمرضا به  ش ش 77443متولد 1334 صادره از مشهدفرزند متوفی ؛اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شوراشعبه شش شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/146گواهی حصر وراثت
خانم خدیجه کاظمی به شناسنامه شماره 123 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972237 
تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان محمدرضا جفاکش به شناسنامه شماره44667در تاریخ 97/8/23در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از1- نصرت اهوان دار به ش.ش 35756 محل صدور شناسنامه مشهد مادر متوفی 
2-خدیجه کاظمی به ش.ش 123 محل صدور شناسنامه مشهد همسر متوفی 3- علی جفاکش به ش.ش 318 محل صدور شناسنامه مشهد 
فرزند متوفی 4- محمدجفاکش به ش.ش0921465092 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 5- مریم جفاکش به ش.ش 676 محل 
صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ؛متوفی ورثه دیگری ندارد.پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 
751826 و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات 
بر ارث به شماره ...... سرانجام در تاریخ 97/9/3 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضاءکنندگان 
زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نمایدکه ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی 
آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از 

حیث مبلغ نامحدود می باشد.
قاضی شورا شعبه 243 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/147گواهی حصر وراثت
آقای صادق حضرتی بلوچی  به شناسنامه شماره 072004080 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
شماره 972238 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان غالمرضا حضرتی بلوچی به شناسنامه شماره 415درتاریخ 
97/8/24در اقامت�گاه دائمی خود فوت نم�وده و ورثه  حین الفوت وی عبارتند از:1- قربان حضرتی بلوچی به ش.ش 237 صادره از تایباد 
پدرمتوفی 2-امینه  پیروی شخلو به ش.ش 263 صادره از تربت جام مادر متوفی 3- صادق حضرتی بلوچی به ش.ش 07200040280 صادره 
از تربت جام فرزند متوفی 4- زهرا حضرتی بلوچی به ش.ش 0720223777 صادره از تربت جام فرزند متوفی؛متوفی .رثه دیگری ندارد.پس 
از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750657 و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه 
سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ...... سرانجام در تاریخ 97/9/5 در وقت فوق العاده 
شعبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی 
منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق 

می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
قاضی شعبه 243 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/148گواهی حصر وراثت
خانم نجمه مزروعی چنار به شناس�نامه شماره 3188 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972210 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اشعارداش�ته است که شادروان زهرا مقربی حسین آباد قلعه سرخ به شناسنامه شماره 1953 در 
تاریخ 97/8/8در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه  حین الفوت وی عبارتند از1-هاجر حیطه به ش.ش 451 صادره از مشهد مادرمتوفی 
2- نجمه مزروعی چنار به ش.ش 3188 صادره از مشهد فرزند 3-ام البنین مزروعی چنار به ش.ش 20289 صادره از مشهد فرزند متوفی 
4- فاطمه مزروعی چنار به ش.ش 618 صادره از مشهد فرزند متوفی 5- فهیمه مزروعی چنار به ش.ش 6187 صادره از مشهد فرزند متوفی 
6- روح ال�ه مزروع�ی چنار به ش.ش 169 صادره از مش�هد فرزند متوفی7- حمزه مزروعی چنار به ش.ش 1278 صادره از مش�هد فرزند 
متوفی8- هاجر مزروعی چنار به ش.ش 582 صادره از مش�هد فرزند متوفی ؛متوفی ورثه دیگری ندارد.پس از انجام تش�ریفات قانونی و 
انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750633 و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی 
متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ...... سرانجام در تاریخ 97/9/5 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای 
حل اختالف مشهد به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده 
در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم 

می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
قاضی شعبه 243 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/149گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه باوفای فرد قلندر آباد  به شناسنامه شماره 10638 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به ش�ماره 972111 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد علی فکری به شناسنامه شماره 2575 در تاریخ 
97/7/23در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه  حین الفوت وی عبارتند از:1- فاطمه باوفا قلندرآباد به ش.ش 10638 صادره از مشهد 
همسرمتوفی 2- اقدس سوگندی به ش.ش 1 صادره ازنیشابور همسرمتوفی 3- امید فکری به ش.ش 0924896671 صادره از مشهد فرزند 
متوفی 4- آرزو فکری به ش.ش 0927546426 صادره از مش�هد فرزند متوفی 5- مجید فکری به ش.ش 0924422335 صادره از مش�هد 
فرزند متوفی 6- آزاده فکری به ش.ش 0922548773 صادره از مش�هد فرزند متوفی 7- وحید فکری به ش.ش 0925670863 صادره از 
مش�هد فرزند متوفی؛ متوفی ورثه دیگری ندارد.پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750626 و 
عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبت حس�ب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث 
به ش�ماره ...... س�رانجام در تاریخ 97/9/4 در وقت فوق العاده شعبه ش�ماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضاکنندگان زیر 
تش�کیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد ش�ده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی 
آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از 

حیث مبلغ نامحدود می باشد.
قاضی شعبه 243 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/150گواهی حصر وراثت
خانم خدیجه محمدی  به شناس�نامه ش�ماره 1669 به اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی به شماره 
972235 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته است که شادروان محمد عیسی افخمی براشک  به شناسنامه شماره 6 در تاریخ 
97/8/1در اقامت�گاه دائم�ی خود ف�وت نموده و ورثه  حین الف�وت وی عبارتن�د از:1- خدیجه محمدی به ش.ش 1669 صادره از مش�هد 
همس�رمتوفی 2- راحله افخمی براشک به ش.ش 6178 صادره از مشهد فرزند متوفی 3-فرزانه افخمی براشک به ش.ش 18103صادره از 
مشهد فرزند متوفی 4- فائزه افخمی براشک به ش.ش 125882008-92 صادره از مشهد فرزند متوفی5- محمد افخمی براشک به ش.ش 
0923194100 صادره از مشهد فرزند متوفی 6-زهرا افخمی براشک به ش. ش 7-438794-092 صادره  از مشهد فرزند متوفی؛متوفی ورثه 
دیگری ندارد.  پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 316125 و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا 
ارائه وصیت نامه سری یا ثبت حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ...... سرانجام در تاریخ 97/9/3 در 
وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید 
که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که 

بر ترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره پنج مشهد

511/151گواهی حصر وراثت
آقای احمد قهرمانی نیک  به شناسنامه شماره به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972164 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علیرضا رضائی  به شناسنامه شماره 30 در تاریخ 93/2/10در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- طیبه صادقیان جلیل ش.ش 1067 ت.ت 1352 صادره از مشهد همسر متوفی2-مریم 
رضائی مهنه ش.ش 17388 ت.ت 1366 صادره از مشهد فرزند متوفی 3-مرجان رضائی مهنه ش.ش 0920849441 ت.ت 1369 صادره از 
مشهد فرزند متوفی 4- مژگان رضائی مهنه ش.ش 1712 ت.ت 1355 صادره از مشهد فرزند متوفی 5-محمد رضائی مهنه ش.ش 82065 
ت.ت 1357 صادره از مش�هد فرزند متوفی 6- میترا رضائی ش.ش 2203 ت.ت 1354 صادره از مش�هد فرزند متوفی 7-علی رضائی مهنه 
ش.ش 43505 ت.ت 1362 صادره از مشهد فرزند متوفی 8-سارا رضائی ش.ش 0926879863 ت.ت 1381 صادره از مشهد فرزند متوفی9 
–پریا رضائی ش.ش 0928333213 ت.ت 1385 صادره از مشهد فرزند متوفی؛پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه به شماره 750632 و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبت حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 80816 سرانجام در تاریخ 97/9/3 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به 
تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث 
دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود. اعتبار 

قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 243 مجتمع شماره پنج مشهد

511/152گواهی حصر وراثت
آقای س�عید دهقان شناسنامه ش�ماره 0931609585 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972213 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد ابراهیم دهقان  به شناسنامه شماره 0849786568 در تاریخ 
1397/1/4 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-کبری نوری ش.ش 319 ت.ت 1341 محل صدورشناسنامه 
فریمان همس�ر متوفی2- سعید دهقان ش.ش 0931609585 محل صدورشناسنامه مشهد فرزند متوفی 3-محبوبه دهقان ش.ش 2683 
محل صدورشناسنامه مشهد فرزند متوفی 4- حمید دهقان ش.ش 11241 محل صدورشناسنامه مشهد فرزند متوفی5- محمد دهقان ش.ش 
0924931728  محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 6- فاطمه دهقان ش.ش 0920749828  محل صدور شناسنامه مشهد فرزند 
متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد؛ پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 316124-1397/9/3 و عدم 
وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبت حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره 
سرانجام در تاریخ 97/9/3 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از 
مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از 

پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه 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

511/153گواهی حصر وراثت
آقای محسن نوزاد قلعه نو شناسنامه شماره 12 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972218 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محترم خندانه چرمچچیان به شناسنامه شماره 36420 در تاریخ 1397/3/8 
دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه  حین الفوت وی عبارتند از :1- جواد نوزاد قلعه نو ش.ش 4353 محل صدور شناس�نامه مش�هد 
فرزند متوفی2- زهرا نوزاد قلعه نوش.ش 4352 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 3-محسن نوزاد قلعه نو ش.ش 12  محل صدور 
شناسنامه مشهد فرزند متوفی 4- مرضیه نوزاد قلعه نو ش.ش 14264  محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 5- علی نوزاد قلعه نو 
ش.ش 87  محل صدور شناس�نامه مشهدفرزند متوفی 6-حسین نوزاد قلعه نوش.ش 0922693625محل صدور شناسنامه مشهد فرزند 
متوفی،متوفی ورثه دیگری ندارد؛پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750631 و عدم وصول هرگونه 
الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبت حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره سرانجام در 
تاریخ 97/9/5 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده 
گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام 

حقوق و دیونی که بر ترکه 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

511/154گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه صغری رجب پوراحمدآباد شناس�نامه شماره 1817 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به ش�ماره 972239 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته اس�ت که ش�ادروان حس�ین صائبی پور به شناسنامه ش�ماره 20 در 
تاری�خ1395/5/23 دراقامت�گاه دائمی خ�ود فوت نموده و ورثه حین الف�وت وی عبارتند از :1- منی�ره ش.ش 0923718915 محل صدور 
شناسنامه مشهد فرزند متوفی2- فهیمه ش.ش 0921608268محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 3-زهره ش.ش 092041704003  
محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزن�د متوفی 4- زهرا ش.ش 10263  محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوف�ی 5- مجتبی ش.ش 
0925372250  محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 6- مرتضی ش.ش 1557 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی7- علی 
اصغر ش.ش183 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 8- فاطمه صغری رجب پور احمدآباد ش.ش 1817 محل صدور شناسنامه مشهد 
همسر متوفی، متوفی ورثه دیگری ندارد؛پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750621 و عدم وصول 
هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبت حسب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام 
در تاریخ 97/9/5 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختالف مشهد به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل وپس از مالحظه پرونده 
گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و 

دیونی که بر ترکه 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

511/155گواهی حصر وراثت
خانم زهرا خدادادی شناسنامه شماره 3325 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره972246 تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعارداشته است که شادروان حسن صباغ سرابی به شناسنامه شماره51 در تاریخ 1397/8/16 دراقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- عاصیه شفیعی ش.ش 30 محل صدورشناسنامه چناران مادر متوفی2-زهرا خدادادی ش.ش 
3325 محل صدور شناسنامه مشهد همسرمتوفی 3-محمدعیان صباغ سرابی ش.ش 0961643811  محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 
4- سبحان صباغ سرابی ش.ش 0980730449  محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد؛پس از انجام تشریفات 
قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 316154 و عدم وصول هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبت حسب 
گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 97/9/3 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای 
حل اختالف مشهد به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده 
در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه 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

511/156آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمد رجبی شاد که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977500800642 صادره از شعبه 8 شورای حل اختالف در پرونده شماره970377 محکوم به1- مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته چک شماره 637764-637751 مورخ 94/10/5 -94/9/20 و 2-مبلغ 1/230/000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- مبلغ 300/000 ریال بابت 
حق الدرج روزنامه 4- حق الوکاله وکیل وفق تعرفه کانون وکال 5- خسارت تأخیرتأدیه از سررسید چک 94/10/05 و 1394/09/20 تا یوم االداء که 
براساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه و  در حق محکوم له و ونیم عشر دولتی  شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/157آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای ابوالفضل نظری مشهدی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977509400391 صادره از شعبه 255در پرونده شماره 970249 محکوم به پرداخت مبلغ 30/000/00 ریال بابت اصل 
خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیرتأدیه از تاریخ صدور چک 1395/4/15 الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ 679/000 
ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان)سکینه ندرتی( و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین 
آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/158آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای 1- علی اکبر درخشان 2- حسین درخشان فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
شرکت حمل ونقل بین المللی ادیب ترابرسپهر علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977516200796 در پرونده کالسه 
970290 به حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان)علی اکبر درخشان و حسین درخشان ( به پرداخت یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یک میلیون و نهصد و ش�صت ونه هزار ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
محکوم ش�ده اید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/159آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای ایرج قر بان نژاد بردر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای مهدی عرب علیه 
شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977516201226 درپرونده کالسه 970586 به پرداخت یکصد و بیست میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیردر تادیه بر اساس )فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی درتاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کاالها وخدمات مصرفی درتاریخ صدورچک(و نیز پرداخت مبلغ سه میلیون وسیصد 
ونود و هش�ت هزار ریال بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرس�ی و درج آگهی 3 نوبت در حق خواهان ) مهدی عرب( 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.
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/160آگهی اجراییه
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه قربان مختاری که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9509977513800072 صادره از شعبه 308 در پرونده شماره 9409987513800926 محکوم به پرداخت مبلغ سه میلیون وهفتصد هزا تومان 
صدور چکهای فوق الذکر به اضافه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک 1393/10/10 و 1393/09/20 تا یوم االداء و هزینه دادرسی و هزینه 
درج آگهی به مبلغ شصت و نه  هزار و پانصد تومان در حق محکوم له می باشد. ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد 
درحق محکوم له رضا صدیقی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت 

دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/161آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه علی جاللی فرزند احمد که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977509600953 صادره از شعبه 257 در پرونده شماره 970571 محکوم به پرداخت مبلغ بیست ودو میلیون ریال بابت 
اصل خواس�ته وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیرتأدیه از تاریخ سررس�ید چک 1395/7/10 الی یوم االداء و نیز پرداخت مبلغ 
2017000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای روح اهلل رفیق توالئی فرزند برات اهلل و نیم عشر دولتی شده 
اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی اموردفتری شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

511/162آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه حسین ذبیحی مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977500100941 کالس�ه 970546 به پرداخت  مبلغ هش�تاد و س�ه میلیون  ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ یک میلیون و هفتصد 
ودوهزار و هفتصد ریال بابت هزینه ابطال تمبر و هزینه دادرس�ی بانضمام خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ 1397/6/12 )دادخواست( 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 1 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد 

511/163آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه جوادخوش ظاهر مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9709977500100878 کالسه 970681 النهایه برابر با دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی مشهد در کالسه پرونده 960636 اقدام به صدور 
حکم بر اثبات وقوع عقد بیع آپارتمان مذکور صادر گردیده است لذا تقاضای حکم به رفع توقیف پالک ثبتی آپارتمان مذکور مورد استدعاست. 
نظر به اینکه خواهان اعتراض ثالث اجرائی رأی غیر قطعی مبنی بر وقوع عقد بیع به شعبه ارائه نموده است لذا به استناد ماده 19 قانون آیین 
دادرسی مدنی تا ارائه رأی قطعی در خصوص دادنامه صادره به شماره 970997575500629 نسبت به وقوع عقد بیع قرار توقیف دادرسی صادر 

، 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 1 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد 

رونوشت آگهی حصر وراثت511/164
نظربه اینکه آقاي محمد فهیم پور داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971699 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل بهار ارزنده به شناسنامه 3در تاریخ 1397/7/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فاطمه آتشی ترغیرشمار فرزند متوفی 2- سرور آتشی سرغیر شمار فرزند متوفی 3- اصغرآتشی 
ترغیر شمار فرزند متوفی 4- رمضان فهیم پور فرزند متوفی 5- محمود فهیم پور فرزند متوفی 6- حسن فهیم پور فرزند متوفی 7- محمد 
فهیم پور 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 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد

آگهی 511/165
پیرو آگهی های قبلی به حسین محمدی حق وردی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست سوسن خزاعی به طرفیت شما 
بموجب حکم شماره دادنامه 9709977503600922 و شماره پرونده کالسه 9709987503600523 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 79901028 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1688762 ریال بابت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادرو اعالم گردد و نسبت به 
خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیرتأدیه با توجه به عدم احراز شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 
1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر واعالم 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.
مسئول دفتر شعبه 159 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/166آگهی 
پیرو آگهی های قبلی به خوانده حلیمه سبزواری به طرفیت غالمعلی فخرآبادی به درخواست مطالبه وجه و کالسه 970320 فعال مجهول 
المکان ابالغ می شود طبق رأی صادره محکوم به پرداخت حکم به محکومیت خوانده به مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق 
خواهان محکوم ش�ده اید.مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/167آگهی 
خواهان آقای سید حسن پور حسینی دادخواستی به طرفیت خانم مریم حسینی به خواسته مطالبه وجه به کالسه 970616 به شعبه 166 
شورای حل اختالف ارجاع گردید که وقت رسیدگی آن 1397/10/19 چهارشنه 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 شورا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 

511/168آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی :970677-پیروآگهی های قبلی به حسن قربانی فرزند حسین فعال مجهول المکان در خصوص دادخواست زهرا افتخاری نژاد 
بخواسته مطالبه وجه و اعسار از هزینه دادرسی بموجب دادنامه 9709977575901099 حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی 

صادر شده است مراتب ضمن درج در روزنامه قابل رسیدگی ظرف مهلت مقرر در این دادگاه می باشد
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/169آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی:970693-پیروآگهی های قبلی به سید عیسی حکیم زاده فرزند ابوالفضل  فعال مجهول المکان در خصوص دادخواست جواد 
صدیقی فرزند غالمحیدر بموجب دادنامه 9709977575901098 حکم خوانده را به پرداخت 1-مبلغ 63/773/000 تومان بابت اصل خواسته 
2-هزینه های دادرسی 2197000 تومان 3-خسارت تاخیر د رتادیه وجه چک از تاریخ سر رسید آن تا زمان اجرای حکم و وصول محکوم به 
مطابق نرخ شاخص تورم سالیانه بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید مراتب ضمن 

درج در روزنامه قابل رسیدگی ظرف مهلت مقرر در این دادگاه می باشد
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/170آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :بانک ملت با وکالت آقای ملک فاروق ملک  دادخواستی به طرفیت خواندگان:1-آقای محمد مهدی فرمانی کرمانی فرزند غالمرضا 
2- آقای حامد فرمانی کرمانی فرزند محمد مهدی 3- خانم معصومه خرمشاهی فرزند محمد علی  به خواسته :مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987576000600  شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/1 ساعت 10/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان 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

511/171آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالس�ه پرونده :12/970908  وقت رس�یدگی :97/10/19 ساعت 8  خواهان :جواد پاشائی نژاد  خوانده:حسین دبیرنژاد  خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه12 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
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 12 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/172آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محسن اصغریه اهری و ناصر رضایی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست محمد رضا 
مهاجر  علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977579901069 در پرونده  کالسه 12/970551 –به پرداخت تضامنی مبلغ 
سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل و خسارت دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا هنگام 
پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه بانک مرکزی ایران در حق محکوم له 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 12 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع امام خمینی مشهد

511/173آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده :12/970866  وقت رسیدگی :97/10/20 ساعت 11  خواهان :سروش پوررستمیان  خوانده:شاهرخ بارانی گودرزی فرزند احمد  
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه12 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم 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 12 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/174آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده :12/970846  وقت رسیدگی :97/11/4 ساعت 10 خواهان :رضا هاتفی اوالئی   خواندگان:ثریا و هما طاهر شهیدی فرزندان :میرزا 
طاهر  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه12 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم 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 12 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/175آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده :12/970838  وقت رسیدگی :97/10/20 ساعت 10  خواهان :حسین مقیمی خیرآبادی  خوانده:محسن زیرک-مصطفی ضیاء   
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه12 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم 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 12 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

51/176آگهی
پرونده کالسه 9709987580600265 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56 حقوقی سابق(تصمیم 
نهایی ش�ماره 9709977580601149-خواهان : بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم الهام اشتری فرزند عباس به نشانی استان خراسان رضوی 
–شهرستان مشهد-میدان احمد آباد-ابتدای مالصدرا-ساختمان صدرا-طبقه 4 –شماره 403-خواندگان:1-آقای عباس ابریشمی کاشانی-

2-آقای س�ید جلیل احمدی فرزند علی به نش�انی مجهول المکان-خواسته ها:1- تامین خواسته 2-مطلبه وجه چک-3-مطالبه خسارت 
دادرس�ی –رای اصالحی-نظر به اینکه در دادنامه ش�ماره 9709977580600916 مورخ 1397/7/25 این دادگاه در پرونده کالس�ه بایگانی 
970372 در مبلغ محکوم به سهو قلم شده است لذا دادگاه به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی )محکوم به را از مبلغ دویست و 
بیست میلیون ریال به مبلغ دو میلیاردو دویست و بیست میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی به میزان مبلغ اصالح شده که بر همین 
مبنا نیز در زمان تقدیم دادخواست ابطال تمبر شده است اصالح نموده و با این وصف دادنامه فوق را تصحیح و اصالح می نماید و متذکر می 
گردد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیح ممنوع است رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد
ادبی از طرف مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/177آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محسن شاهزاده فرزند علی اکبر
خواهان :حمید یغمایی دادخواستی به طرفیت خوانده علی قوام به خواسته :مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه9609987579200417   شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )42 حقوقی سابق(ثبت گردیده 
که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/27 س�اعت 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 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/178آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم محمد چمبریان و غالمعلی احسانی فر
خواهان :صندوق کارآفرینی امید  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد چمبریان و غالمعلی احسانی فر   به خواسته :مطالبه وجه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987575500426  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهدثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/1 ساعت 11 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 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 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/179آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم فریبا بازوبندی –زهرا بازوبندی-احمد 

محمدی
خواهان :صندوق کارآفرینی امید  دادخواستی به طرفیت خوانده فریبا و زهرا بازوبندی و احمد محمدی    به خواسته :مطالبه وجه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987575500425  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهدثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/1 ساعت 10 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 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 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/180آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده:40/970135 -وقت رسیدگی:1397/10/19 ساعت 8-خواهان:حسن وکیلی فرزند مرتضی  خوانده :حسین کریمی نقندر فرزند 
هوشنگ خواسته: مطالبه وجه چک  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 40 حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست را ضمن ابالغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید 
دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

آگهی حضور در جلسه 
خواهان حسن شعبان نژاد – ماندانا پناهنده به طرفیت  عبدالرضا یزدانشنانس – عباس 
ش�عبان زا ده – اسماعیل شایگان فر به ش�ماره بایگانی 970005 و دادخواستی تسلیم 
دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/2/2 ساعت 10 صبح تا 
خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58325 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان پانته آ بابک و ستاد اجرایی به طرفیت  خسرو و جمشید هر دو نظامی به شماره 
بایگانی 970081 و 970290 و دادخواس�تی تس�لیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده 
است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می ش�ود با تعیین وقت 97/12/13 س�اعت 9  صبح تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به 
دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه 
ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد 
در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

58326 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
آگهی حضور در جلسه 

خواهان مهدی قاس�م زاده به طرفیت ورثه مرحومه عفت اعلم ملکی به شماره بایگانی 
970287 و دادخواس�تی تس�لیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین 
وقت 97/12/13 س�اعت 10 صبح تا خواندگان از تاریخ نش�ر آگهی به دفتر شعبه ششم 
دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم 

حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58327 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواه�ان حمی�د ریاحی ب�ه طرفیت   نیره کلی�ه دیان به ش�ماره بایگان�ی 970235 و 
دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و به درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 97/11/15 
ساعت 9 صبح تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی 
تهران  مراجعه و ضمن اعالم نش�انی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58328 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرفیت   احمد بهادری به شماره بایگانی 970039 
و دادخواس�تی تس�لیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده اس�ت که به  علت مجهول 
المکان بودن خوانده   و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می ش�ود با تعیین وقت 
97/9/18 س�اعت 9 صبح تا خوانده   از تاریخ نش�ر آگهی به دفتر ش�عبه ششم دادگاه 
انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور در 

دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58329  -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرفیت   پرویز شکرانی و همایون عباسی طادی 
به شماره بایگانی 970122  و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است 
که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
ش�ود با تعیین وقت 97/10/19 ساعت 11 صبح تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر 
شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی 
دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور یابد در هر 

صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58330  -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
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آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی96/1475/ش�عبه سوم اجرای احکام مدنی گرگان وبموجب دادنامه صادره ازشعبه 6 دادگاه حقوقی گرگان محکوم 
علیه محمد حسین عرب عامری فرزند پرویز محکوم بپرداخت تعداد 72عدد سکه طالی تمام بهارآزادی بعنوان مهریه مندرج درسند 
نکاحی�ه وپرداخت هزینه تمبردادرس�ی وحق الوکاله وکیل درحق محک�وم لها فاطمه آرمنده فرزند قربانعل�ی ومبلغ1/800/000ریال 
بعنوان نیم عش�ردولتی درحق دولت محکوم وبدهکارمیباش�د که محکوم لها ملک گرگان کوی چناران-چناران26ضلع شرقی قوار8 
س�مت چپ)ضلع شرقی(مجاور زمین خالی کدپستی58768-49158توقیف وارزیابی ملک: باعنایت به بررسیهای بعمل آمده بلحاظ 
موقعیت مکانی وزمانی صرف نظر ازاحرازمالکیت وهرگونه بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی ونهادهای قانونی ارزش طبقه 2باوضعیت 
موجود با احتس�اب قدرالسهم ازعرصه مشاع جمعا بمبلغ650/000/000ریال معادل شصت وپنج میلیون تومان تعیین وتقویم میگردد 
که پس ازاجرای تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد 
خ�ودرا ارائه وتس�لیم نماین�د توصیف اجمالی م�ال منقول وغیرمنقول توقیف ش�ده براس�اس ماده138قانون اج�رای احکام مدنی 
الف-موقعیت مکانی ملک:گرگان کوی چناران-چناران26ضلع ش�رقی قوار8س�مت چپ)ضلع ش�رقی(مجاورزمین خالی کدپس�تی 
58768-49158-ب-مش�خصات مدرکیه ملک:ملک تعرفه شده به اس�تناد تصویرمبایعنامه زمین بشماره0260مورخ86/07/25که 
خریدار آن محمد حسین عرب عامری فرزند پرویز)بعنوان خوانده(بمساحت75مترمربع بصورت دستارمی ازحمیدرضا مقسم)بعنوان 
فروش�نده(خریداری نموده است ج-مشخصات اعیانی ملک:درملک تعرفه شده1دستگاه س�اختمان مسکونی با مصالح بنائی آجری 
دیوارباربربص�ورت 1طبق�ه روی همکف که طبق�ه 2-آن بصورت نیمه تمام دیواره�ا آجرچینی)س�فتکاری(فاقد درب وپنجره وفاقد 
نماس�ازی بادرب ورودی مس�تقل نفررو بمساحت حدودا" 78مترمربع احداث شده اس�ت گزارش فوق بعلت بسته بودن درب ورودی 
طبقه 2براس�اس مش�اهدات صورت گرفته ازبیرون س�اختمان تهیه وتنظیم گردیده اس�ت د-ارزیابی طبقه دوم عرصه بنحو مشاع: 
باعنایت به بررسیهای بعمل آمده بلحاظ موقعیت مکانی وزمانی صرف نظر ازاحراز مالکیت وهرگونه بدهی به اشخاص حقیقی وحقوقی 
ونهادهای قانونی ارزش طبقه 2-باوضعیت موجود بااحتس�اب قدرالس�هم ازعرصه مشاع جمعا بمبلغ 650/000/000ریال معادل شصت 
وپن�ج میلی�ون تومان تعیین وتقویم میگردد زمان ومکان مزایده زمان مزایده روزیکش�نبه مورخه 1397/10/02س�اعت9 الی10صبح 
مکان مزایده دفترشعبه سوم اجرای مدنی گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده 
مزایده کس�ی اس�ت که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” 
بحس�اب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا 
نمای�د درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام س�پرده پس ازکس�ر هزینه های اجرایی به نف�ع دولت ضبط وآگهی مزایده 
تجدی�د خواهد ش�د3-طالبین خرید میتوانند یکهفت�ه قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام ملک توقیف ش�ده بازدید 
نمایند4-تحوی�ل م�ال مورد مزایده پس ازتایید صح�ت مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائی�ه خواهد بود درصورت عدم تایید 
صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع ش�ده عودت میش�ود5-مزایده با حضورنماینده محترم 

دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
 6-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی متمرکزگرگان-عادلی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
   درپرونده کالسه970581/شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر محکوم له غالمرضا حبیبی نوده بطرفیت احمد نوروزی وغیره لذا 
اجرای احکام درنظر دارد 1قطعه زمین مشاعی بمساحت2400مترمربع واقع درنوده خاندوز روبروی اداره منابع طبیعی جنب جاده بین زراعی 
پیرآباد راکه توس�ط کارشناس بش�رح ذیل ارزیابی گردیده است ازطریق مزایده بفروش برساند 1قطعه زمین بمساحت2400مترمربع مشاع 
از6دانگ 1قطعه زمین که جزئی ازپالک ثبتی13-اصلی واقع دربخش8حوزه ثبتی ازادشهر میباشد که ملک مذکور درروزبازدید درید وتصرف 
وراث جمشید نوروزی بنامهای محمود واحمد نوروزی بوده است- باتوجه به مشاع بودن وفاقد سندرسمی وتفکیکی وقرارگرفتن جنب جاده 
اصلی آزادشهر به شاهرود ومتصل به بافت ونقشه طرح جامع نوده خاندوز وعرف محل وتورم ونداشتن کاربری مسکونی ودیگرعوامل موثر 
من الحیث المجموع2400مترمربع مشاع بمبلغ هفتاد ودومیلیون تومان ارزیابی گردیده است مقررگردید ملک موصوف درروزدوشنبه 10/03 
/1397ساعت11صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهربفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر 
تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده 
تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده 

داده شود ضمنا 1نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعالنات الصاق میگردد.
121-معاون قضائی دادگستری شهرستان آزادشهر-حسینی فر

آگهی مزایده مال منقول مرحله1
نظرب�ه اینک�ه درپرون�ده اجرایی970623/ش�عبه دوم اج�رای اح�کام مدن�ی محک�وم علیه مری�م بهرامی لیوان�ی ف قاس�م بپرداخت 
مبلغ500/000/000ریال با احتس�اب خسارت تاخیر درتادیه ودادرسی درروزمزایده درحق محکوم له فاطمه سلطان رحیمی النگی وپرداخت 
مبلغ4/280/481ریال درحق دولت محکوم ومدیون میباش�د وحس�ب درخواس�ت محکوم له جهت استیفای محکوم به اموال ذیل توقیف 
وکارش�ناس منتخب بمبلغ62/500/000ریال ارزیابی نموده اس�ت لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده 
حضوری باشرایط ذیل الذکر مال مورد مزایده رابفروش برساند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه 
نمایند مال مورد مزایده شامل 1-اموال منقول شامل 1دستگاه تلویزیون ال جی ال ای دی سه بعدی55-اینچ همراه سینمای خانگی و2عدد 
عینک مخصوص تماش�ا که کارش�ناس اموال توقیفی را جمعا مبلغ 62/500/000ریال ارزیابی کرده اس�ت زمان مزایده روزدوش�نبه مورخه 
1397/10/3 س�اعت11-12مکان مزایده گرگان خ ش�هید بهشتی ابتدای نوبخت ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف گرگان 
)ش�رایط مزایده(1- مزایده ازمبلغی که توس�ط کارشناس تعیین شده زیرقیمت وعرف باشد ش�روع و برنده مزایده کسی است که باالترین 
مبلغ را قبول نماید2-برنده مزایده میبایست کل مبلغ مورد مزایده را نقدا پرداخت نماید3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان ونماینده 
اجرای احکام مدنی انجام خواهد ش�د4-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرا ازمال توقیف ش�ده بازدید 

نمایند5-تحویل مال مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
83-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان مستقردرشورا-پارسا

آگهی مزایده مال منقول مرحله اول
  درپرونده اجرایی9701071/ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه ش�ماره 413/97ش�عبه 12ش�ورای حل اختالف گرگان 
محکوم علیه زینب احمدی ف علی اکبر بپرداخت مبلغ59/000/000ریال بامحاسبه خسارت وهزینه دادرسی درحق محکوم له محبوبه 
موفقی ومبلغ3/514/988ریال درحق دولت محکوم وبدهکارمیباش�د وحس�ب درخواس�ت محکوم له درجهت اس�تیفای محکوم به 
م�ال ذی�ل توقیف وبمبلغ70/000/000 ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات قانونی 
ازطریق مزایده حضوری باش�رایط ذیل الذکر مال موردمزایده رابفروش برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلس�ه مزایده ش�رکت 
وپیش�نهادات خود را ارائه نمایندمال مورد مزایده شامل خودروی س�واری پراید صبا مدل79 بشماره پالک59-675د 26مدل1379 
رنگ س�فید- موتور بدلیل آلودگی قابل رویت نبوده اس�ناد مس�لم الصدور درموقع بازدید موجود نبود بدنه س�مت راس�ت وگلگیر 
جلو نیازبه صافکاری دارد گلگیر عقب س�مت چپ نیازبه صافکاری ورنگ اس�ت الستیکها مستهلک شیشه جلو ترک خورده سپرها 
جل�و وعقب س�الم وضعیت موتور نس�بتا خوب ضبط وپخش و2ع�دد بلندگو دارد باتوجه به اس�تهالک عمومی بدن�ه وکابین راننده 
بمبل�غ70/000/000 مورد  ارزیابی قرار گرفته اس�ت زمان مزایده روز3ش�نبه مورخ 1397/10/04س�اعت11-12مکان مزایده گرگان خ 
ش�هید بهشتی ابتدای نوبخت شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف گرگان )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط 
کارش�ناس تعیین ش�ده زیرقیمت وعرف باشد شروع و برنده مزایده کسی اس�ت که باالترین مبلغ را قبول نماید2-برنده مزایده می 
بایس�ت کل مبلغ مورد مزایده را نقدا پرداخت نماید3-مزایده با حضورنماینده محترم دادس�تان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام 
خواهد شد4-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرا ازمال توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال 

مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
48-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا

آگهی مزایده 
   نظربه اینکه درپرونده اجرایی کالسه 960196/بموجب اجرائیه شماره 9510420056200197صادره ازشعبه 4دادگاه خانواده گرگان محکوم 
علیه علیرضا عبداللهی فر علی اکبر محکوم اس�ت بپرداخت تعداد10عدد س�که تمام بهارآزادی که براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 
درروزمزایده محاس�به خواهد گردید درحق فاطمه افتخارالدین باوکالت محس�ن عباس�ی محکوم گردیده لذا ملک واقع درگرگان بلوار5-

آذر بلوارحس�ام بن بس�ت 9ساختمان مادرجون طبقه 3شمالی متعلق به ش�خص ثالث عباس عبداللهی فوق که پس ازتوقیف از اداره ثبت 
واس�ناد بمیزان محکوم به که بمبلغ 1/224/515/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت که پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده 
حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی ملک براساس 
م�اده138 قانون اجرای احکام مدنی(مل�ک دارای پالک ثبتی2564فرعی از3761 الی3755-اصلی مف�روز مجزی از1432 که درید عباس 
عبداللهی مباش�د ودراجاره میباش�د آدرس ملک:گرگان بلوار5آذر بلوارحسام بن بست 9س�اختمان مادرجون طبقه 3شمالی مشخصات 
ملک:عبارت است 1باب آپارتمان مسکونی به متراژ66/19مترمربع شامل خواب وهال وپذیرائی وحمام وآشپزخانه میباشد وکابینت ام دی 
اف ودارای انشعابات مورد نیازمیباشد که باتوجه به موقعیت ملک جمعا بمبلغ1/224/515/000ریال میباشد زمان مزایده روزسه شنبه مورخ 
1397/10/04-ساعت10الی11مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط 
کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست10درصد 
مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” بحساب 2171294778000سپرده دادگستری واریز وقبض آنرا تسلیم دفترشعبه نمایند درغیراینصورت وفق 
ماده129قانون اجرای احکام مدنی10درصد سپرده پس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده برای مرحله بعد تجدید 
خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل 
ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه 
باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-کلیه هزینه های نقل انتقال ملک/ زمین اعم ازمالیات عوارض وهزینه دفترخانه 
وغیربرعهده برنده مزایده اس�ت6-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی 

انجام خواهد شد.
49-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-نوروزی

اخطار اجرایی
   مشخصات محکوم علیه مجید کیوانی نام پدر حسنعلی نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم له حیدرعرب نام پدر محمد قلی 
نشانی محل اقامت کردکوی خ مطهری معلم13منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره4/96/700تاریخ 96/12/20بایگانی96/723شعبه 
4ش�ورای حل اختالف شهرس�تان کردکوی ورای شماره-تاریخ-شعبه-دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
بپرداخت اصل مبلغ خواس�ته جمعا بمیزان50/000/000ریال وهزینه دادرسی مبلغ 1/450/000ریال تاخیرتادیه ازتاریخ96/10/30زمان تقدیم 
دادخواست برابرتعرفه درحق خواهان صادر که وصول آن برعهده اجرای احکام مدنی کردکوی میباشد به استناد ماده 29قانون شوراهای حل 
اختالف مصوب سال1394مجلس شورای اسالمی محکوم علیه مکلف است پس ازابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذاردویاترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد ومفاد رای بدهد درغیراین صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به 

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
55-شعبه 4شورای حل اختالف شهرستان کردکوی

اخطار اجرایی
   مشخصات محکوم علیه ابراهیم برهانی فرد نام پدر ابوالقاسم نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم له سید محمود حسینی 
نام پدر ابوالقاسم نشانی محل اقامت گرگان چناران26ساختمان6سمت چپ محکوم به:به موجب رای شماره 2/97/284تاریخ1397/04/25
بایگانی96/816 شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان کردکوی ورای شماره-تاریخ-شعبه-دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محکوم است به حضور دریکی ازدفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند 1دستگاه خودرو بشماره پالک479/88ن78سواری پژو405جی 
ال ایکس مدل1390به رنگ مشکی وهزینه ی دادرسی بمبلغ1/000/000ریال وهزینه روزنامه بمبلغ350/000ریال درحق خواهان صادرواعالم 
میگردد رای صادره غیابی ودرراستای تبصره2ماده 306ق.آ.د.م اجرای آن منوط به اخذ ضامن معتبر ازسوی محکوم له میباشد به استناد ماده 
33قانون شوراهای حل اختالف مصوب مجلس شورای اسالمی محکوم علیه مکلف است پس ازابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روزمفاد آنرا 
ب�ه موق�ع اجرا بگذارد ویاترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد ومفاد رای بدهد درغیراین صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای 

اجرای حکم به دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
56-شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان کردکوی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم سید ابوالفضل حسینی نام پدر میرعباس نشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان شهیدرجایی 
گلشن28س�ردخانه حس�ینی مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم رضا براتی مجهول المکان مش�خصات نماینده یاقائم مقام قانونی 
محکوم له/محکوم علیه مولود هاش�می راد نام پدر محمد نش�انی استان گلستان- گرگان خیابان ش�الیکوبی پاساژ آریا ط 2واحد100وکیل 
سیدابوالفضل حسینی محکوم به:بموجب شماره دادنامه مربوطه9709971720100259بایگانی 970065محکوم علیه محکوم است بپرداخت 
مبلغ25/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک90/7/10تازمان اجرای حکم براساس شاخص 
اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت592/500ریال هزینه دادرسی ومبلغ900/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له نظرباینکه 
رای صادره غیابی میباشد منوط به اجرای تبصره2ماده 306قانون آیین دادرسی مدنی میباشد پرداخت نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیه 
میباش�د محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ ابالغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-

ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه 
نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که 
اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال 
قبل ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواست اعس�ار بمقام قضائی ارائه نماید واال بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون 
نح�وه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علی�ه ازاعالم کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 
7رادرپ�ی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوم�اده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری 
بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه 
ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توس�ط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 

3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
80-شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گرگان 

آگهی مزایده مال منقول مرحله1
نظربه اینکه درپرونده اجرایی971314/ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی محکوم علیه محمد ب�زی ف فرامرز بپرداخت مبلغ102/000/000ریال 
درروزمزایده درحق محکوم له مونا پهلوان زاده وپرداخت مبلغ5/100/000ریال در حق دولت محکوم ومدیون میباش�د وحس�ب درخواست 
محکوم له درجهت اس�تیفای محکوم به اموال ذیل توقیف وکارشناس منتخب بمبلغ120/000/000ریال ارزیابی نموده است لذا اجرای احکام 
درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باش�رایط ذیل الذکر مال موردمزایده رابفروش برس�اند متقاضیان خرید 
میتوانند درجلس�ه مزایده ش�رکت وپیش�نهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل1-یکدس�تگاه پراید صبا بشماره569س22-

59مدل1385تک س�وز خودرو دارای خط وخش مختصر-بدنه س�الم تودزوی سالم الس�تیک60 درصد چراغها سالم وشیشه ها سالم رابه 
جمعا مبلغ120/000/000ریال ارزیابی کرده است زمان مزایده روزیکشنبه مورخه1397/9/25ساعت11-12مکان مزایده گرگان خ شهید بهشتی 
ابتدای نوبخت شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف گرگان )شرایط مزایده(1- مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده 
زیرقیمت وعرف باشد شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را قبول نماید2-برنده مزایده میبایست کل مبلغ مورد مزایده را نقدا 
پرداخت نماید3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-طالبین خرید میتوانند 1هفته قبل 

ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرا ازمال توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید می باشد.
144-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان مستقردرشورا-پارسا

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم وحیده باقری نام پدر علی اکبر نشانی استان گلستان شهرستان گرگان میدان سرخواجه نبش سرخواجه 
1 امالک ش�رکا مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم علی وطنی نام پدر بابو مجهول المکان محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه بشماره بایگانی970072وش�ماره دادنامه مربوطه9709971720800238محکوم علیه محکوم است  بپرداخت مبلغ15/000/000ریال 
بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 94/10/26تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازناحیه بانک 
مرکزی وپرداخت 967/500ریال هزینه دادرسی ومبلغ350/000ریال هزینه نشرآگهی درحق خواهان رای صادره غیابی است ومطابق تبصره 
2ماده 306قانون آیین دادرس�ی ممدنی به اجرای احکام تفویض اختیار میگردد وپرداخت نیم عش�ر دولتی برعهده محکوم علیه میباش�د 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که 
بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو 
نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل 
ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواس�ت اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واال بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی 
دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه 
ف�رار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مج�ازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی 
محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی1394(
140-مسئول دفترشعبه 8شورای حل اختالف شهرستان گرگان-خداوردی 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
   بموجب پرونده اجرائی بکالس�ه 950417/اجرای احکام مدنی دادگس�تری بندرترکمن محکوم علیهم غفور مطیعی و غیره)تقسیم سهم 
االرث(ساکن بندرترکمن محکوم بفروش ماترک درحق محکوم له عبدالعزیز مطیعی ومبلغ155/000 ریال بابت نیم عشردولتی که اموال متوفی 
شامل منزل مسکونی باعرصه باقیمت کارشناسی بشرح ذیل بفروش میرسد )توصیف اجمالی ملک درراستای ماده138قانون ا.ا.م براساس 
نظریه کارشناس محترم(برابرنقشه ملک مورد کارشناسی بمساحت 693مترمربع برآورد گردید وحدود ومشخصات شماال بطول10/79متر 
بتصرفی حوزه علمیه مرد اخوند ارس�اری دوم بطول 10/43متر بتصرفی تاش�ک ش�رقا بطولهای 10/62متر و6/23متر و2/70متر و8/60متر 
بتصرفی طویلی دانایی جنوبا بطول 30/34متر بتصرفی رحیم بردی دانایی غربا اول بطول5/35متربکوچه بن بست دوم بطولهای 12/33متر 
و11/40متربتصرفی کاکش بی مراک میباشد که ملک مورد دعوی بنشانی آزادی3خ مالنفس کوچه سلمان واقع میباشد وکل عرصه بمساحت 
693مترمربع که درداخل آن 1باب س�اختمان قدیمی مسکونی 2طبقه ازجنس آجر وگل طبقه اول بمساحت70/50مترمربع باپوشش حلب 
وطبقه همکف بمس�احت70/50 مترمربع با پوش�ش تخته وچوب قدیمی ودرس�مت جنوب ومتصل به آن آش�پزخانه وسرویس بهداشتی 
بمساحت9/40 مترمربع از جنس آجر وسیمان پوشش طاق ضربی وهمچنین درسمت جنوب این ملک 1باب ساختمان مسکونی قدیمی1طبقه 
بمساحت47/50مترمربع آشپزخانه بمساحت3/80مترمربع ازجنس آجر وسیمان هر2باپوشش حلب ساخته شده است و دارای اشتراک برق 
وآب وگازوتلفن ثابت میباش�د الف-عرصه بمساحت693مترمربع ازقرارهرمترمربع 1/350/000 ریال جمعا935/550/000ریال ب-ساختمان 
مس�کونی2طبقه141/00مترمربع ازقرارهرمترمربع500/000ری�ال جمع�ا 70/500/000ری�ال ج-س�اختمان مس�کونی 1طبقه47/50مترمربع 
ازقرارهرمترمربع500/000ریال جمعا23/750/000 ریال د-س�اختمان آش�پزخانه 1طبقه9/40 مترمرب�ع ازقرارهرمترمربع300/000ریال جمعا 
2/820/000ریال و-س�اختمان آش�پزخانه بلوکی3/80مترمربع ازقرار هرمترمربع300/000ریال جمعا1/140/000ریال ه-اشتراک اب وبرق وگاز و 
تلفن بمبلغ30/000/000ریال که باتوجه بقیمت روز عرف محل وموقعیت مکانی بمبلغ1/063/760/000ریال برآورد میشود جمع کل ارزش ملک 
بمبلغ1/063/760/000ریال تعیین وبفروش میرسد)ش�رایط وزمان ومکان مزایده(1-مزایده درروزدوشنبه 1397/10/03ساعت10الی11دراجرای 
احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی میباشد که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس 
قیمت کارشناسی شده شروع میشود 4-طالبین شرکت درمزایده 5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازملک موصوف بازدید 
نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای 
مزایده بحساب سپرده دادگستری وفیش واریزی رابه دایره اجرای تحویل نمایند درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس ازکسرهزینه 
های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم 
تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون 

اجرای احکام مدنی در1 نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
5-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

دادنامه
   پرونده کالس�ه9709980056600599بایگانی 970924/ش�عبه 2دادگاه خانواده شهرس�تان گرگان)7خانواده قدیم( تصمیم نهایی ش�ماره 
9709970056600933خواهان خانم سوگل کریمیان اردستانی فرزند داریوش بنشانی استان گلستان- گرگان کوی انقالب- نهضت8پ20خوانده 
داریوش کریمیان اردس�تانی فرزند روح اله بنشانی مجهول المکان خواسته درخواست حکم رش�د)رای دادگاه( درخصوص درخواست سوگل 
کریمیان اردس�تانی فرزند داریوش شماره ملی4900957232صادره ازتهران متولد1380/6/11بطرفیت داریوش کریمیان اردستانی فرزند روح 
اله بخواسته صدورگواهی رشد باتوجه به جامع محتویات پرونده ازجمله مصاحبه حضوری دادگاه بانامبرده رشد فکری نامبرده ازنظراین دادگاه 
محرزاس�ت لذا دادگاه به اس�تناد مواد 1193-1210و1253و1254قانون مدنی وماده 102قانون امورحس�بی بادرخواست مزبور موافقت مینماید 
وگواهی رشد مشارالیها صادر واعالم میگردد این رای به استناد ماده 66قانون امورحسبی ومواد330و336قانون آیین دادرسی مدنی غیابی بوده 
وظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وپس ازآن ظرف 20روزقابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظر استان گلستان میباشد.
137-رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان گرگان- شاکری

دادنامه
   پرونده کالسه 9709980059100212بایگانی970257/شعبه10دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی 9709970059100936خواهان اکبر 
پیراسته فرزند جنگان باوکالت محسن عباسی ف ابراهیم بنشانی گلستان-گرگان خ شالیکوبی ط 2پاساژ مرسل واحد208خواندگان1-اداره 
کل ثبت احوال استان سیستان وبلوچستان بنشانی زاهدان بلوارخلیج فارس خیابان مهارت 2-مریم پیراسته 3-جنگان پیراسته فرزند محمد 
همگی بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-ابطال ثبت واقعه فوت 2-احیا سند سجلی)رای دادگاه(درخصوص دادخواست تقدیمی اکبر پیراسته 
ف جنگان باوکالت بعدی محسن عباسی بطرفیت1-اداره ثبت احوال شهرستان ایرانشهر2-جنگان پیراسته فرزند محمد بخواسته ابطال گواهی 
فوت شماره 0652104مورخ 1375/03/02صادره ازثبت احوال ایرانشهر واحیاء سند سجلی به این توضیح که خواهان درشرح خواسته خود در 
دادخواست تقدیمی مرقوم داشته بداللت تصویرمصدق اسناد سجلی درقید حیات بوده ولی به علت نامعلومی درمورخ 1391/03/07به اداره ثبت 
احوال اعالم میگردد که اینجانب درتاریخ 02/ 1375/03فوت نموده وباشماره 12027ثبت وفات گاهی وفات صادر میگردد وتقاضای ابطال گواهی 
مذکور واحیاء سند سجلی خود را دارد ودرپاسخ اداره خوانده طی الیحه تقدیمی اظهارداشته است سند وفات بااعالم شورای اسالمی روستای 
اله آباد نایگون وباستناد ماده29قانون ثبت احوال توسط مامورصالحیت دار به ثبت رسیده وصادر گردیده است وخواهان شناختی ازپدر ومادر 
شناسنامه ای خود ندارد وارائه دادنامه اثبات نسب دلیل دیگری است که عدم تعلق سند سجلی به خواهان رااثبات مینماید لذا باتوجه بموارد 
مذکور اعالم مینماید که صاحب اصلی س�ند سجلی فوت نموده ومدعی فعلی غاصب سند سجلی بوده ودرقید حیات میباشد دادگاه باتوجه 
به اوراق ومحتویات پرونده صرف اس�تفاده ازس�ند سجلی دلیل به تعلق آن به استفاده کننده نمیباش�د که این امراز فحوای اظهارات خواهان 
تحصیل گردیده است وبامداقه دردادنامه اثبات نسب خواهان اعالم نموده است که بدلیل اینکه والدین واقعی خود سند سجلی نداشته اند توسط 
خواندگان پرونده س�ند س�جلی اخذ نموده اند که البته درحد ادعااست ودرصورت قبول این ادعا که اشخاصی غیرازابوین واقعی اقدام به اخذ 
شناسنامه نموده که خود این خالف مقررات قانونی میباشد وآنچه مسلم است دادگاه نمیتواند اقدامات ناصواب دیگران که برخالف مقررات قوانین 
موضوعه بوده راتایید نماید هرچند درالیحه خوانده به غاصب بودن خواهان اشاره گردیده است وازطرفی ازسال1391 که گواهی فوت صادرگردیده 
است خواهان هیچ اقدامی در خصوص مشکل انجام نداده است واقدامات خود را موکول بصدوررای اثبات نسب نموده که توجیه وتاییدی برتعلق 
داشتن سند مذکور بخود باشد هرچند که این 2مقوله ارتباطی باهم نداشته است برای استفاده خواهان ازسند سجلی موضوع پرونده میباشد 
لذا دادگاه دعوی خواهان راوارد ندانسته وبه استناد ماده197قانون آئین دادرسی مدنی وماده 1257قنون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر 

واعالم میدارد رای صادره حضوری ظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان گلستان خواهد بود.
9958-رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان- جهان افروز

دادنامه
   پرونده کالسه9709981722100189بایگانی970192/ش�عبه 12ش�ورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهر ستان گرگان تصمیم نهایی 
ش�ماره 9709971722100764خواهان سید ابوالفضل حسینی فرزند میرعباس باوکالت مولود هاشمی راد ف محمد بنشانی استان گلستان- 
گرگان خ ش�الیکوبی نبش عدالت5مجتمع اریا واحد100 خوانده لقمان توماج فرزند حاجی بردی بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه 
خسارت دادرسی2-مطالبه وجه چک3-مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه)رای قاضی شورا(درخصوص دادخواست سید ابوالفضل حسینی فرزند 
میرعباس باوکالت بعدی مولود هاشمی راد بطرفیت لقمان توماج بخواسته مطالبه مبلغ5/500/000ریال وجه 1فقره چک بشماره 156430/53 
/1603عهده بانک ملت شعبه بندرترکمن بانظمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت 
وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وبا توجه به اظهارات وکیل خواهان طبق الیحه تقدیمی درمورخه97/7/28ونظرباینکه خوانده علیرغم ابالغ 
نشرآگهی ازطریق روزنامه کثیراالنتشار درتاریخ97/6/25در جلسه رسیدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده 
است ونظرباینکه اصل سند تجاری درید دارنده حکایت ازمدیونیت صادرکننده وظهور دراشتغال ذمه وی دارد ونظرباینکه ازناحیه خوانده دلیلی 
که حکایت ازپرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه مورخه97/7/29وبا احراز 
اش�تغال ذمه خوانده واستصحاب دین ومستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94ومواد310و311و313-ازقانون تجارت وتبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد198و519-ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
بپرداخت مبلغ5/500/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک96/8/25 تازمان اجرای حکم براساس 
شاخص اعالمی بانک مرکزی ایران وپرداخت مبلغ359/750ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 35هزارتومان هزینه نشرآگهی ومبلغ30هزارتومان 
بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی درحق خواهان صادر واعالم میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین 

شعبه وظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
54-قاضی شعبه 12شورای حل اختالف شهرستان گرگان- قاسمی فر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   خانم زهرا حسین زاده  صالتی فرزند حسن 
 خواهان آقای حبیب اله شاه بندری قوچانی با وکالت محمدصالح مویدی دادخواستی به طرفیت خوانده  خانم زهرا حسین زاده صالتی به خواسته 
اعس�ار از پرداخت محکوم به  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709986310600480  شعبه 6  دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان ابادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/10/30 ساعت 09:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه  6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

دادنامه 
پرون�ده کالس�ه 9709988110500444  ش�عبه  5 دادگاه عموم�ی حقوق�ی دادگس�تری شهرس�تان هم�دان تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709978110500788   خواه�ان: آق�ای محمدرض�ا جام�ه بزرگی فرزن�د براتعلی  با وکالت آقای محمد اس�دیار فرزند عبداله به نش�انی  ا 
س�تان هم�دان شهرس�تان همدان ش�هر هم�دان خ بوعل�ی 13 خانه کوچه ش�هید لعلی مجتمع قان�ون طبقه 2 واح�د 4  خوان�ده : آقای 
عل�ی رض�ا جعف�ری  فرزند صحبت  به نش�انی همدان بل�وار بدیع الزمان پرس  کارتن جعفری  خواس�ته ها: 1. مطالبه  خس�ارت دادرس�ی  
2. مطالب�ه وج�ه چک 3. مطالبه  خس�ارت تاخیر تادیه  تصمیم دادگاه : دادگاه با بررس�ی مجموع  اوراق و محتویات پرونده  ختم دادرس�ی 
را اع�الم و به ش�رح آتی مب�ادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواس�ت  آقای محمدرضا جام�ه بزرگی با وکالت  آقای 
 محم�د اس�دیار به طرفی�ت آقای علیرضا جعف�ری به خواس�ته مطالبه وجه چک  ص�دور حکم بر محکومی�ت خوانده   ب�ه پرداخت مبلغ 
300/000/000  ریال  بابت اصل مبلغ چک شماره 130149/52  بانک ملت به سررسید 1394/8/24  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
صدور حکم و اجراء و رعایت  خسارات دادرسی از  هر قبیل به مبلغ 300/000/000 ریال  مطالبه خسارات دادرسی  مطالبه  خسارت تاخیر تادیه 
دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکیل  خواهان  و تصاویر مصدق چک  موصوف 
و گواهینامه های صادره از س�وی بانک محال علیه و قرائن موجود من جمله عدم تدارک دفاع از س�وی خوانده   یا هر گونه تعرض نس�بت به 
مس�تندات تقدیمی خواهان و اینکه وجود چک یاد ش�ده در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده  داشته  و نظر به مراتب معنون موجبی 
بر اس�تصحاب بقاء  دین و اس�تحقاق خواهان  بر مطالبه می باشد لذا دعوی خواهان ثابت تشخیص  و مستندا به مواد 310 و 311، 313  قانون 
تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالحی موادی از قانون  صدور چک   و مواد 198، 515، 502 و 519  قانون آئین دادرسی مدنی  حکم بر 
محکومیت  خوانده  مذکور به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال   بابت اصل خواسته و همچنین خسارت ناشی از دادرسی هزینه دادرسی  و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. مضاف بر اینکه واحد اجرای احکام مدنی مکلف است  خسارت تاخیر 
تادیه  وجه چک را از سررسید لغایت اجرای  حکم  طبق شاخص بانک مرکزی  ایران  محاسبه و آن  را از محکوم علیهم به نفع خواهان  وصول 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر  

خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان همدان می باشد. 
1822   دادرس شعبه 5 دادگاه حقوقی همدان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
  آقای جواد صادقی با وکالت آقای  عموزاده دارای شناسنامه شماره 350 به شرح دادخواست به کالسه 9709986520301296  از این مرجع 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  چنین توضیح داده که شادروان خسرو صادقی  به شناسنامه 397 در تاریخ 1397/8/23 در اقامتگاه 
دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت آن مرحوم  منحصر است به: 1.  پرویز صادقی فرزند عبداله به شماره شناسنامه 1551649101  صادره 
از مراغ�ه متولد 1315/4/20  برادر متوفی 2. لطیف صادقی فرزند عبداله به ش�ماره شناس�نامه 41674 ص�ادره از مراغه متولد 1314/11/15 
برادر متوفی 3.  جواد صادقی فرزند عبداله به شماره شناسنامه 350 صادره از   مراغه متولد 1310/8/6 برادر متوفی 4.  مریم بهجت  فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 1550409670 صادره از مراغه متولد 1344/2/1 همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به مرجع  

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
1201  قاضی شعبه  3 شورای حل اختالف  مراغه 

مفقودی
سند کمپانی خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 86 – 548 ج 47 به رنگ خاکستری – متالیک مدل 
1394 شماره موتور B 013677 163 شماره شاسی NAAP 13 FE 1 jf 303140  متعلق به سعید گل 

خواه سمنانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
سمنان

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای مهران فرید دارای شناسنامه شماره  4160193390  به شرح دادخواست به کالسه 1/701/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمد فشخورانی  به شناسنامه 209  در تاریخ 1378/03/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عالم بانو سروش مجد فرزند صفر ش ش 866 نسبت با متوفی همسر متوفی 2- ثریا 
فش�خورانی فرزند علی محمد  ش ش 802 نس�بت با متوفی دختر متوفی 3- علیمیرزا فشخورانی فرزند علی محمد  ش ش 574 نسبت با 
متوفی پسر متوفی 4- عزت بانو فشخورانی فرزند علی محمد  ش ش 412 نسبت با متوفی دختر متوفی 5- فاطمه فشخورانی فرزند علی 
محمد  ش ش 6 نسبت با متوفی دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
7/536/ ک رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کنگاور

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای بهمن کولیوند دارای شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به کالسه 1/698/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد میرزا کولیوند به شناسنامه   72 در تاریخ 1389/4/03 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- یداله کولیوند فرزند محمد میرزا به ش ش 138 نسبت با متوفی پسر متوفی 2- بهمن کولیوند فرزند محمد میرزا به 
ش ش 109 نسبت با متوفی پسر متوفی 3- فتح اله کولیوند فرزند محمد میرزا به ش ش 137 نسبت با متوفی پسر متوفی 4- ثریا کولیوند فرزند 
محمد میرزا به ش ش 6 نسبت با متوفی دختر متوفی 5- شمسی کولیوند فرزند محمد میرزا به ش ش 198 نسبت با متوفی دختر متوفی 6- ناهید 
کولیوند فرزند محمد میرزا به ش ش 12189 نسبت با متوفی دختر متوفی 7- سکینه کولیوند فرزند محمد میرزا به ش ش 5 نسبت با متوفی دختر 
متوفی 8- علی کولیوند فرزند محمد میرزا به ش ش 11 نسبت با متوفی پسر متوفی 9- غالمرضا کولیوند فرزند محمد میرزا به ش ش 7483 نسبت 
با متوفی پسر متوفی 10- فرشته کولیوند فرزند محمد میرزا به ش ش 8819 نسبت با متوفی دختر متوفی 11- بلور همتی فرزند شمس علی ش ش 
9 نسبت با متوفی همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
7/537/ک رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کنگاور

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول 
نظر به محکومیت محکوم علیهم 1- میثم 2- کمال 3- حس�ین همگی خوش اندام به پرداخت 527/500/337 ریال بابت خواس�ته و مبلغ 
2500000 ریال بصورت بالمناصفه در حق محکوم لهم آقایان 1- نقی تقوی 2- ولی تقوی دز  حق محکوم له واحد اجرای احکام مدنی شعبه 
اول دادگستری شیروان در نظر دارد نسبت به مزایده و فروش 1- پالک ثبتی 79 فرعی از 12 اصلی به آدرس شیروان شهرک امام رضا )ع( 
2)سرخزو( )صلح آباد( کوچه شهید شاکری 10 قطعه 2 جنوبی از سمت شرق به مالکیت آقای حسین خوش اندام که در طرح تفکیکی بنیاد 
قطعه 589 می باش�د  و به مس�احت عرصه 420 متر مربع با حدود اربعه شماال 14 شرقا 30 جنوبا 30 و دارای اعیان مسکونی به مساحت 65 
نار مربع  از نوع اسکلت آجر و سقف چوبی را با امتیازات آب و برق و گاز  و دارای 84 متر مربع  دامداری  با دیورا های اجری  و سقف چوبی 
ملک در تصرف  آقای  خوش اندام می باشد  و کاربری مسکونی می باشد  و از ناحیه کارشناسی  به مبلغ 288500000 ریال ارزیابی گردید  و 
در خصوص پرونده به کالسه  960536 اجرایی شعبه اول در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، مورد مزایده از 
قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه های جاری انتقال سند 

به عهده خریدار می باشد. و هزینه ها و بدهی های حقوقی به عهده محکوم علیه می باشد.
مکان مزایده : دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی  دادگستری شیروان  

زمان مزایده: دوشنبه  1397/09/19 – از ساعت  10 الی 11  طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده 
به نشانی شیروان شهرک امام رضا )ع( 2)سرخزو( )صلح آباد( کوچه شهید شاکری 10 قطعه 2 جنوبی بازدید به عمل آورند ضمنا برنده مزایده 
بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید. و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید در غیر 

اینصورت مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می گردد.  تاریخ انتشار  در روزنامه شنبه  1397/09/3 16
مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری  شیروان

آگهی وقت دادرسی
کالس�ه پرونده: 9709985871700570، وقت رس�یدگی: 97/10/22 س�اعت 15: 08 دبیر شعبه 121 ش�ورای حل اختالف بجنورد ، خواهان: 
محمد عالئی فر، خوانده: یاسمن گل رخ، خواسته: تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت یک فقره فیش خواهان 
دادخواس�تی تس�لیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 121 ش�ورای حل اختالف ارجاع گردیده است و وقت رسیدگی 
تعیین شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده یاسمن گل رخ به درخواست خواهان و دستور حوزه و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه 121 واقع در بجنورد – خ 
فردوسی – امام رضای 32 مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حضوربهم رساند. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.15
دبیر حوزه  121 شورای حل اختالف بجنورد 

آگهی مفقودی 
گواهینامه پایه س�وم و کارت ملی 0820169269 و کارت پایان خدمت  اینجانب حمید ایراندوس�ت 

فرزند جلیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . شیروان 

آگهی ابالغ اخطار ماده 101 پرونده اجرایی 9700305 ورامین
در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق له بانک ملت علیه شرکت سردخانه های صنعتی ساتراب سیما 
بدین وسیله به شرکت مذکور به نشانی تهران - بخش 11 چیذر- میدان ندا - خ پارس - ک ساتعی بن 
بست ناصری پ 22 طبقه 4 که طبق اعالم مامور ابالغ اداره پست شماره پالک شما جهت ابالغ اخطار ماده 
101 پرونده فوق شناسایی نگردیده است ابالغ می گردد که طبق گزارش مورخ 1397/8/20 کارشناس 
رسمی دادگستری ، پالک ثبتی پنجاه وهشت فرعی از پالک پنجاه و پنج اصلی در بخش: بهنام پازوکی 
- سعد آباد ناحیه: 0 واقع در:  ورامین مورد وثیقه سند رهنی شماره 132305  تنظیمی دفترخانه اسناد 
رسمی شماره  208 شهرتهران استان تهران به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است 
. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید ، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز 
از تاریخ نشر این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 6/525/000 ریال 
به حساب 0103134800001 کانون کارشناسان نزد بانک ملی واریز و به دفتر اجرای اسناد رسمی ورامین 
واقع در اداره ثبت اسناد و امالک ورامین – واحد اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. نشانی: ورامین – خ 

شهید مصطفی خمینی –جنب سینما قدس 
             م.الف 446 ث  رییس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین – محمد رحیم پور

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقاي نبي علي نصیري داراي شماره شناسنامه 2 به شرح دادخواست به کالسه 928/1/97  از این شعبه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا امیر خاني بشناسنامه شماره 
2 درتاریخ 97/8/14 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکرنبي علي نصیري داراي شماره شناسنامه 2  متولد 1342 پسرمتوفی 
2- علي رضا نصیري دارای ش�ماره شناسنامه 368 متولد 1345 پسرمتوفی 3- محمد نصیري دارای 
شماره شناس�نامه 406 متولد 1351 پسرمتوفی 4- رسول نصیري دارای شماره شناسنامه 408 متولد 
1355 پس�رمتوفی 5- بهروز نصیري دارای ش�ماره شناسنامه 448 متولد 1359 پسرمتوفی 6- ناصر 
نصیري داراي شماره شناسنامه 407 متولد 1353 پسرمتوفي 7- علي نصیري داراي شماره شناسنامه  3 
متولد 1314 همسرمتوفیاینک 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.
                        1846   رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به خانم رضوان محمد نژاد فرزند خواهان اقای علی ساکی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده خانم رضوان محمد نژاد به خواسته الزام به تنظیم 
س�ند رس�می ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه   9709986110500287 و بایگانی 970317  شعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ 08 /  11/ 1397 ساعت 11 تعیین 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 در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده 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 . 
21 / 9 - منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (شهرستان اهواز – حالج پور

نظریه کارشناسی
  سرکار خانم /آقای خیری خاکسار فرزند محمد و علی خاکسار فرزند محمد و محسن خاکسار فرزند محمد وحسین خاکسار فرزند محمد و حسن 
خاکسار فرزند محمد و عباس خاکسار فرزند محمد در خصوص دعوی سعیده خاکسار  به طرفیت شما با توجه به عدم آدرس از شما بدینوسیله 
به شما ابالغ میگردد ظرف مدت 3 روز از انتشار آگهی جهت رویت نظریه کارشناسی و ایراد هرکونه مطلبی نفیا و اثباتا به دفتر شعبه اول اجرای 

احکام حقوقی مجتمع قضایی شهید تندگویان مراجعه نمایید . 
9/22 - شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان اهواز

اجرائیه
مش�خصات محکوم له/محکوم لهم: 1. بانک ملت با مدیریت هادی اخالقی فیض و با نمایندگی نظام کاویانی مقدم  نام پدر:-   نش�انی: اس�تان 
خوزستان – شهرستان اهواز – اهواز – بلوار آیت اله بهبهانی – مدیریت شعب بانک ملت استان خوزستان مشخصات محکوم علیه / محکوم 
علیهم : 1. حمیدرضا رضایی  نام پدر : ابوالقاسم نشانی : استان خوزستان – شهرستان اهواز – اهواز – گلستان – خ خرداد بین بهمن و اسفند 
مجتمع AHB طبقه 2  2 . ش�رکت مهندس�ین مشاور و تحقیقات پژوهش پارسیداس نام پدر : - نشانی : استان خوزستان – شهرستان اهواز 
– اهواز – گلس�تان – خ آبان نبش تربت پ 3 واحد 8  محکوم به: بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709976195900807 خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت مبلغ 000 / 334 / 006 / 2 ریال  بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 690 / 
001 / 70 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل 000 / 600 / 43 بر طبق تعرفه لغایت صدور و اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم مینماید . همچنین خواهان دعوی موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه میباشد .  محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم می نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4-عالوه بر موارد 
باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 
9/20- شعبه 21 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اهواز – خشایارنیک مقام

9- حصروراثت
خانم زهرا اعظم پور افش�ار فرزند عزیزاله دارای شناسنامه 133 بشرح دادخواست شماره 970149 مورخ 1397/8/5 توضیح داده شادروان 
مرحوم عزیزاله اعظم پور افشار فرزند سهراب بشناسنامه 3 در تاریخ 88/11/1 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- کبری بهرامی نژاد فرزند حسین ش.ش 5 متولد 1329 همسر متوفی. 2- خسرو اعظم پور افشار فرزند عزیزاله ش.ش 9 متولد 1351 فرزند 
متوفی. 3- زهرا اعظم پور افشار فرزند عزیزاله ش.ش 133 متولد 1364 فرزند متوفی. 4- شهین اعظم پور افشار فرزند عزیزاله ش.ش 251 
متولد 1353 فرزند متوفی. 5- کاظم اعظم پور افشار فرزند عزیزاله ش.ش 5114 متولد 1356 فرزند متوفی. 6- فریده اعظم پور افشار فرزند 
عزیزاله ش.ش 104 متولد 1355 فرزند متوفی. 7- فاطمه اعظم پور افشار فرزند عزیزاله ش.ش 647 متولد 1361 فرزند متوفی. 8- هاشم اعظم 
پور افشار فرزند عزیزاله ش.ش 43 متولد 1363 فرزند متوفی. 9- محمدحسین اعظم پور افشار فرزند عزیزاله ش.ش 3120190446 متولد 
1373 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 ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
149 شورای حل اختالف شماره 27 شهرستان کرمان

10- اجرائیه
مشخصات محکوم له : ابراهیم حاجی مراد، فرزند : حسن، نشانی : کرمان خ درختی شرقی 9 مشخصات محکوم علیه : علی اصغر ایرانمنش 
، فرزند : فتح اله ، نشانی : کرمان- خ مولوی روبه روی ک 4 مغازه شیشه سکوریت محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 1397021000674440 و شماره دادنامه مربوطه 9609973468601061 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال 
از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و نود هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 

پرداخت هزینه صدور اجرائیه . نیم عشر قانونی در حق دولت اخذ می گردد.
383 شورای حل اختالف شماره 26 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
آقای علیرضا اس�المی کوهپایه فرزند احمد دارای شناس�نامه 15595 بش�رح دادخواست ش�ماره 970623 مورخ 1397/9/7 توضیح داده 
شادروان احمد اسالمی کوهپایه فرزند حسین بشناسنامه 1 در تاریخ 1397/08/14 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- رخس�اره نجارزاده ده تقی فرزند محمدعلی ش.ش 2 متولد 1330 صادره از کرمان همس�ر متوفی. 2- علیرضا اسالمی کوهپایه فرزند 
احمد ش.ش 15595 متولد 1357 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- محمود اسالمی کوهپایه فرزند احمدش.ش 1 متولد 1348 صادره از کرمان 
فرزند متوفی. 4- مطهره اس�المی کوهپایه فرزند احمد ش.ش 421 متولد 1350 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5 – فاطمه اس�المی کوهپایه 
فرزند احمد ش.ش 2 متولد 1354 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6 – زهرا اسالمی کوهپایه فرزند احمد ش.ش 5220 متولد 1365 صادره از 
کرمان فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
623 شورای حل اختالف شماره 30 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
خانم اس�ماء حس�ینی اختیارآبادی فرزند اکبر دارای شناس�نامه 2980691501 بش�رح دادخواست ش�ماره 9709983467200477 مورخ 
1397/7/25 توضیح داده ش�ادروان مرحوم اکبر حس�ینی اختیارآبادی فرزند اصغر  بشناسنامه 1142 در تاریخ 1393/7/18 در شهر کرمان 
فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- زهرا حسنی فرد فرزند مرتضی ش.ش 1345 متولد 1344 همسر متوفی. 2- محمد حسینی 
اختیارآبادی فرزند اکبر ش.ش 12 متولد 1344 فرزند متوفی. 3- س�لطان حس�ینی اختیارآبادی فرزند اکبر ش.ش 35 متولد 1330 فرزند 
متوفی. 4- اسماء حسینی اختیارآبادی فرزند اکبر ش.ش 36 متولد 1337 فرزند متوفی. 5- علی حسینی اختیارآبادی فرزند اکبر ش.ش 121 
متولد 1339 فرزند متوفی. 6- نیره حسینی اختیارآبادی فرزند اکبر ش.ش 24 متولد 1334 فرزند متوفی. 7- عباس حسینی اختیارآبادی 
فرزند اکبر ش.ش 36 متولد 1337 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 ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 

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

آگهی ابالغ اجرائیه
 کالس�ه پرونده 187 97 کالسه پرونده اجرایی 225 970 محکوم له مصطفی ابراهیمی فرزند عبدالحسین به آدرس عالیشهر محکوم علیه 
؛حس�ین امی�ری فرزند محمد علی مجهول المکان محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ یکص�د و دو میلیون ریال بابت اصل خواس�ته از تاریخ 
96/10/15تا97/4/15 به عالوه هزینه دادرس�ی به مبلغ 275000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/4/20تا زمان 

اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان .
م الف 750شعبه 10 شورای حل اختالف شهرستان بوشهر شورای حل اختالف عالی شهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک آبدانان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی شماره 
139760315007001483 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمزه باویر فرزند علی  بشماره شناسنامه  15 صادره از آبدانان در یک باب 
خانه به مس�احت 462/61 متر مربع پالک 10055 فرعی از31 اصلی قطعه 7 ایالم واقع در آبدانان-روس�تای ش�هرک هزارانی - خیابان ولی 
عصرخریداری شده از آقای احمد نصراللهی و منتسب به مالکیت رسمی احمد نصراللهی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/8/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:9/11 /1397
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

مفقودی
سند وبرگ سبز خودروی سواری رانا تیپ TU5 مدل 1394 به رنگ سفید –روغنی به شماره موتور

B0113334163  وشماره شاسی: NAAU01FE6ET062382 وشماره پالک ایران:  88 -781 ط 64 
متعلق است به آقای سید فرهاد کبیری ساداتیان مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می  باشد. 

شهرستان شهریار
مفقودی

برگ سبز وکارت خودرو سواری پراید تیپ صبا جی تی ایکس مدل 1379 با شماره موتور 00161913 
وشماره شاسی S1412279639513  با شماره انتظامی 71ق835 ایران 21 به نام آزیتا پزو باکد ملی 

2721676938 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
برگ س�بز وکارت خودرو سواری پیکان تیپ 1600 مدل 1375 با شماره موتور 1127409021 وشماره 
شاس�ی 74408904  با ش�ماره انتظام�ی 19ب559 ایران 88 به نام میث�م وثیقی محمود باکد ملی 

4032236593 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
خانم فخری  ش�هرت ابول پور  نام پدر برجعلی  بشناس�نامه 1329 صادره از اندیکا در خواس�تی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم 
و توضیح داده که همس�رش مرحوم حس�ین ش�هرت ورناصری فر بشناس�نامه 528 صادره از اندیکا  در تاریخ 96/1/30 درآبژدان اقامتگاه  
دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-فخری ابول پور )همسر متوفی(2-معصومه ورناصری فر )فرزند متوفی(3-مریم ورناصری فر)فرزند 
متوفی(4-فرنگیس ورناصری فر )فرزند متوفی(5- حسن ورناصری فر )فرزند متوفی(6- گل بهار ورناصری فر)فرزند متوفی(7-زهرا ورناصری 
فر )فرزندمتوفی(8-فاطمه ورناصری فر )فرزندمتوفی(9-س�تایش ورناصری فر )فرزندمتوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.
اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6629شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان اندیکا

آگهی مفقودی
برگ س�بز خودروی سواری پراید 131 سفید مدل 1392 به شماره موتور 5010852 به شماره شاسی  
NAS   412100 D 1325956 به شماره شهربانی ایران 43 – 683 ل 77 متعلق به آقای ناصر میرزا 

باقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

آگهی مزایده
 کالسه اجرایی 960943 شعبه اجرای مدنی دادگستری صومعه سرا موضوع محکومیت آقای هادی غالمعلی نژاد بپرداخت مبلغ 1468500000 
ریال در حق خانم فرشته  شمشیری ومحکوم بپرداخت  مبلغ حق االجرا در حق دولت ،  در قبال محکوم به ششدانگ پالک ثبتی 201 فرعی  
از 42 اصلی بخش 22 ناحیه55 شامل  یکدستگاه آپارتمان به نشانی  صومعه سرا- بلوار ولیعصر- کوچه شهید رفیعی پور – ساختمان  ریحان 
– طبقه اول- واحد شمالی – کدپستی :4361997538 با مشخصات ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و ارزیابی  واینک از طریق مزایده 
بفروش میرسد. مشخصات ملک ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی  به مساحت 77/84 متر مربع  بشماره فرعی  6201 مجزی شده از 
پالک 2518 قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه اول سمت  شمالی بانضمام  انباری  قطعه سه تفکیکی به مساحت  2/02 متر مربع  واقع در  همکف 
بانضمام پارکینگ قطعه دو تفکیکی به مساحت 12/50 متر مربع  واقع در همکف با قدرالسهم  از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق 
قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن واقع در عربان سنگ اصلی 42 بخش 22 گیالن به شماره ثبت 30240 صفحه  208 دفتر238 
فرعی برابر سند مالکیت به شماره چاپی 139649 سری ب سال90  در تاریخ ) تاریخ ثبت ( به نام آقای  هادی غالمعلی نژاد فشخامی فرزند 
احمد صادر و  تسلیم گردیده است. برابر  وضعیت و معاینه بعمل آمده ، آپارتمان مورد نظر به مساحت 77/84 متر مربع  در طبقه اول سمت  
شمالی یک باب ساختمان چهار طبقه  ) همکف و سه  طبقه  باالی همکف به تعداد شش واحد( با کاربری مسکونی بنا شده است ، اسکلت 
ساختمان از نوع بتن آرمه و سربندی نهایی شیروانی و قدمت ساخت آن حسب معاینه قرین به هفت سال برآورد می گردد. فضاهای  معماری 
آن شامل پذیرایی و نشیمن ، آشپزخانه اپن با  پیشخوان وکابینت از نوع  ام دی اف ، راهرو ارتباطی، دو اطالق خواب و یکی با کمد از نوع ام 
دی اف ، سرویس بهداشتی مجزی وتراس است. مشخصات مصالح بکار رفته در آن با توجه به فضا ها شامل کف ها : سرامیک ، بدنه ها : اندود 
رویه گچ، کاشیکاری ، سقف ها : اندود  رویه گچ و ابزار های  گچی ، پی وی سی ، درها : چوبی  و آلومنیوم ، پنجره ها : آلومنیوم گرمایش : لوازم  
گاز سوز و سرمایش : کولر گازی اسپیلت است. ملک دارای امتیاز های برق  و گاز اختصاصی و آب مشاعی ونیز تاسیسات مربوطه می باشد. ضمنا 
در زمان بازدید ، آقای  بهرام حسین زاده عربانی  فرزند نصرت بعنوان مستاجر از ملک مورد نظر  بهربرداری  می نمود. بنا  به اظهار مستاجر ، کولر 
گازی اسپیلت ) پنل داخلی و بیرونی ( بانضمام کاسه توالت فرنگی نصب شده در آپارتمان مورد نظر متعلق به ایشان می باشد.همچنین مستاجر 
اظهار  می دارند بابت اجاره ملک مذکور مبلغ 180/000/000 ریال )  یکصدوهشتاد میلیون ریال ( بعنوان ودیعه ) رهن کامل ( به موجر ) آقای  هادی 
غالمعلی نژاد پرداخت نموده است .  تصویر ملک و آپارتمان  مورد نظر  پیوست گزارش می باشد. آثار موثر دیگری  مشاهده نگردید. با توجه به 
موارد فوق الذکر  و بررسی های بعمل آمده و با در نظر  گرفتن  وضعیت عمومی، موقعیت مکانی ، شرایط زمانی ، نوع کاربری ، ساختار ساختمان 
وکمیت وکیفیت مصالح بکار رفته آپارتمان مسکونی مورد نظر وجمیع جهات موثر و در مقام اظهار نظر بشرح آتی اعالم می نماید: ارزش ششدانگ 
ملک بش�ماره6201 مجزی ش�ده از پالک 2518 واقع در  عربان سنگ اصلی 42 بخش 22 گیالن مشتمل  بر شش دانگ یک دستگاه آپارتمان  
مسکونی  به مساحت 77/84 متر مریع قطعه اول تفکیکی واقع در طبقه اول سمت  شمالی  بانضمام انباری قطعه سه تفکیکی به مساحت 2/02 
متر مربع واقع در همکف بانضمام پارکینگ قطعه در  تفکیکی به مساحت12/50 متر مربع واقع در همکف) بشرح مشخصات مندرج در بند سه 
گزارش ( بهمراه کلیه ملحقات ومنضمات قرین به مبلغ 1/205/540/000 ریال به حروف یک میلیاردودویست و پنج میلیون و پانصد و چهل هزار 
ریال برآورد وارزیابی می گردد. اینک از طریق  مزایده  با حضور  نماینده  محترم دادستان  درتاریخ  97/10/1 روز شنبه از ساعت 9 الی10در  شعبه  
اجرای احکام  مدنی دادگستری  صومعه  سرا بفروش  میرسد هر کس  از قیمت  پایه  باالترین  قیمت را  پیشنهاد  نماید  فروخته  خواهد شد و 
خریدار  باید فی المجلس 10 درصد  قیمت پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری 2171294508003   سیبای  بانک ملی  واریز و فیش  را به 
دفتر   شعبه  تحویل  نماید   ضمنا  برنده  مزایده مابقی  مبلغ را  باید حداکثر  ظرف  مدت یک  ماه   به حساب  سپرده دادگستری  واریز  نمایید در 

غیر اینصورت  مبلغ  واریزی به نفع  دولت  ضبط  خواهد شد و کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5353   مدیر شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری  صومعه سرا-  حامد رافع

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده اجرایی کالسه 970869 ارجاعی این اجرا در نظر دارد ششدانگ ملک محکوم علیه اقای مهدی خدابنده را در قبال 15 قطعه سکه تمام 
بهار ازادی طلب خانم رقیه جاللی در خصوص مهریه از طریق مزایده بفروش برساند ملک موصوف دارای سند عادی یک باب خانه و محوطه به 
مساحت 152 مترمربع یکصد و پنجاه و دو مترمربع با حدود و مشخصات شما بطول نوزده متر به خانه اقای کریم ساجدی شرقا به طول هشت 
متر به جاده مشترک دسترسی جنوبا به طول نوزده متر به زمین خانم شورا نوبهار غربا به طول هشت متر به زمین خانم منیژه ساجدی که توسط 
اقای مهدی در مورخه 1376/7/10 خریداری شده و به تایید دهیاری و شورای اسالمی روستای  بشمن نیز رسیده ملک مورد نظر در بندرانزلی 
بشمن خیابان مخابرات قدیم جنب بلوک زنی  تقی بلوک باشی زمینهای ساجدی پالک 136 کدپستی 4314157537 مشتمل است بر یک واحد 
ساختمان بر وی کرسی به مساحت 55 مترمربع پنجاه و پنج متر مربع که دارای اشپزخانه اتاق خواب سرویس بهداشتی داخل محوطه بیرون 
ساختمان و هال با سربندی چوبی و پوشش حلب پنجره ها از الومینیوم با دیواره بلوکی با رویه سیمانکاری و نقاشی با درب های داخلی از چوب 
سقف داخلی از رابیتس و سیمانکاری دارای امتیاز اب چاه و برق و گاز که دور ملک با دیوار بلوک سیمانی و درب اهنی محصور می باشد کارشناس 
رسمی دادگستری قیمت ششدانگ ملک را مبلغ 550.000.000 ریال ارزیابی نموده که  این مبالغ قیمت پایه مزایده تعیین و اعالم می گردد این اجرا 
در نظر دارد در روز سه شنبه مورخ 97/9/27 ساعت 11 صبح را وقت مزایده تعیین و ملک مورد مزایده را بقیمت کل پایه 550.000.000 ریال بفروش 
می رساند خریداران می توانند از انتشار این اگهی تا 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد بازدید  بعمل اورده و در تاریخ و ساعت 
مذکور در محل این اجرا حاضر و در جلسه مزایده شرکت و پیشنهادات خود را حضورا ارایه نمایند هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است.
ح  5354    مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان بندرانزلی- سامی دوست

دادنامه
 ش�ماره بایگانی  ش�عبه 950285 پرونده کالس�ه 9409985270300145 شعبه 1 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان  رضوانشهر تصمیم نهایی 
شماره 9709971841100751 خواهان : آقای  قربانعلی عبودی با وکالت آقای  فرزاد پورسبزی سنگده فرزند فرهادبه نشانی تالش- اول خیابان 
خرمشهر- ساختمان  آسوبار- طبقه سوم خواندگان :1. خانم احیاء طالبی اسکستانی  فرزند یداله به نشانی استان اردبیل- شهرستان خلخال- شهر 
کلور- روستای  اسکستان کوچه کوثر-2. آقای  مختار دولتعلی زاده فرزند  جهانگیر به نشانی  استان اردبیل- شهرستان خلخال- شهر خلخال- 
اردبیل – خلخال- شاهرود - اسکستان- کوچه سادات –منزل  شخصی 3. آقای  سمیع  ابدار با وکالت آقای  نهضت جمالی فرزند قدرت اله به 
نشانی  گیالن- رضوانشهر- رضوانشهر- خ امام ک فاطمیه پ8 ط همکف شرقی 4. آقای  ابراهیم سلمانی  به نشانی  شهرستان  رضوانشهر- مجهول 
المکان  خواسته : اثبات مالکیت ) مالی  غیرمنقول ( گردش کار : دادگاه  پس از ارجاع پرونده  به شعبه  و ثبت آن  و انجام  رسیدگی های  الزم 
واجرای تشریفات قانونی  و با استعانت از خداوند قادرمتعال ختم رسیدگی را اعالم  و به شرح آتی مباردت به  صدور رای می نماید. رای دادگاه  در 
خصوص  تجدید نظرخواهی  آقای  قربانعلی  عبودی فرزند  نجفقلی با وکالت آقای فرزاد پور سبزی به طرفیت 1. آقای  سمیع آبدار با وکالت آقای 
نهضت جمالی 2- خانم احیاء طالبی 3- مختار دولتعلی زاده 4- ابراهیم سلمانی نسبت به دادنامه شماره 9409975270300145 صادره از  شعبه سوم  
شورای حل اختالف رضوانشهر که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی  خواهان صادر گردیده  است ،  با توجه  به اظهارات تجدید نظر خواهان  که 
حسب مبایعه نامه  های  مورخه 1389/05/18 و 04/06/1389 و 1389/10/29 و 1390/06/10 با رعایت ترتب ایادی یک قطعه زمین به مساحت 200 
متر مربع از  خوانده ردیف چهارم خریداری نموده است وملک در تصرف خواندگان می باشد که حاضر به خلع ید نمی باشد که به شرح خواسته  در 
خواست صدور حکم را در خواست نموده است ، وکیل  خوانده ردیف اول به  اختصار دفاعا بیان داشت:خواهان  اصول  اسناد خود را ارایه ننموده 
است و خوانده  ردیف دوم  نیز امضای منتسب به خوددر ذیل سند ابزاری را اظهار جعل نموده است ،  دادگاه با توجه  به درخواست  خواهان  قرار  
ارجاع امر به  کارشناسی با توجه  به تخصصی بودن موضوع صادر کرد که کارشناس پس از انجام کارشناسی نظریه خود را اعالم داشت و چنین 
نظر دادند که ملک متنازع فیه بخشی از  زمین خوانده ردیف اول آقای  سمیع آبدار بوده که نامبرده  آن را برابر مبایعه نامه  مورخه 18/05/1389 به 
خوانده ردیف دوم منتقل و سپس مع الواسطه به خواهان برابر سند عادی مورخه 1390/06/10 با بیع قطعی  منتقل گردیده است این نظریه پس از  
ابالغ  به طرفین  مصون  از تعرض موثر باقی مانده  است واز طرفی  با توجه به اوضاع واحوال محقق ومسلم قضیه قابلیت متابعت  را داراست و برابر  
نظریه  اداره  تشخیص هویت استان گیالن نیز امضای خانم احیاء طالبی در ذیل فروشنامه عادی مورد ادعا در مقایسه با خطوط استکتابی نامبرده 
مطابقت دارد بنابراین  دادگاه  با وارددانستن تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه  ونقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 311 ،307 قانون مدنی  و 
مواد 198 و515 و519 از قانون  آیین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن صدور حکم به اثبات مالکیت خواهان  در رقیه متنازع 
فیه  حکم به  محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به خلع ید از  ملک مذکور به مساحت 200 متر  مربع  بشرح کروکی کارشناسی  ونیز پرداخت  
مبلغ 100/000 ریال بابت هزینه دادرسی  ومبلغ 3/500/000 ریال بابت هزینه  کارشناسی ونیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدید نظر  خواه 
صادر و اعالم می گردد در خصوص دعوی  خواهان به طرفیت سایر خواندگان به لحاظ اینکه نامبردگان تصرفی در ملک مذکور ندارند مستندا به بند 

4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  انقالب  در امور مدنی قرار  رد دعوی  خواهان صادر  و اعالم می گردد این رای قطعی  است.
ح  5355   دادرس محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رضوانشهر-محمد علی  نیرومند

آگهی مزایده  اموال غیر منقول- نوبت اول 
 بموجب پرونده  اجرایی  کالسه 970538 موضوع اجراییه  صادره از  سوی  شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان  الهیجان  محکوم علیها 
آقایان فریدون  و فرزاد و خانمها  سامره و سکینه  جملگی بابایی رئوف فرزند ابوالقاسم ) وراث  مرحوم رقیه  نیاکان  الهیجی ( محکوم  میباشند 
به پرداخت  مبلغ 51/909/621 ریال  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل و خسارت  تاخیر تادیه  که هنگام وصول محکوم  به 
محاسبه و قابل وصول  میباشد ،در حق  محکوم له  آقای  محمد رضا ملک پور گلشنی فرزند  علی  و پرداخت  هزینه  اجرادر حق دولت  محکوم  که 
محکوم  علیه در راستای  دریافت  بدهی خود  طی  شرحی به این اجرا  اعالم  داشته  خانم رقیه  نیاکان  الهیجی  دارای سهمی از پالک  ثبتی یک 
باب خانه ویالیی واقع  در الهیجان  خیابان کاشف غربی  بوده که  با این  وصف تقاضای توقیف و ارزیابی  و فروش  آن از طریق مزایده  و پرداخت  
به از  محل فروش آن نموده  که ملک مزبور  از طریق اداره ثبت  و اسناد الهیجان توقیف و سپس  مراتب جهت  ارزیابی به احد  از  کارشناسان 
رسمی  دادگستری  ارجاع  که ایشان پس از بررسی و مطالعه  پرونده از ملک  مورد نظر  بازدید بعمل آورده  و سپس  نظر خودر را به شرح  ذیل 
اعالم  داشته اند. مشخصات  ملک و ارزش  ریالی  ملک  موصوف عبارتست از یک  قطعه زمین  با بنای  احداثی  که اعیان  ملک  به علت  قدمت  
زیاد و فرسوده  بودن فاقد ارزش میباشد با پالک  ثبتی به  شماره 3 فرعی  از  1525 اصلی بخش  13 با شماره  ثبت 3743 در صفحه247 دفتر 37 
بخش 13 الهیجان  که خانم رقیه  نیاکان  الهیجی  مالک یک سهم  مشاع از  دو سهم  عرصه  و اعیان  دارای سند مالکیت اصلی  با شماره  چاپی 
655877 به مساحت  133/20 متر مربع  میباشد ملک موصوف  واقع در الهیجان  خیابان  کاشف غربی  کوچه بن بست نیاکان  پالک 153 که 
کارشناسان  منتخب  ارزش ملک فوق الذکر  را با توجه  به موقعیت  مکانی آن  دسترسی و همچنین ارزش اراضی  مجاور و با در نظر گرفتن سایر 
عوامل موثر  در قضیه جمع کل  ارزش  زمین  را به مبلغ 48/840/000 ریال بعنوان  قیمت پایه کارشناسی اعالم  داشته که این امر مصون از اعتراض 
واقع گردیده است.  تاریخ  و محل برگزاری  مزایده ملک  مذکور  در روز یکشنبه  مورخه 1397/10/09 از ساعت 10 الی 11 در محل  دادگستری  
قدیم شهرستان  الهیجان  اجرای احکام  شورای حل اختالف با حضور نماینده  محترم دادستان شهرستان الهیجان  از طریق مزایده  حضوری به 
فروش میرسد ومزایده در روز و ساعت تعیین شده شروع  و ازقیمت پایه شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 
وخریدار موظف است ده درصد ازقیمت خریداری شده فی المجلس پرداخت ومانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری 
مزایده پرداخت ورسید انرا به اجرا تسلیم نماید وچنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن معامله )90درصد 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 صندوق دولت ضبط و در صورت درخواست مجدد خواهان مزایده تجدید میگردد . متقاضیان  می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از 
ملک فوق واقع در آدرس فوق الذکر در طبقه سوم بازدید وجهت کسب اطالعات بیشتر به این اجراء مراجعه فرمایند . این آگهی یک بار در یکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج ودر معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق می گردد.
ح   5356      مدیر  اجرای احکام   شورای حل اختالف شهرستان  الهیجان – تقوایی

ابالغیه
 شماره بایگانی  شعبه 970511   مشخصات ابالغ شونده حقیقی :1- نام : وجیهه 2- نام خانوادگی : خدایاری زنجانی 3- نام پدر :  4- کدپستی 
:4417755696 5- کد ملی : 6- نشانی : گیالن- الهیجان-میدان تربیت انتهای ک تربیت 6 کدپستی  4417755696 7- منطقه شهرداری: 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمایم به خانم  وجیهه خدایاری  خواهان بانک سینا با وکالت خانم  شاهانی بطرفیت  شما به  خواسته  
مطالبه 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته  با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل که به شعبه اول شورا ارجاع شده  و به شماره 
970511 شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان الهیجان ثبت گردیده و در تاریخ 97/10/15 ساعت 9 صبح تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده  و در خواست خواهان  مراتب  یکنوبت  در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از  تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل  خود نسخه ثانی  

دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  در شورا حاضر  گردد.
ح  5357   دبیر شعبه اول شورای حل اختالف الهیجان- سمیه عاشوری

  ابالغیه 
 شماره بایگانی 960654 مشخصات ابالغ شونده حقیقی :1- نام :نریمان 2- نام خانوادگی : محمدی 3- نام پدر :نوروز4- کدپستی:5- کد ملی : 
6- نشانی : استان گیالن- شهرستان الهیجان- ) مجهول المکان ( تاریخ حضور  :1397/10/17 ساعت حضور : 08:30 آگهی ابالغ وقت رسیدگی   
دادخواس�ت و ضمایم  کالس�ه پرونده : 960654 خواهان  : بردیا  وهاب زاده  با وکالت محد رضا باقی زاده  خوانده : نریمان محمدی فرند  نوروز 
خواهان دادخواستی به خواسته  مطالبه تقدیم  دادگستری نموده  که جهت رسیدگی  به شعبه سوم  دادگاه عمومی حقوقی الهیجان ارجاع 
گردیدو  پس از ثبت به کالسه فوق به تاریخ 1397/10/17 ساعت 08:30 صبح وقت رسیدگی  تعیین گردید و. به دلیل مجهول المکان بودن  
خوانده  مذکور و به در خواس�ت خواهان  و دس�تور دادگاه وتجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی  مراتب یک نوبت در یکی از  جراید کثیر 
االنتشار آگهی میشود تا خوانده  از طریق نشر آگهی  ظرف مدت یکماه  به دفتر دادگاه  مراجعه  و ضمن اعالم  نشانی کامل خود نسخه ثانی  
دادخواست و  ضمایم را دریافت و در تاریخ  مقرر جهت رسیدگی  به پرونده  حاضر شود در غیر اینصورت وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب 

و دادگاه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.
ح  5358    مدیر دفتر  شعبه سوم  دادگاه  عمومی حقوقی  دادگستری الهیجان- شهرام آقاجانی

آگهی وقت رسیدگی 
 خواهان جعفر فالحتی دادخواس�تی  تس�لیم دادگاه انقالب اس�المی تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه ارجاع گردیده و طی کالسه بایگانی به شماره ثبت 
970144  و وقت رسیدگی ساعت 10:30 صبح مورخ 1397/10/26 روز تعیین شده است 
ب�ه علت مجهول المکان  بودن خواندگان بن�ام های 1. داراب احمدی  2. محمود رضایی  
3. علی احمدی  4.  محمد تقی دیماری  5.  عظیم غفاری  6. غالمحسین شاهی 7. علی 
محمد یاوری  8. کبری حاجی پور 9.  پرویز 10. خسرو 11. محمد شهرت هر سه تحیتی 12. 
حسن طوقی 13.  صفر   کولتانی  حسب درخواست خواهان از  و دستور دادگاه به تجویز 
ماده 73  قانون آئین دادرس�ی  دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  مراتب یک 
نوب�ت از طریق جراید آگهی می گردد تا نامبردگان مذکور در دادگاه حاضر ضمن اعالم 
نشانی و دریافت نسخه ای  از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسیدگی در این 

شعبه دادگاه واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان معلم  حاضر گردد. 
58311  مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
 خواهان مختار رایج دادخواستی  تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه س�وم دادگاه ارجاع گردیده و طی کالس�ه بایگانی به شماره ثبت 
970154   و وقت رسیدگی ساعت 9 صبح  مورخ 1397/10/30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان  بودن خوانده  بنام حمید ثابتی حس�ب درخواست خواهان از  و دستور 
دادگاه ب�ه تجویز ماده 73  قانون آئین دادرس�ی  دادگاه ه�ای عمومی و انقالب در امور 
مدن�ی  مراتب یک نوبت از طریق جراید آگهی می گردد تا نامبردگان مذکور در دادگاه 
حاضر ضمن اعالم نشانی و دریافت نسخه ای  از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت 
رسیدگی در این شعبه دادگاه واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان معلم  حاضر گردد. 
58312  مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
کالس�ه پرونده: 960327 وقت رسیدگی: یکش�نبه 97/11/07 ساعت 10 صبح  خواهان: 
عباس تقی نژاد یزد و محمدصادق حسین زاده  خوانده : محمد مهر گلشن – حاجی بابا  
ولی – منوچهر تربتی – حسینعلی خلج -  جلیل حسین زاده – محمود طاهری -  مالک 
کشوری خواسته: اعترض ثالث به حکم پرونده کالسه  تا /48411 در خصوص پالک ثبتی 
22/1025 منطقه کالک کرج دادخواستی بشرح فوق الذکر  به شعبه چهارم دادگاه انقالب 
اسالمی تهران ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است که بعلت مجهول المکان 
بودن خواندگان حس�ب ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت از طریق 
جراید  آگهی می گردد تا خواندگان مذکور  در دادگاه حاضر و ضمن دریافت نسخه ای 
از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه دادگاه واقع در تهران 

خیابان شریعتی خیابان معلم حاضر گردد. 
58313 - مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
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511/181آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده:40/970162 -وقت رسیدگی:1397/10/22 ساعت 8/30-خواهان:خانم هلما باش عبدل آبادی فرزند امیر   خوانده :1-مرتضی 
ذاکر الحسینی فرزند محمود 2-موسی آقائی فرزند رمضانعلی  خواسته: ابطال سند  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 40 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و دستور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست را ضمن ابالغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید 
دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/182آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده:40/970065 -وقت رسیدگی:1397/10/22 ساعت 11/30-خواهان:بانک سینا  خوانده :1-رسول معانی 2-محمد حسین قانعی 
فرزند عباس خواس�ته: مطالبه اجرت المثل اموال   خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 40 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 

مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست را ضمن ابالغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید 
دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/183آگهی ابالغ اجرائیه 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای ناصر ساالری-علی جلینی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
به موجب دادنامه ش�ماره 9709977575500703  صادره از ش�عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده شماره 5/970164 تضامنی 
محکومند به پرداخت مبلغ 796/800/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 26/893/000 ریال و حق الوکاله 
وکیل به مبلغ 21/000/000 ریال مطابق تعرفه از باب تسبیب و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )چهار فقره چک به شماره 
-1582/837985/15 و   96/2/25—1582/837984/29 و   96/2/15—1582/837983/43—96/2/5—1582/837982/57 ه�ای 
96/3/5(تا زمان اجرای حکم بر اساس جدول شاخص تورم بانک مرکزی در حق محکوم له مرغ مادر دیزباد و نیم عشر دولتی شده اید ظرف  
ده روز پس از انتشار آگهی مهلت دارید 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 
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/184آگهی ابالغ اجرائیه 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه شرکت بازرگانی و تجارت موحد هومان –یاسر واحدیان موحد که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709977575500684  صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده 
شماره 5/970200 تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ  دویست و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 
6/245/000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 2/600/000 ریال مطابق تعرفه از باب تسبیب و نیز پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید )چک 
شماره 162269-9611-12—97/1/26 (تا زمان اجرای حکم بر اساس جدول شاخص تورم بانک مرکزی در حق محکوم له سید مهدی پژنگی 
عنبرانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف  ده روز پس از انتشار آگهی مهلت دارید 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 
مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/185آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی منتش�ره قبلی به آقایان و خانم ها اس�ماعیل نقدی و رنو س�فادرانی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد 
دادخواس�ت س�ید مرتضی بحرینی  علیه شما  بخواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 1013-97 در پرونده کالسه 970682 به 
پرداخت 4 میلیارد ریال اصل خواس�ته و خس�ارات دادرس�ی و تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید تا زمان پرداخت 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 د فترشعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/186آگهی 
خواهان  رمضانعلی بهرامی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده بهروز نجفی فرخد   به خواس�ته  مطالبه وجه  بابت یک فقره چک به ش�ماره 
77773739  مورخ 97/5/20 عهده بانک ملت به مبلغ 34/000/000  ریال به انضمام خس�ارات دادرس�ی و تاخیر تادیه  تقدیم شورای حل 
اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 
24 و به کالسه 970585 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/17 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 167 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/187آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای علی امیر آبادی چهارتاگاو  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست شرکت یونیلور   
ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم اوزگو طرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977504000912 در 
پرونده کالسه 970515  به پرداخت مبلغ 34/543/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 893/787  ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر  رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/188گواهی حصر وراثت 
حنیفه حسن پور خرکت  به شناسنامه  شماره2 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972186تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان زینب سینائی  به شناسنامه شماره 216در تاریخ 91/6/8در 
اقامت�گاه دائمی خ�ود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-علیرضا مینایی حرکت ش ش 397 ت ت 1333 ص مش�هد 
فرزند 2- حنیفه حس�ن پور خرکت ش ش 2 ت ت 1337 ص مش�هد فرزند 3- فاطمه حسن پور خرکت ش ش 359 ت ت 1322 ص 
مش�هد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 316115و 
عدم وصول هر گونه الیحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی  حس�ب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه گواهینامه مالیات 
برارث ش�ماره 80242-97/8/30س�رانجام در تاریخ 97/9/6 در وقت فوق العاده شعبه ش�ماره 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

511/189آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  محمد حسین میر حسینی 
فرزند علیرضا 

خواهان  فاطمه زمانی قمی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمد حس�ین میر حس�ینی  به خواس�ته مطالبه نفقه معوقه مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه 9709987601500717 شعبه 91 ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد  ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/25 س�اعت9 تعیین شده 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 به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 91 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد
511/190آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  حسین علی زاده فرزند یوسف 

خواهان طاهره نهری   دادخواستی به طرفیت خوانده حسین علی زاده  به خواسته مطالبه نفقه معوقه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9709987601500715 شعبه 91 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد  ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/10/25 س�اعت9/30 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازنش�ر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 91 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/191آگهی 
خواهان  مهدی دهقان فرزند حس�ین  دادخواس�تی به طرفیت خوانده بهزاد نیکجو آبگرم  به خواس�ته  مطالبه وجه بابت برداش�ت 
غیر مجاز از حس�اب به موجب صورتحس�اب مورخ 97/6/12 به مبلغ 10/000/000 ریال به انضمام خس�ارات دادرس�ی و تاخیر تادیه 
تقدیم ش�ورای حل اختالف مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 167 شورای حل اختالف مجتمع ش�ماره 3 مشهد واقع در 
مش�هد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به کالس�ه 970658 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/16 س�اعت 8/30 
تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت 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 پس ازنشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 167 شورای حل اختالف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/192آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای امیر قاس�م بلوریان  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای سید مسعود 
شادکام  بطرفیت شما بخواسته بموجب حکم شماره 9709977500900893 در پرونده کالسه 9709987500900588 حکم به الزام خوانده 
به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 736000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکال 3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 97/4/16 تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی 
محاسبه خواهد شد به نام خواهان سید مسعود شادکام محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/193آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مجید سلیمانی   فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای غالمرضا مسعودی 
مقدم  بطرفیت شما بخواسته بموجب حکم شماره 9709977500900941 در پرونده کالسه 9709987500900581 حکم به الزام خوانده به 
پرداخت بنحو تضامنی محکوم است به پرداخت 1-مبلغ 25/500/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 1021750 ریال هزینه دادرسی الصاق 
تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3- خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید  تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه 
خواهد شد به نام خواهان غالمرضا مسعودی مقدم محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/194آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای 1-حمیدرضا رزمی 2-س�ید محمد علی گوهربار    فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد 
دادخواست امیر شکوهیان  علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977502500286  در پرونده کالسه 970162 حکم 
به محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/804/000 ریال از بابت هزینه های دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/3/12 بنا به نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است 
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/195آگهی 
محکوم له:شرکت بانی چاو -محکوم علیه:آقای محمد عبداللهی چهکنه  -پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محمد عبداللهی 
چهکنه  که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه   صادره از شعبه 35  در پرونده شماره 970354 به موجب دادنامه شماره 
9709977502500358 صادره از شعبه 35 شورا محکوم علیه محکوم به استرداد الشه چک به شماره 922010/136080 مورخه 93/6/25 
عهده بانک رفاه ریال ل در مرحله بدوی 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 کثیر االنتشار 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 
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختالف  مجتمع شماره1 مشهد

511/196آگهی
خواهان محمد مهدی رجبعلی پور چرمی دادخواس�تی به طرفیت خوانده ابوالفضل عدالتی بوس�تان به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه4 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع 
درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالسه 9709987500400718 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
ان 97/10/22 وساعت 8صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می شود تاخوانده 
پس ازنش�رآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 4شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/197آگهی
خواهان کمال بلبل عنبران  دادخواستی به طرفیت خوانده بهمن ظریفیان حشمتی  به خواسته اثبات وقوع بیع تقدیم شورای حل اختالف  
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه4 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای 
خیاب�ان خواج�ه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کالس�ه 9709987500400877 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 97/10/22 
وس�اعت 8/30صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده پس 
ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 4شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

512/198آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا گنجی زاده فرزندمحمدتقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواس�ت وي به حوزه پنجم شوراي حل اختالف تربت 
حیدریه ارجاع وبه کالس�ه 5/97/434 ح ثبت که چنین اشعارداش�ته محمد گنجی زاده فرزند حسین در تاریخ 83/9/9  به رحمت ایزدي 
پیوس�ته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- ابوالفضل  گنجی زاده فرزندمحمد ش.ش112 متولد1347 فرزند مرحوم2-محس�ن 
گنجی زاده   فرزندمحمد ش.ش 168 متولد 1349 فرزند مرحوم 3- علیرضا گنجی زاده فرزند محمد ش ش 107 متولد 1356 فرزند مرحوم 
4-مه�دی گنج�ی  زاده  فرزند محمد ش.ش 4025 متولد 1365 فرزند مرحوم5- فاطمه گنج�ی  زاده  فرزند محمدش.ش 20 متولد 1339 
فرزند مرحوم6- صدیقه گنجی زاده فرزند محمد ش.ش 171 متولد 1342 فرزند مرحوم 7-مریم گنجی زاده فرزند محمد ش.ش 98 متولد 
1344فرزند مرحوم 8- نرگس گنجی زاده فرزند محمد ش ش 336 متولد 1353 فرزند مرحوم 9- سودابه گنجی زاده فرزند محمد ش ش 
3194 متولد 1363فرزند مرحوم 10-شاهین پایدار فرزند حسین ش ش 140 متولد 1320 همسر مرحوم11- فاطمه گنجی زاده فرزند محمدش 
ش450 متولد 1345 فرزند مرحوم، وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد.لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا 
وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه 5 شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید 

درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیرحوزه 5  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

511/199آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه سیده طیبه موسوی و ابوالفضل فاضل    که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977509300606  صادره از شعبه 254 در پرونده شماره970116 محکومیت تضامنی خواندگان )سیده 
طیبه موسوی-ابوالفضل فاضل(به پرداخت مبلغ جمعا 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران پرداخت خسارت وارده به سبب تاخیر 
در تادیه بر اساس فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهر کاالها و 
خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک و نیز پرداخت مبلغ2/690/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی مبلغ 150/000 ریال 
هزینه درج روزنامه در حق محکوم له محمد رضا رضائی  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 نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی  شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  مشهد

511/200آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهما منیره حاجی قاسمی  و حسن هنرمند که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977500800222  صادره از شعبه 8  شورای حل اختالف در پرونده شماره960088 محکوم علیهما 
محکومند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال 
هزینه دادرس�ی و مبلغ صدو پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک الی یوم االدا که در اجرای 
احکام طبق ش�اخص نرخ تورم محاس�به می گردد در حق محکوم له و نیم عشر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
ب�ه اج�رای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1  مشهد

511/201آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محسن مسعودی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977500800725  صادره از شعبه 8  شورای حل اختالف در پرونده شماره970464 محکوم به استرداد خودروی پژو پارس مدل 
82 به ش�ماره پالک 549 ب 96 ایران 74 و به ش�ماره موتور 22828200845 و شماره شاسی 82805199 و پرداخت مبلغ 1/610/000 ریال 
هزینه دادرسی در حق محکوم له 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
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1  مشهد

511/202آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان مهدی نرگسی و عرفان عباس نیا که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9609977500700290  صادره از ش�عبه 7  شورای حل اختالف در پرونده شماره9609987500700120 
خواندگان تضامنی محکوم هس�تند بپرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1690000 ریال بابت هزینه های دادرسی و 
خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید چک مورخه 95/7/22 الی یوم الوصول در حق خواهان 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
مسئول دفتر شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1  مشهد

511/203آگهی
پیرو آگهی قبلی به آقای س�یامک اس�دی پور فعال مجهول المکان در پرونده کالسه 970529 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان 
رضوی ابالغ می شود موضوع شکایت آقای حسین اسدی فرزند اسمعیل مبنی بر توهین –تهدید –ایراد ضرب و عمدی که در شعبه 128 
دادگاه کیفری دو مشهد مجر به صدور حکم برائت گردیده بود برابر دادنامه صادره شماره 9709975132100946-97/8/30 صادره از سوی 
این شعبه رای برائت نقض و نامبرده به یکسال حبس تعزیری بصورت غیابی محکوم شده است لذا مراتب به وی ابالغ تا پس از مراجعه به 

دفتر دادگاه و ابالغ واقعی دادنامه چنانچه اعتراضی دارد ارائه نموده تا رسیدگی الزم بعمل آید
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی –حسن رزاق پرور فدافن

511/204آگهی ابالغ معرفی داور
خواهان  فاطمه هادی کاریزکی    دادخواستی به طرفیت خوانده ناصر فاضلی ماسایه  به خواسته طالق  تقدیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 3 دادگاه عمومی )خانواده(مجتمع قضایی ش�هید مطهری مشهد –واقع در بلوار شفا-نبش شفا 
30 ارجاع وبه کالس�ه 3/970474 ثبت گردیده. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی و دس�توردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می 
شودتاخوانده پس ازنشر آگهی واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادخواست و ضمائم را 
دریافت و ظرف مهلت مقرر یک هفته نس�بت به معرفی داور واجد ش�رایط خود که از اقارب و حداقل سی سال تمام آشنا به مسایل 

شرعی و خانوادگی و اجتماعی و متاهل باشد اقدام و در این شعبه حاضر گردد 
مدیر دفتر شعبه3 دادگاه خانواده  مجتمع شهید مطهری  مشهد

511/205آگهی معرفی داور
پیرو آگهی های قبلی بدینوس�یله به خانم فرش�ته فرح تاج غالمی ابالغ می گردد که با توجه به این که در خصصوص پرونده کالسه 
6/970404 قرار ارجاع امر به داوری صادر ش�ده اس�ت لذا ظرف 10 روز از تاریخ انتش�ار آگهی یک نفر از اقارب خود را و در صورت 
ع�دم ام�کان معرفی از اقارب ی�ک نفر را با اختیار خود بعن�وان داور به این دادگاه معرفی نمائید ضمنا س�ن داور باالی 30 س�ال و 

بایستی متاهل باشد 
منشی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/206آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای علی نادری فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست خانم زهرا غفوری علیه 
ش�ما به خواس�ته مطالبه نفقه بموجب حکم شماره 9709987601601322 در پرونده کالس�ه 92/970884 به محکوم علیه محکوم 
اس�ت به پرداخت  نفقه از تاریخ 96/10/1 لغایت 97/8/8 مجموعا 27/000/000 ریال و مبلغ 487/500 ریال بعنوان هزینه دادرس�ی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له محکوم ش�ده اید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 92 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد

آگهی ابالغ دادنامه511/207
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به ملیحه اعلمی )ضامن اندیش�ه اقلیم( فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواس�ت 
امیر لنگری علیه ش�ما به خواسته مطالبه خسارت به موجب حکم شماره 9709977513201078 مورخ 97/8/23 در پرونده کالسه 
970368 خواندگان موصوف را تضامنا به پرداخت مبلغ 15/400/000 ریال بابت صدور چک فوق الذکر به اضافه خسارت تاخیرتادیه 
از تاریخ )سررسید( چک ها فوق تا یوم االداء و هزینه دادرسی به مبلغ 957/500 ریال در حق خواهان محکوم شده اید. رأی صادره 

غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
متصدی امور دفتری شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار مشهد

511/208ابالغیه
در خصوص پرونده کالس�ه 52/974059 له محمدرضا غالم پور به طرفیت خوانده پرونده آقای محمد ش�کوری وایقان از این طریق 
به محکوم علیه ابالغ می گردد که در مورخه 1397/08/22 مزایده برگزار گردید و مورد مزایده یک دس�تگاه خودروی س�واری اپل 
آس�تارا به ش�ماره انتظامی 495 ج61 ایران12 رنگ دودی روغنی به قیمت کارشناس�ی ش�ده به میزان 70/000/000 ریال به خریدار 
مزایده خانم زهرا رزقی فرزند غالمرضا به فروش رس�ید. مقتضی اس�ت در صورت اعتراض از تاریخ درج در روزنامه به مدت 7 روز 

مهلت تا به واحد اجراء واقع در مجتمع 5 شورای حل اختالف مراجعه شود ودر غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف مشهد

511/209آگهی 
خواهان نیره برکچیان دادخواس�تی به طرفیت الهام و حس�ین و هنگامه و نس�ترن همگی اکبرزاده و محمد متین اکبرنژاد قیومیت 
مرضی�ه ن�وروزی و رباب�ه گل پرور و مرضیه نوروزی قی�م محمد متین اکبرنژاد و حمید واکرم و س�عید و فاطم�ه همگی اکبرنژاد به 
خواس�ته مطالبه خس�ارت فعال به مبلغ 160/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی و خسارت 
تأخیرتأدیه  تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره 
س�ه شهرس�تان مشهد واقع در مش�هد- بین قرنی 22 و 24 و به کالس�ه 970863 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 1397/10/29 و 
ساعت8/30 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 دس�تور ش�ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
متصدی اموردفتری شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/210آگهی 
خواهان کلثوم دادمحمدی دادخواستی به طرفیت آقای رضا صالحی گل مکانی به خواسته مطالبه وجه بابت 1 فقره سفته به شماره 0267943 
مورخ 1389/12/08 به مبلغ 50/000/000 ریال تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای 
حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی- نبش قرنی 28 ارجاع و به کالسه 970776 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی 1397/10/29و 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 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 اموردفتری شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

رونوشت آگهي حصر وراثت511/211
نظربه اینکه آقاي مهدی سیدنژاد داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971718 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین سیدنژاد به شناسنامه 1391 در تاریخ 94/3/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- بتول ولی زاده زارع همسر متوفی2- فهیمه سید نژاد فرزند 3- مهدی سیدنژاد فرزند 
4-سیدکاظم سید نژاد فرزند5- احمد سید نژاد فرزند6- محمود سید نژاد فرزند7- بی بی فخری سید نژاد فرزند8- علی سید نژاد فرزند9- 
فاطمه سید نژاد فرزند ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد

511/212رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهره فردوست داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971649 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خدیجه برات نیای اترآبادی به شناس�نامه 14 در تاریخ 1397/8/8 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زهره فردوست فرزند متوفی 2- محسن فردوست فرزند متوفی 3-حسین اصغر 
فردوست فرزند متوفی4- فاطمه فردوست فرزند متوفی5- معصومه فردوست فرزند متوفی6- محمد فردوست 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 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد

511/213رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای سعید طلوعی داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971680 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ابراهیم طلوعی به شناسنامه 3 در تاریخ 1397/8/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- اشرف گل مکانی همسر متوفی 2- سعید طلوعی فرزند متوفی 3-سیما طلوعی فرزند 
متوفی4- سمیرا طلوعی فرزند متوفی5- سینا طلوعی 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 154 شوراي حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان  مشهد

511/214آگهی
پیرو آگهی های قبلی به امیر هوش�نگ جلیلیان مهویت فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد درخواس�ت ش�رکت یونیلیور ایران 
سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم اوزگوری با وکالت زینب قهرمانی نژاد و امین صادقی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک 
بموجب حکم شماره 9709977504401033 در پرونده کالسه 970613 به محکوم پرداخت مبلغ 39/000/000 ریال بابت اصل خواست و مبلغ 
1399500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 95/5/18 لغایت یوم 
الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان 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 اموردفتری شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/215آگهی 
خواهان حسین کریمی دادخواستی به طرفیت آقای محمد قربانی محمودآبادی به خواسته مطالبه وجه بابت دو فقره چک به شماره های 
902005/002617 م�ورخ 1391/03/16 و 902005/002618 م�ورخ 1391/11/16 عه�ده بانک رفاه کارگران به مبلغ 30/000/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به کالسه 970747 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/26 
و ساعت8/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دس�تور ش�ورا مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/216آگهی 
خواهان آقای امید داوری به طرفیت آقا محمدرضا مقصودی به خواسته مطالبه وجه به کالسه 970816 به شعبه 166 شورا حل اختالف ارجاع 
گردید. که وقت رسیدگی آن 1397/11/03 ساعت 8 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
متصدی اموردفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/217آگهی–رأی شورا
 در خصوص دعوی خواهان سعیدمین باشی بطرفیت خوانده جوادغفوری به خواسته مطالبه وجه دو فقره حواله عهده موسسه مالی ملل 
به ش�ماره و تاریخ و مبلغ 152512 مورخ 97/5/22-152423 مورخ 97/3/30 جمعا به مبلغ 43/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیرتادیه ، نظر به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک/موسسه محال علیه ، وجود مستند 
دعوی در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و از طرفی دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه دادرسی عدم حضور خوانده 
در جلس�ه دادرس�ی علیرغم ابالغ قانونی)از طریق نشرآگهی( که نتیجتا مدعای خواهان مصون از هرگونه تعرضی باقیمانده ، شورا دعوی 
مطروحه را وارد تش�خیص مس�تندا به مواد 515 و519 و 522 قانون آیین دادرس�ی مدنی وحکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
43/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/025/700 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت یول الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی 

در همین شعبه می باشد.
شعبه 167 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

آگهی 511/218
شماره بایگانی شعبه:960019؛محکوم له:بانک شهر؛ محکوم علیه: کامبیز نوقابی ؛پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم 
علیه: کامبیز نوقابی که مجهول المکان می باش�د ابالغ می ش�ود به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه 
مربوطه 9609977580500389 محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 1/130/545/856 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 
66/486/931 ریال بابت کلیه خس�ارات دادرس�ی ونیز خسارت تاخیرتادیه بر اس�اس 30 درصد طبق قرارداد از تاریخ 96/1/18 الی تاریخ 
وصول در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا 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 این صورت 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 مشهد

511/219آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
خواهان:آقای براتعلی رنجور دادخواس�تی به طرفیت رضا حس�ین پور و مهدی مرادی به خواسته مطالبه خسارت و مطالبه خسارات 
دادرسی تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970817 ثبت و وقت 
رس�یدگی برای 1397/10/22 و س�اعت 11 صبح تعیین ش�ده. به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا حس�ین پور به درخواس�ت 
خواه�ان و دس�تور  دادگاه و ب�ه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی 
می ش�ود تا خوانده از تاریخ آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و 
ضمائم رادریافت و در وقت مقرر باال جهت رس�یدگی حضور بهم رس�اند. چنانچه بعدا ابالغی به وس�یله آگهی الزم باش�د فقط یک 

نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/220آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان:خانم کنیر قضابی دادخواس�تی به طرفیت محمدرضا محمدی منفرد و فرزانه ش�کوهمند به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبه 
خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیرتأدیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده 
و به ش�ماره 970774 ثبت و وقت رس�یدگی برای 1397/10/23 و ساعت 12 صبح تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده فرزانه 
ش�کوهمند به درخواس�ت خواهان و دس�تور  دادگاه و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک 

نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/221آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سیامک باقری و صدیقه موتمنی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک ملت 
علیه شما در کالسه پرونده 970487 بموجب حکم شماره 9709977580000879 متضامنا به پردخت 1- مبلغ 236/885/696 ریال بابت 
اصل بدهی و خسارت تأخیرتأدیه تا تاریخ 1397/03/13 و از تاریخ مذکور روزانه مبلغ 103015 ریال تا یوم الوصول به ماخذ 24 درصد در سال 
به انضمام خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/222آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقایان رمضانعلی شریفی وامید شریفی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست بانک ملت 
علیه شما در کالسه پرونده 970486 بموجب حکم شماره 9709977580001037 متضامنا به پردخت 1- مبلغ 200/818/297 ریال بابت اصل 
بدهی و پرداخت مبلغ 19/437/348 ریال بابت خسارت تأخیرتأدیه تا تاریخ 1397/03/17 و از تاریخ مذکور روزانه مبلغ 99/034 ریال تا یوم 
الوصول به ماخذ 24 درصد در سال به انضمام خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/223آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان جواد خطیب توحیدخانه و 
سید محسن هنرور بندیان 

خواهان خاور اصغری سیستانی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان جواد خطیب توحیدخانه و سید محسن هنرور بندیان به خواسته 
تجویز انتقال منافع به غیر)صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال به شرح متن دادخواست( مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970846 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 11 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان جواد خطیب توحیدخانه و سید محسن هنروربندیان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی  شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/224آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای فیضل محمد الصائغ  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست سمیه نجفی غروی   
علیه شما بخواسته مطالبه مهریه  بموجب حکم شماره 9709977501200887 در پرونده کالسه 12/970576 به پرداخت 3/5 عدد سکه 
طالی تمام بهارآزادی بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و شش تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در 

این شورا است
مسئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

)512/225(آگهی احضار متهم )970881(
نظر به اینکه در پرونده کالس�ه به ش�ماره بایگانی 970881  این ش�عبه متهم ایمان حصارنویی فرزند )فاقد مش�خصات دیگری در 
کیفر خواس�ت(به اتهام جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب بوده و هم اکنون متواری و مجهول المکان می باش�د لذا به اس�تناد ماده 
174 و 344 قان�ون آئی�ن دادرس�ی در امور کیفری به نامب�رده ابالغ می گردد که یکماه از تاریخ انتش�ار آگهی در دادگاه حاضر و از 
خود دفاع نماید مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به موضوع رس�یدگی 

و اتخاذ تصمیم خواهد نمود 
دادرس شعبه 106 دادگاه کیفری 2 شهرستان نیشابور

)512/226(آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )971059(
خواهان خانم زهرا برفرازی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی عامری فرزند محسن به خواسته طالق مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه 9709987542001006 ش�عبه 3 دادگاه خانواده شهرستان نیش�ابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/17 ساعت 11/00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
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 
انتشار اگهی 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. 
مهدی سلیمانی – منشی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان نیشابور

)512/227(آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970474(
خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای ابوالفضل دهنوی فرزند احمد دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حس�ین طوس�ی فرزند 
رجبعلی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987607700463 شعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس�تان نیش�ابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 س�اعت 08/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتش�ار اگهی 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. 
محبوبه سلیمانی – منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/228(آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970480(
خواهان ش�هرداری نیشابوردادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم مهناز طاغانی فرزند عباسعلی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس�ه 9709987607700469 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور 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 در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از انتش�ار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
محبوبه سلیمانی – منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/229(آگهی احضار متهم )970037(
در پرونده کالس�ه 970037  آقای صابر مصیب نژاد فرزند علی به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باش�د به واس�طه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی 
تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نیشابور حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید 
دادیار شعبه 5 دادیاری شهرستان نیشابور

)512/230(آگهی احضار متهم )960999(
در پرونده کالس�ه 960999  آقای حس�ین عباسعلی پور فرزند عباسعلی به اتهام ایراد ضرب و جرح و توهین تحت تعقیب می باشد 
به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نیشابور 

حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید 
دادیار شعبه 5 دادیاری شهرستان نیشابور

 )512/231( آگهی اجرائیه )891223(
مش�خصات محکوم له / محکوم لهم : 1- جبرائیل غالمی فرزند ش�یبت الحمید نش�انی س�روالیت روس�تای بیدخان مش�خصات 
محکوم علیه/محکوم علیهم :1-محمد حس�ین خیامی 2- ابوالقاس�م صادقی 3- مهدی س�رائی 4- محسن خیامی 5- قاسم علی 
خیام�ی 6- باقر بیات 7- ابوالحس�ن ارقبائی. 8- خلیل بقایری ف: نصرت اهلل. 9- محمد نق�ی صادقی ف: محمد کاظم. 10- جلیل 
بقای�ری ف: نص�رت اهلل. 11- عل�ی صادقی ف: حمزه. 12- حاج علی اوس�ط صالحی ف: محمد تقی. 13- محمد حس�ن صادقی ف: 
محم�د عل�ی.14- کربال علی بیات ف: محمد علی. 15- روح الدین صادقی ف: نصرت اهلل. 16- محمد خواجه آبادی ف: عباس�علی. 
17- امراهلل س�رائی ف: اهلل قلی. 18- حمید س�رائی ف: محمد علی. 19- محمد رضا س�رائی ف: حسنعلی. 20- عباسعلی مستوفی 
ف: محمد حس�ن. 21- یحیی ارقبائی ف: رجبعلی. 22- س�یف اهلل صفری ف: ش�یراهلل. 23- ابوالقاسم سرائی ف: محمد علی. 24- 
علیرضا مس�توفی ف: محمد حسین. 25- ابوالحس�ن ارقبائی ف: محمدتقی. 26- حاج عبداهلل ارقبائی ف: رحیم. 27- حیدر علی 
خیامی ف: محمد میثم. 28- قربانعلی خیامی ف: حس�ین علی. 29- حس�ین فرفری ف: وجه اهلل. 30- عزیزالهه خیامی ف: علی 
اصغر. 31- امیر خواجه آباد ف: علی. 32- حس�ین خردمند ف: نبی. 33- جواد رضائی ف: محمد حس�ین. 34- ابوالقاسم صادقی 
ف: محمد باقر. 35- حاج محمد باقر بیات ف: عباس�علی. 36- محمد تقی ارقبائی ف: ابوالحس�ن. 37- حس�ینعلی بش�کنی ف: 
مسلم. 38- علیرضا خیامی ف محمد علی. 39- غالمرضا خیامی ف: محمد علی 40- قاسم علی خیامی ف: علی اکبر. 41- حبیب 
اهلل ارقبائی ف: رحمت اهلل. 42- علی اکبر ارقبائی ف: حسین. 43- عبداهلل مؤمن ف: غالمحسین. 44- زینب یعقوبی )زارعی( ف: 
غالمرضا. 45- س�یف اهلل صفری ف: شیراهلل. 46- محمد حسین صالحی ف: علی اصغر. 47- علی خیامی ف: علی اکبر. 48- علی 
اکبر خیامی ف: غالمحس�ن. نش�انی همگی : سروالیت – روس�تای خواجه آباد. مش�خصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم له / 
محکوم علیه : علی ش�ادمان فرزند علی اصغر. نش�انی : قوچان – خیابان ش�هید مطهری- نرسیده به چهار راه سوم – بعد از بانک 
صادرات – طبقه دوم – دفتر وکالت. وکیل جبرائیل غالمی. محکوم به: بس�مه تعالی. بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به 
ش�ماره  و ش�ماره دادنامه مربوطه 9509975207400970 محکوم علیه ها محکوم هستند به خلع ید از پالک های 45 و 46 اصلی 
بخش 7 نیش�ابور طبق نقش�ه پیوس�تی مندرج در پرونده که توسط هیئت پنج نفره کارشناسان ترس�یم گردیده است بابت اصل 
خواسته و نیز هزینه های دادرسی و خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله طبق تعرفه قانونی و هزینه های کارشناسان طبق اسناد 
موجود در پرونده در حق خواهانها و نیز پرداخت نیم عشر اجرائی در حق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- ظ�رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد)م�اده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف س�ی روز کلیه اموال خود را ش�امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و مؤسس�ات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش�خصات دقیق حس�ابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش�خاص ثالث 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�ار به ضمیمه دادخواس�ت اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به درخواس�ت محکوم له بازداش�ت می شود. )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 
اج�رای اح�کام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 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 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش�ود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود آزادی محکوم علیه از زندان 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(.
علی سلطانی-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش سروالیت

511/232آگهی ابالغ دادنامه 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای برات محمد پور  یاقوتی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای حمید خرمائی     
علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977501200888 در پرونده کالسه 970502  به پرداخت 1-مبلغ 17/500/000 
ریال وجه چک ها )بابت اصل خواسته(2-مبلغ 718/750 ریال خسارات دادرسی 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک ها از تاریخ سر 
رسید آنها 94/3/19 و 94/4/19 تا زمان وصول وجه چک ها بر مبنای آخرین نرخ تورم اعالم شده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که 
محاسبه دقیقی آن توسط اجرای احکام شورای حل اختالف انجام و در حق خواهان لحاظ خواهد شد محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/233آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مصطفی اسالمی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای مسعود دانای تربتی  
بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977501500951 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال وجه 
چک )بابت اصل خواس�ته(2-مبلغ دو میلیون و چهارصدو نود و دو هزار ریال )خس�ارات دادرسی (3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه 
چک از تاریخ سر رسید آن 94/2/25 تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران که محاس�به دقیق توس�ط اجرای احکام ش�وراهای حل اختالف انجام و در حق خواهان آقای مس�عود دانای تربتی به کالسه پرونده 
9709987501500572 صادر و اعالم می گردد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری  شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/234آگهی 
بدینوس�یله پیروآگه�ی ه�ای قبل�ی به آقای مرتض�ی معینی افش�ار  فعال مجه�ول المکان ابالغ می ش�ود چ�ون وفق دادنامه ش�ماره 
9509977500100708 کالس�ه 950477 به پرداخت 1-مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ دو میلیون و ششصد و چهل 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 87/11/15 تا یوم  االدا که بر اساس شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی محاس�به می گردد 4- مبلغ صدو پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی در رونامه در حق خواهان صادر محکوم ش�ده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع شماره 1 مشهد

511/235آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای مهیار نجفیان  فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود که در پرونده کالس�ه 26/970416 طبق دادنامه 
ش�ماره 9709977577601163 به پرداخت مبلغ 284316928 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 15824698 ریال بابت هزینه دادرسی 
محکوم گردیده 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 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

آگهی حضور در جلسه 
خواهان بنیاد ش�هید و امور ایثارگران به طرفیت   محمد پارس�ا رحمانی -  حسین 
محمدی – س�کینه خرمی – علی طاها – مری�م دورقی – عبداالمیر دورقی – مینا 
دورق�ی – ف�واد  ال بوغبی�س – حس�ن اعظم�ی – عبداالمام امی�ری – امیر علی  
ماهوری�ان – محمد جواد رحمان�ی – ایرج دورقی – امین دورق�ی – محمد  عارف 
رحمانی به ش�ماره بایگانی 970123 و دادخواستی تس�لیم دادگاه انقالب اسالمی 
ته�ران نموده اس�ت که به  عل�ت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواس�ت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می شود با تعیین وقت 97/10/19 ساعت 12 صبح تا 
خواندگان از تاریخ نش�ر آگهی به دفتر شعبه شش�م دادگاه انقالب اسالمی تهران  
مراجعه و ضمن اعالم نش�انی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد در هر ص�ورت عدم حضور در دادگاه 

غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58331 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

مفقودی
برگ س�بز وکارت خودرو وانت پیکان مدل 1384 با ش�ماره موتور 11284036922 وش�ماره شاسی 
12111257  ب�ا ش�ماره انتظام�ی 46ل686 ای�ران 99 ب�ه نام عباس زن�دی فرزند ع�زت باکد ملی 

0012233285 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ   رای 
حس�ب محتویات پرونده به ش�ماره بایگان�ی 950206 در خصوص دعوی قارداش�علی 
قربانی به طرفیت  گشتاس�ب گشتاسب پورپارس�ی به دادنامه بدوی شماره 445 مورخ 
1397/08/02 تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم  گردیده و حکم مقتضی به نفع ستاد اجرایی 
صادر ش�ده و  رای دادگاه غیابی اس�ت و از تاریخ ابالغ   ظرف بیست روز قابل واخواهی 
خواهد بود، النهایه با عنایت به مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسی 
مدنی، بدینوسیله مراتب از طریق نشر این آگهی به نامبرده و یا وکیل قانونی وی اعالم 
و ابالغ   می گردد تا چنانچه اعتراضی دارند مراتب را حداکثر ظرف مدت مقرر به شعبه  
ششم  دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع  در خیابان شریعتی اول خیابان معلم گزارش 

نمایند. 
58332 - مدیر دفتر شعبه  ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ   رای 
حسب محتویات پرونده به شماره بایگانی 960115 در خصوص دعوی خانواده اکرامی به 
طرفیت  محمود و مریم هر دو میراب زاده و زهرا اکرامی، وراث مرحوم حبیب اله میراب 
زاده ب�ه دادنامه بدوی ش�ماره 452 م�ورخ 1397/08/01 تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم  
گردیده و حکم مقتضی به نفع خانواده اکرامی صادر شده و  رای دادگاه غیابی است و از 
تاریخ ابالغ   ظرف بیست روز قابل واخواهی خواهد بود، النهایه با عنایت به مراتب فوق 
با تجویز ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسی مدنی، بدینوسیله مراتب از طریق نشر این 
آگهی به نامبرده و یا وکیل قانونی وی اعالم و ابالغ   می گردد تا چنانچه اعتراضی دارند 
مراتب را حداکثر ظرف مدت مقرر به شعبه  ششم  دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع  در 

خیابان شریعتی اول خیابان معلم گزارش نمایند. 
58333 - مدیر دفتر شعبه  ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان بنیاد ش�هید و امور ایثارگران به طرفیت حس�ین حسین،  ورثه مرحومه  خانم 
صغری رضاعلی به شماره بایگانی 930121 و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی 
تهران نموده اس�ت که به  علت مجهول المکان بودن خوانده  و به درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/2/9 ساعت 11:00 صبح تا خوانده  از تاریخ نشر 
آگهی به دفتر شعبه شش�م دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  
حضور یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد. 
58334 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان بنیاد ش�هید و امور ایثارگران به طرفیت آقاخان زندیه – رضا ش�فیعی حبیب 
آبادی به شماره بایگانی 960111 و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده 
است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود با تعیین وقت 97/11/14 ساعت 11:00 صبح تا خواندگان از تاریخ نشر آگهی به 
دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه 
ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد 
در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

58335  -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
آگهی حضور در جلسه 

خواهان ایرج فروزان راد به طرفیت  فهیمه هنرکار جوشقانی – سید حسین طباطبائی 
ازاد – محمدرضاحسینی به شماره بایگانی 970145 و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب 
اس�المی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 97/11/02 ساعت 11:00 صبح تا خواندگان از 
تاریخ نش�ر آگهی به دفتر ش�عبه ششم دادگاه انقالب اس�المی تهران  مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس�یدگی  حضور یابد در هر ص�ورت عدم حضور در دادگاه غیابا رس�یدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58336 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان صدیف اقازاده س�قرلو و میر محمود قره سید رومیانی به طرفیت ورثه مرحوم 
نصرت الدوله – عبدالعلی – صبار – س�یروس ورثه مرح�وم ابراهیم مهدی نژاد مکاری 
– مه لقا – فرخ لقا – ش�هربانو – ش�هناز – صغرا – مهدی  همگی مهدی نژاد مکارمی 
و همس�ران وی فاطمه خرندمنش و گل بهار مارکی 3. و رثه مرحوم اس�ماعیل – کاظم 
یوسف – هادی – صادق – جعفر – تقی – ابراهیم – ماه منیر – راضیه مهدی نژاد مکاری 
– آلبوریک مارگاریان – شارل لوپالتونیه به شماره بایگانی 900249 و دادخواستی تسلیم 
دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 97/12/13 ساعت 11:00 صبح تا 
خواندگان از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58337 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان محمد افراسیابی  به طرفیت  منیژه صفاری،  رمضان عظیم پور، یوسف طوالنی به 
شماره بایگانی 970093 و دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است 
که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
شود با تعیین وقت 98/04/24 ساعت 11:00 صبح تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی به دفتر 
ش�عبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نسخه 
ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد 
در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

58338 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 
آگهی حضور در جلسه 

خواه�ان ثری�ا ذاکری  به طرفیت ش�رکت گلی�ن گوی به ش�ماره بایگان�ی 940067 و 
دادخواستی تسلیم دادگاه انقالب اسالمی تهران نموده است که به  علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و به درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود با تعیین وقت 98/01/26 
س�اعت 9:00 صبح تا خوانده  از تاریخ نشر آگهی به دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب 
اس�المی تهران  مراجعه و ضمن اعالم نشانی خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد در هر صورت عدم حضور در 

دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58339 -  مدیر دفتر شعبه شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ   رای 
حس�ب محتویات پرونده به ش�ماره بایگانی 930522  در خصوص دعوی خانم هنگامه  
تقی زاده علیه آقای علی ساعدی  2. خانم فخر الدین انتظاری نسبت به دادنامه  شماره 
970117  مورخ 97/03/22 تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم  گردیده و حکم مقتضی به نفع 
خواهان صادر ش�ده و  رای دادگاه غیابی اس�ت و از تاریخ ابالغ   ظرف بیس�ت روز قابل 
واخواهی خواهد بود، النهایه با عنایت به مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 302 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی، بدینوسیله مراتب از طریق نشر این آگهی به نامبرده و یا وکیل قانونی 
وی اعالم و ابالغ   می گردد تا چنانچه اعتراضی دارند مراتب را حداکثر ظرف مدت مقرر 
به ش�عبه  ش�انزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع  در خیابان شریعتی اول خیابان 

معلم گزارش نمایند. 
58340 - مدیر دفتر شعبه  شانزدهم  دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ   رای 
حسب محتویات پرونده به ش�ماره بایگانی 930493 در خصوص دعوی ایرج 
تقی زاده و  ... علیه آقای علی س�اعدی  2. خانم فخر الدین انتظاری نس�بت 
به دادنامه  ش�ماره 970116 م�ورخ 97/03/22 تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم  
گردیده و حکم مقتضی به نفع خواهان صادر ش�ده و  رای دادگاه غیابی است 
و از تاریخ ابالغ   ظرف بیست روز قابل واخواهی خواهد بود، النهایه با عنایت 
به مراتب فوق با تجویز ذیل ماده 302 قانون آئین دادرسی مدنی، بدینوسیله 
مراتب از طریق نش�ر این آگهی به نامبرده و یا وکیل قانونی وی اعالم و ابالغ   
می گردد تا چنانچه اعتراضی دارند مراتب را حداکثر ظرف مدت مقرر به شعبه  
ش�انزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع  در خیابان شریعتی اول خیابان 

معلم گزارش نمایند. 
58341 - مدیر دفتر شعبه  شانزدهم دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به فرید و پرویز و  فرشاد و پریسا همگی صدر 
فرزند عباداله و حکمت شوفیز

خواهان آقای محمد سعید مطاعی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم فرید و پرویز و فرشاد و پریسا همگی صدر و حکمت شوفیز به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709980404500607 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.ر
109800 منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل- پاشازاده 
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آگهی درخواست انحصاروراثت 
  به اطالع می رس�اند آقای لطفعلی رس�تمی   دارای س�ند سجلی 1345 – 314 درخواس�تی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم 
ش�ورای حل اختالف دهدش�ت نموده که به کالس�ه 9709987428100704 ثبت شعبه اول ش�ورا گردیده و طی ان اظهار نموده که مرحوم 
محمد حسین رستمی فرزند لطفعلی  در تاریخ 1397/7/29 به رحمت ایزدی پیوست و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1- لطفعلی رستمی 
فرزند حیاتقلی  به شماره شناسنامه 314  متولد 1345 پدر متوفی 2- تورماه درخشان فرزند الیاس به شماره شناسنامه 3 متولد 1344 مادر 
متوفی 3- صدیقه پرستش فرزند کرامت اله به شماره شناسنامه 2058 متولد 1365 همسر متوفی 4- فروغ رستمی فرزند محمد حسین به 
شماره ملی 4240880742 متولد 1393 دختر متوفی 5- فرزاد رستمی فرزند محمد حسین به شماره ملی 4240955203 متولد 1396 پسر 
متوفی  و الغیر و اینک پس از تشریفات قانونی و به استناد به ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 

اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی به شورا تقدیم و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شورای حل اختالف شماره یک دهدشت

آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول ) نوبت اول ( 
طبق پرونده اجرایی به کالس�ه ش�ماره 940213 له شرکت پرتوسازان ساحل علیه شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا مبنی بر مطالبه وجه 
محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 243/799/313 ریال بابت کل خواس�ته و مبلغ 12/189/965 ریال بابت هزینه اجرایی در حق 
دولت با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه  ابالغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم له به منظور 
استیفاء حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناسی به استناد مواد 113 الی 136 قانون اجرای احکام مدنی دفتر اجرای احکام حقوقی شعبه اول 
بوشه در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصت ذیل نماید . مشخصات و مبلغ مورد مزایده : ضایعات 
دپو شده در محوطه اقالم اسقاطی شرکت صدرا شامل تیرآهنهای فلزی ، تکه لوله های قطور ، ورقهای فلزی و ... به میزان تقریبی 16/5 تن به 
ارزش 264/000/000 ریال مزایده روز شنبه مورخ 97/09/24 راس ساعت 9 الی 10 صبح از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست ده درصد از وجه پیشنهادی را نقدا 
و فی المجلس به حس�اب دادگس�تری تودیع نماید و نس�بت به ما بقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید و اال وجه تودیعی پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد عالقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر 

جهت برگزاری مزایده حضور یابند .
751 مسئول اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر - هاشمی

دادنامه
پرونده کالسه9709980059900130شعبه3دادگاه عمومی حقوقی گرگان بایگانی970231تصمیم نهایی شماره 9709970059900458خواهان 
راضیه فالحی ف حسن با وکالت مجیداسماعیلی ف حسن بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصرعدالت22برج مروارید 
طبق�ه 5واحد2خواندگان1-ام فروه توکلی ف غالمرضا2-غالمعلی توکلی3-صدیقه توکلی4-علیرضا توکلی ف غالمرضا5-آمنه توکلی6-
ابوالفضل توکلی 7-خدیجه توکلی همگی بنش�انی اس�تان گلستان شهرستان گرگان روستای س�یاهتلو منزل حاج غالمرضا توکلی)ورثه 
غالمرضا توکلی(8-ش�عبان توکلی9-محمدتوکلی10-فاطم�ه توکلی11-عبدالمطلب توکلی12-زبیده توکلی13-مریم توکلی14-س�کینه 
توکلی همگی بنش�انی استان گلستان شهرستان گرگان روستای س�یاهتلو منزل ابراهیم توکلی)ورثه ابراهیم توکلی(15-حمزه توکلی ف 
غالمرضا16-جمیله توکلی ف شعبان17-قربانعلی توکلی18-صدیقه توکلی19-ابوطالب جاللی20-زینب توکلی ف غالمرضا21-محمدرضا 
جاللی22-صغری توکلی ف شعبان23-علیرضا جاللی24-کبری توکلی ف شعبان25-بی بی توکلی ف شعبان26-کلثوم توکلی27-شهربانو 
مهاجر ف عبدالمطلب28-ابراهیم توکلی ف شعبان29-غالمرضا جاللی 30-هاجرتوکلی ف شعبان31-سمانه توکلی ف غالمرضا32-خدیجه 
جاللی33-خدیجه توکلی34-غالمعلی توکلی35-حاج طیبه جاللی36-معصومه توکلی ف شعبان37-زهرا توکلی همگی بنشانی مجهول 
المکان38-بی بی کشاورز تلوئی ف اکبر بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان روستای سیاهتلو39-علی توکلی ف شعبان40-حجت اله 
توکلی ف شعبان41-خلیل توکلی ف شعبان42-جعفرتوکلی ف شعبان43-خاور توکلی ف شعبان همگی بنشانی استان گلستان شهرستان 
گرگان روستای سیاهتلو منزل حاج علی توکلی)ورثه حاج شعبان توکلی(خواسته ها1-اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول(2-خلع ید3-اعتراض 
به تصمیم واحد ثبتی4-ابطال سند رسمی)موضوع سندملک است(5-مطالبه خس�ارت دادرسی رای دادگاه درخصوص دادخواست مجید 
اس�ماعیلی ف حس�ن بوکالت از راضیه فالحی ف حسن بطرفیت راضیه فالحی ف حس�ن-مجید اسماعیلی ف حسن-زهرا توکلی فرزند-

هاجرتوکلی ف ش�عبان-ابوطالب جاللی-قربانعلی توکلی-صدیقه توکلی-س�کینه توکلی-علیرضا توکل�ی ف غالمرضا-حمزه توکلی ف 
غالمرضا-غالمعلی توکلی-محمدرضا جاللی-بی بی توکلی ف شعبان-خدیجه توکلی-خاورتوکلی فرزند-شهربانومهاجر ف عبدالمطلب-

فاطمه توکلی-خلیل توکلی ف ش�عبان-جعفرتوکلی ف شعبان-علی توکلی ف شعبان-معصومه توکلی ف شعبان-خدیجه توکلی-کبری 
توکلی ف شعبان-غالمرضا جاللی-زینب توکلی ف غالمرضا-بی بی کشاورز تلوئی ف اکبر-آمنه توکلی-جمیله توکلی ف شعبان-ابوالفضل 
توکلی-مریم توکلی-علیرضا جاللی-حجت اله توکلی ف ش�عبان-ام فروه توکلی ف غالمرضا-کلثوم توکلی-عبدالمطلب توکلی-ابراهیم 
توکلی ف ش�عبان-غالمعلی توکلی-زبیده توکلی- صغری توکلی ف ش�عبان-حاج طیبه جاللی -ش�عبان توکلی-صدیقه توکلی-س�مانه 
توکلی ف غالمرضا-محمد توکلی وخدیجه جاللی بخواسته اثبات مالکیت )مالی غیرمنقول(خلع ید-اعتراض به تصمیم واحد ثبتی-ابطال 
سندرسمی)موضوع س�ندملک است(وبااحتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه خواهان طی الیحه ش�ماره491480مورخ97/8/21قبل از 
اولین جلس�ه رس�یدگی دعوی خودرا مسترد نموده اس�ت دادگاه با لحاظ بندالف ماده107قانون آئین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست 
راصادرواعالم مینماید رای صادره حضوری وظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر اس�تان گلستان 

میباشد.
9964-رییس شعبه3حقوقی دادگستری شهرستان گرگان-زمانی کیاسری 

دادنامه
  پرونده کالسه9709981778500371ش�عبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالله تصمیم نهایی شماره 970997177850076بایگانی

970420خواهان محمد جواد ش�یر آقائی ف رحمت اله بانمایندگی ابراهیم نوری ف اس�کندر بنشانی استان گلستان شهرستان مینودشت 
شهیدآوینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی دفترحمایت حقوقی ایثار گران خواندگان1-قربانعلی مقتدائی ف فرج اله بنشانی استان مازندران 
شهرس�تان ساری خیابان زرویجان کوچه صاحب الزمان روبروی بهداش�ت2-محمدخواجه وندی ف علی اصغر بنشانی مجهول المکان3-
محمدحسین شیخ بنش�ای گلستان کالله روستای ثاراله خواس�ته ها1-تحویل مبیع2-اثبات وقوع بیع3-انتقال سند4-مطالبه خسارات 
دادرسی رای دادگاه درخصوص دعوی محمد جواد شیراقایی باوکالت ابراهیم نوری بطرفیت1-قربانعلی مقتدایی2-محمد خواجه وندی3-

محمدحسین شیخ به اثبات بیع موضوع قرارداد مورخه24/11/82نسبت به1قطعه زمین زراعی بمساحت 15000مترمربع ازپالک82-اصلی واقع 
درروستای باینال فیمابین خواهان وخواندگان ردیفهای اول ودوم ب- الزام خوانده به تحویل مبیع ج-الزام به انتقال سند هریک ازخواسته 
ها مقوم به3/100/000ریال به انضمام جمیع خسارات دادرسی به بدین توضیح که خواهان بیان داشته بموجب قرارداد مورخه24/12/82یک 
قطعه زمین بمساحت یک ونیم هکتارواقع درروستای باینال کالله از ردیفهای اول ودوم با ثمن معلوم خریداری نمودم اما خواندگان ازتحویل 
مبیع وانتقال سند خوداری بعمل می اورند تقاضای رسیدگی بشرح ستون خواسته نموده است صرف نظرازدفاع بعمل آمده نظرباینکه حسب 
گزارش مرجع انتظامی وتماس تلفنی دفترشعبه با اداره ثبت احوال کالله احدی ازخواندگان بنام محمد حسین شیخ درمورخه 08/12/95قبل 
ازطرح دعوی فوت نموده باتوجه به اینکه نامبرده قبل ازطرح دعوی)تاریخ طرح دعوی23/05/97(فوت نموده ودرزمان طرح دعوی اهلیت 
قانونی نداش�ته باعنایت به موارد مذکوربه استناد به مواد956قانون مدنی232قانون امورحسبی بلحاظ طرح دعوی بطرفیت متوفی قراررد 
دع�وی خواهانها صادرواعالم میگردد قرارصادره ظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر 

استان گلستان میباشد.
17-رئیس شعبه 3حقوقی دادگاه عمومی کالله-دانشور

دادنامه
   پرونده کالسه9609981802801041بایگانی970898ش�عبه101دادگاه کیفری2 شهرس�تان مینودش�ت)101جزایی س�ابق(تصمیم نهایی 
شماره9709971801001486 شکات1-دادسرای عمومی وانقالب شهرستان مینودشت دادستان بنشانی استان گلستان شهرستان مینودشت 
خیابان س�یدجمال الدین بعدازپل خاکی کدپس�تی4981684345تلفن 01735220988-01735220987پورتال دادگس�تری کل استان 
گلستان http://dadgolestan.ir2-اکبر عرب ف روح اله بنشانی استان گلستان شهرستان مینودشت دهستان دوزین روستای براین متهم 
سجاد بلوری بجندی ف داود بنشانی البرز گلستان25متری آزادگان کوچه گلستان3فعال مجهول المکان اتهام توهین ازطریق ارسال پیامک 
دادگاه پس ازبررسی جمیع اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل با استعانت ازخداوند متعال وتکیه برشرف ووجدان 
مبادرت بصدوررای مینماید)رای دادگاه(درخصوص اتهام سجاد بلوری بجندی فرزند داود دائربر توهین ازطریق ارسال پیامک موضوع شکایت 
اکبرعرب ف روح اله دادگاه با عنایت به کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقالب شهرستان مینودشت شکایت شاکی مالحظه متن 
پیامک ارسالی ازجانب متهم برای شاکی که حکایت ازتوهین دارد وبا محتوای تلفن همراه شاکی توسط مقام محترم تحقیق مورد مطابقت 
قرارگرفته اس�ت اس�تعالم واصله ازشرکت ایرانسل که مالکیت خط ارس�ال کننده پیامک توهین آمیز رابرای متهم تایید نموده است عدم 
حضورنامبرده دردادسرا ودادگاه وعدم ارسال الیحه دفاعیه وسایر قرائن وامارات موجود درپرونده بزهکاری نامبرده را محرز ومسلم دانسته 
مس�تندا به مواد160و211-ازقانون مجازات اسالمی مصوب1392وماده608-ازقانون مجازات اسالمی مصوب1375حکم به محکومیت متهم 
بتحمل 74ضربه شالق تعزیری را صادر واعالم رای صادره غیابی وظرف مهلت20روزپس ازابالغ واقعی دراین دادگاه وسپس ظرف همین مهلت 

قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
  25-دادرس شعبه101دادگاه کیفری 2شهرستان مینودشت-جامه شورانی

دادنامه
پرونده کالسه 9709980056100376بایگانی970412/شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970056100749خواهان 
تعاونی اعتبارثامن االئمه با وکالت زهرا محمدخانی ف صادق بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصرعدالت9مجتمع قاسمی 
ط5واحد1خوانده مونا رضائی نوکنده ف ش�اهرخ بنشانی خواسته ها1-مطالبه وجه چک2-مطالبه خسارت تاخیر تادیه3-مطالبه خسارت 
دادرس�ی رای دادگاه درخص�وص دعوی زهرا محمدخانی بوکالت ازطرف تعاونی اعتبارثامن االئمه بطرفیت مونا رضائی نوکنده ف ش�اهرخ 
بخواس�ته مطالبه مبلغ س�یصد وپنجاه میلیون ریال بابت وجه1فق�ره چک بانک ملت بش�ماره س�ریال1516/544812/30بتاریخ05/25/ 
1396دروجه خواهان ازحس�اب خوانده به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه وخس�ارات دادرسی نظربه اینکه اوال اصل سند تجاری وگواهینامه 
عدم پرداخت به رویت دادگاه رس�یده اس�ت ثانیا وجود اصل سند تجاری حکایت ازمدیونیت خوانده دارد ثالثا خوانده علیرغم ابالغ واقعی 
ومشاهده اخطاریه الکترونیک درسیستم ثنا وانتظار کافی حاضرنشدند ودفاعی نیزبصورت کتبی ننمودند ووکیلی نیز معرفی ننمودند رابعا 
امضا ذیل سند تجاری مورد ایراد واشکال خوانده قرار نگرفت خامسا با عدم ارائه دلیل بربرائت ذمه بقا دین استصحاب میگردد ومستندا به 
ماده1257قانون مدنی ومواد249 و311و312و133و315و316و317و320قانون تجارت مصوب1311وتبصره ماده 2قانون صدورچک الحاقی10/ 
1376/03مصوب تش�خیص مصلحت نظام وقانون استفس�اریه تبصره ماده واحده فوق مصوب1377/09/21مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ومواد198و519و522قانون آئین دادرس�ی مدنی مصوب1379/01/21مجلس ش�ورای اس�المی وقاعده فقهی استصحاب حکم برمحکومیت 
خوانده بپرادخت مبلغ سیصدوپنجاه میلیون ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ دوازده میلیون سیصد ودوهزار ریال بعنوان خسارت دادرسی 
وهمچنین بپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ مندرج در س�ند تجاری1396/05/25تازمان پرداخت براس�اس نرخ ش�اخص تورم بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که 2مورد اخیر دراجرای احکام مدنی محاسبه میگردد درحق خواهان 
صادرواعالم مینماید رای بلحاظ ابالغ واقعی اخطاریه الکترونیک حضوری وظرف20روز پس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید 

نظراستان گلستان میباشد.
9992-رئیس شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-صادقی

دادنامه
   پرونده کالسه9709981720100389بایگانی970399شعبه اول شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی 
شماره 9709971720100703خواهان مهدی سیفی ف سدی یار بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان جرجان روبروی شهرک امام کوی 
سجادیه روبروی رجب نژاد2-تراشکاری ایران صنعت خواندگان1-شروین موهبتی ف سهیل بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان کوی 
دادگستری بین کوچه اول ودوم پالک79و2-جمشید فعال ف وهاب بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه خسارت دادرسی2-مطالبه 
خسارت تاخیرتادیه3-مطالبه وجه سفته)رای دادگاه(درخصوص دعوی مهدی سیفی ف سدی یار بطرفیت جمشیدفعال ف وهاب -شروین 
موهبتی ف سهیل بخواس�ته مطالبه مبلغ جمعا200/000/000ریال وجه2فقره سفته بشماره س�ریال 427253-427255بتاریخ 96/8/16به 
انضمام خس�ارت تاخیرتادیه وخسارات دادرس�ی نظرباینکه1-امضای خواندگان ذیل سندتجاری مصون ازاعتراض مانده است2-خواندگان 
درجلسات شورا حاضرنشدند والیحه دفاعیه ارسال ننمودند و وکیلی نیز معرفی ننمودند وابالغیه نیزابالغیه واقعی نشده است3-وجود اصل 
سند تجاری درید خواهان حکایت ازمدیونیت خوانده دارد4-خواندگان دلیلی بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده اند همچنین نظریه مشورتی 
ش�ورای حل اختالف نیز ارائه ش�ده است لذا بافرض اس�تصحاب بقا بردین ومس�تندا به ماده1257قانون مدنی ومواد313و317 و320قانون 
تجارت مصوب1311ومواد9و18و27قانون ش�ورای حل اختالف مصوب1394/08/10مجلس ش�ورای اسالمی ومواد198و519و522قانون آئین 
دادرس�ی مدنی مصوب1379/01/21مجلس شورای اسالمی وقاعده فقهی استصحاب حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ 
جمعا200/000/000ریال بعنوان اصل خواسته ومبلغ2/993/000ریال بعنوان خسارت دادرسی وهمچنین بپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواست 97/6/4 تازمان پرداخت براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که مورداخیردراجرای احکام مدنی 
محاسبه میگردد درحق خواهان صادرواعالم میگردد رای غیابی وظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین مرجع وسپس ظرف20روزقابل 

تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی گرگان میباشد.
81-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گرگان-صادقی

دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  کالسه9709980059200301بایگانی970354ش�عبه11دادگاه  پرون�ده     
9709970059200933خواهان اعتباری امید جلین گرگان با وکالت محبوبه جهان بخش ف قاس�معلی بنش�انی استان گلستان شهرستان 
گرگان خ ایرانمهر بین ابوذردوازده وچهاردهم نبش نمایش�گاه اتومبیل دفتروکالت خواندگان1-زهرا بیگم حس�ینی میقان ف س�یدمحمد 
بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان رسالت37بین گل بابایی6-8و2-سیداحمد حسینی میقان ف سیدمحمد3-حسن تجری ف حسین 
همگی بنشانی4-جوادصفرخانی موذنی ف عباس بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان عدالت61خوارزمی مجتمع فرهنگ ط3 خواسته 
ها1-مطالبه خس�ارت دادرسی 2-مطالبه وجه چک3-مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه)رای دادگاه(درخصوص دعوی تعاونی اعتبارامید جلین 
درحال تصفیه باوکالت موسسه اعتباری کاسپین ووکالت محبوبه جهانبخش بطرفیت زهرا بیگم حسینی میقان-جواد صفرخانی موذنی-

حس�ن تجری-سید احمد حسینی میقان بخواس�ته مطالبه مبلغ600000000ریال موضوع1فقره چک مستند دعوی بش�ماره935484/51/ 
1592مورخ5/96/ 12عهده بانک ملت با احتساب خسارات تاخیرتادیه ودادرسی بشرح متن دادخواست تسلیمی نظربه اینکه صدورووجود 
اصل چک درید خواهان داللت براش�تغال ذمه خواندگان بمیزان وجه مندرج درمت�ن آن درمقابل خواهان بعنوان دارنده را دارد وباتوجه به 
اینکه مستند مرقوم ازهرگونه تعرض مصون مانده وبه اصالت آن خدشه ای واردنشده ودرمقابل دعوی مطروحه نیزدفاعی معمول نشده وایراد 
وتکذیبی بعمل نیامده است ودلیلی دائربر پرداخت وجه چک مورد دعوی وتحصیل برائت ذمه ازسوی خواندگان ابرازنگردیده لذا دادگاه دعوی 
رامحمول برصحت تشخیص وبااحرازمدیونیت خواندگان واستصحاب بقاء دین مستندا به مواد310و313و314و249قانون تجارت و198و519-

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدورچک مصوب1376/3/10مجمع تشخیص 
مصلحت نظام وقانون استفس�اریه تبصره مذکورمصوب مجمع مزبورم�ورخ 1377/9/21خواندگان رامتضامنا بپرداخت مبلغ600000000ریال 
بابت1فقره چک بش�ماره1592/935484/51 مورخ 12/5/96بعنوان اصل خواس�ته وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانون�ی ونیز خس�ارت تاخیرتادیه بر مبنای نرخ ت�ورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن که توس�ط واحداجرای احکام ازبانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران استعالم میشود درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خواندگان غیابی وظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل 
واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف مدت20روزدیگرقابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظرمرکزاستان گلستان میباشد رای 

صادره نسبت به زهرابیگم حسینی میقان ظرف مدت20روز پس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان گلستان میباشد.
 139-رئیس شعبه11دادگاه عمومی حقوقی گرگان -حاجی دون 

دادنامه
   پرونده کالسه 9709980056300112 بایگانی970138شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970056301005خواهان 
صدیقه س�ادات حسینی ف سیدسمیع اله بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان افسران2بعداز60متری شهرک جهاد منزل تربتی نژاد 
خواندگان1-داریوش عالی زاده2-یحیی عامری3-سیامک سمعیی ف ابوالقاسم همگی بنشانی مجهول المکان4-حبیب کهن سال کفشگری 
ف رحیم بنشانی استان مازندران شهرستان قایم شهر شهر ارطه کفشگر کال5-محمدحسن قاسمیه ف عبدالحسین حاجی اسمعیل بنشانی 
استان گلستان شهرستان گرگان شهدا الله6پ24و6-آستان قدس رضوی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان پاساژ ثامن آستان قدس 
رضوی خواسته ها1-مطالبه خسارت دادرسی2-الزام به تنظیم سندرسمی ملک3-الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی4-الزام به اخذ پایان 
کاررای دادگاه درخصوص دادخواس�ت صدیقه سادات حسینی ف سیدسمیع اله بطرفیت1-داریوش عالی زاده2-یحیی عامری3-سیامک 
سمیعی ف ابوالقاسم 4- محمدحسن قاسمیه ف عبدالحسین5- حبیب کهن سال کفشگیری ف رحیم6- آستان قدس رضوی بخواسته1-

الزام به تنظیم سندرسمی انتقال 1واحد آپارتمان2-الزام به اخذ پایان کار3-الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی بااحتساب خسارات دادرسی 
بدین توضیح که خواهان بیان داش�ته حس�ب قرارداد فروش مورخ1386/10/24یک واحد آپارتمان ازخوانده ردیف2خریداری نموده ام که 
متاس�فانه تاکنون نسبت به انتقال سندآن اقدامی ننموده است لذا تقاضای رسیدگی وصدورحکم بشرح خواسته مورداستدعاست ازتوجه 
به اوراق ومحتویات پرونده وباالتفات بخواسته های مندرج دردادخواست تقدیمی وضمایم پیوست من جمله بیع نامه عادی صدرالذکر ورای 
قاضی شعبه4ش�ورای حل اختالف که درخصوص اثبات مالکیت وتحویل مبیع بطرفیت س�یامک سمیعی ومحمد حسن قاسمیه صادرشده 
اس�ت صرفنظرازصحت یاسقم رای صادره واظهارات خواهان وخوانده ردیف 4درجلس�ه دادرسی مورخ1397/13/06بدینصورت که خوانده 
مذکورعقدواقع ش�ده وفروش آپارتمان رابه خواهان راقبول نموده اس�ت بااین وصف نظربه وصول پاس�خ اس�تعالم ازشهرداری درخصوص 
پایان کار بشرح مثبوت درپرونده که بیانگر اخذ سابق آن توسط خواندگان میباشد لذا خواسته مذکور درواقع تحصیل حاصل بوده وامکان 
محکومیت به امرانجام شده امری عبث خواهدبود ولیکن باتدقیق درپاسخ استعالم اداره ثبت اسناد وامالک که مالک رسمی را داریوش عالی 
زاده معرفی نموده وبدیهی است خواسته های ردیف1و3هیچ ارتباطی با دیگرخواندگان نداشته ومیبایست بطرفیت مالک رسمی طرح شود 
وعلیرغم طرح دعوی بطرفیت ایشان خواهان ازارائه هرنوع دلیل مبنی بروجود رابطه معاملی حتی غیرمستقیم باخوانده مذکور عاجز مانده 
است لذا نظربه مراتب معنون سلسه نقل وانتقاالت تامالک رسمی متصل وپیوسته نیست واگرچه امکان صدورحکم دراین باب وجود دارد 
ولیکن با مسامحه ودرراستای رعایت حقوق متعاقب خواهان جهت طرح مجدد دعوی بااین استدالل که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت 
اس�تماع را ندارد بااس�تناد به اطالق ماده 2قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوی خواهان راصادرواعالم میدارد واما در خصوص دعوای 
خواهان نس�بت به س�ایرخواندگان بجهت عدم توجه دعوی بتجویز بند 4ماده 84وماده89قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان 
صادرواع�الم میگردد رای صادره حضوری وظرف مهلت20روز پس ازابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اس�تان گلس�تان 

میباشد.
88-دادرس شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-رجبی

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده شرکت فنی مهندسی مهر سیستم خرم ) سهامی خاص ( با نمایندگی نادر یعقوبی زاده به نشانی استان خوزستان – 
شهرستان اندیمشک – اندیمشک – کوی والیت خ سی متری والیت خ نیکان 5 تاریخ حضور 97/9/18 یکشنبه ساعت 11 محل حضور استان 
خوزستان – شهرستان اندیمشک – خ انقالب – بلوار شهید رجایی – دادگستری اندیمشک تاریخ حضور 97/9/18 ساعت حضور 11 صبح 
در خصوص دعوی اصغر سیاوشی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه بابت ... و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی و استماع شهادت شهود در این شعبه حاضر شوید .
مدیر دفتر شعبه پنجم حقوقی دادگاه اندیمشک – محمدی کیا

دادنامه
   پرونده کالسه9709980059900021بایگانی970021/شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970059900471خواهان 
احمد رستاقی فرزند رحمت اله باوکالت نسرین جعفری تبریزی ف قربانعلی بنشانی استان گلستان گرگان پاساژ آریا ط 1واحد 92خواندگان1-
محمود منتظری فرزند قادر بنشانی استان گلستان گرگان جهاد مرکزی دانشجوی13ط 2واحد10منزل شخصی2-بانک مسکن شعبه چاله باغ 
بنشانی استان گلستان گرگان چاله باغ 3-رقیه نظری سرخنکالته فرزند قربان بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-الزام به اخذ صورتمجلس 
تفکیکی2-الزام به تنظیم سند رسمی ملک30اثبات وقوع بیع4-اثبات مالکیت)مالیغیرمنقول(5-الزام به اخذ پایانکار)رای دادگاه( درخصوص 
دادخواست نسرین جعفری تبریزی بوکالت ازاحمد رستاقی فرزند رحمت ا...بطرفیت محمود منتظری فرزند قادر ورقیه نظری سرخنکالته 
فرزند قربان وبانک مس�کن شعبه چاله باغ بخواسته اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه55533مورخ92/11/25واثبات مالکیت راجع 
به 1واحد آپارتمان احداثیبروی پالک ثبتی773 فرعی از2-اصلی به آدرس ش�هرک ژاندارمری قطعه تفکیکی 773 والزام به اخذ پایانکار 
واخذ صورتمجلس تفکیکی والزام به انتقال سند رسمی باحفظ حقوق مرتهن نظرباینکه خواهان مدعی است طی مبایعه نامه مذکور تنظیمی 
درمشاورامالک شماره 637حوزه ثبتی گرگان مبادرت بخرید 1دستگاه آپارتمان ازخوانده ردیف اول)محمود منتظری(نموده درحالیکه سابقا 
ملک مذکور متعلق به خانم رقیه نظری)خوانده ردیف دوم(بوده است لهذا باتوجه باینکه مجتمع دررهن بانک مسکن شعبه چالع باغ میباشد 
بش�رح س�تون خواسته تقاضای صدورحکم نموده است خوانده ردیف اول طی الیحه ای اعالم داشت ازآنجاکه موعد انتقال سند در قرارداد 
بصورت توافقی بوده وهنوز بین طرفین توافقی صورت نگرفته لهذا الزامایشان به اجرای تکالیفش فاقد وجه قانونی است ضمنا اینجانب ملک 
مذکوررا ازخانم نظری خریداری کرده وبه آقای رستاقی فروختم وهیچ طلبی نیز ازایشان ندارم وبه رقیه نظری هم هیچ بدهی ندارم محمود 
منتظری درخصوص علت اینکه طرفین موعد معینی برای اخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی وانتقال سند معیین ننموده وبصرف ذکرتوافقی 
بسنده نمودند اعالم داشت که سازنده این اپارتمان دارای مشکالتی بوده وطرفین قرارداد یعنی خواهان مطلع ازاین مشکالت بوده وخواهان 
بااطالع ازاینکه اخذ پایانکار وسند فعال مقدور نبوده اصرار برخرید این ملک ازطریق معاوضه واخذ40میلیون تومان وجه نقد مبادرت به انعقاد 
قرارداد حاضرنموده اس�ت وبرای اثبات این امرش�هودی حضوردار  دائربه مطالبه مبلغ   وخسارات دادرسی و تاخیربه استناند که درصورت 
صالحدید دادگاه ایشان را حاضر خواهم نمود دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادرمینماید لکن خوانده ازحاضر نمودن شهود دردادگاه 
امتناع نموده واعالم میدارد من اصال مسئولیتی درقبال خواهان ندارم واخذ پایانکار وسند برعهده سازنده است واین مطلب بصراحت درذیل 
قولنامه مورخ92/11/25ثبت وضبط است دادگاه باتوجه به جمیع محتویات اوراق خواسته خواهان راموافق دانسته وحکم به اثبات وقوع بیع 
موضوع مبایعه نامه عادی شماره 55533مورخ92/11/25احداثی بروی قطعه 773شهرک انتظام صادر واعالم مینماید وباتوجه باینکه ازمنظر 
ش�هرداری س�ازنده ملک مذکر رقیه نظری بوده وهمچنین ازلحاظ اداره ثبت مالکیت عرصه بنام ایشان بوده است حکم به محکومیت رقیه 
نظری سرخنکاته به اخذ پایانکار وصورتمجلس تفکیکی وانتقال سند رسمی واحد مذکور بارعایت حقوق مرتهن یعنی بانک مسکن شعبه 
چاله باغ گرگان بنام خواهان صادر واعالم مینماید مس�تند دادگاه درصدور احکامفوق الذکر مواد 10-190-191-219-220-223و264قانون 
مدنی198-512-519و522قانون آیین دادرسی مدنی میباشد عالوه برموارد مذکور ازباب تسبیب نیزحکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
بپرداخت 3/703/076ریال ازبابت هزینه دادرس�ی15/000/000ریال ازباب حق الوکاله درحق خواهان صادر واعالم مینماید درخصوص دعوی 
خواهان بشرح پیش گفته بطرفیت محمود منتظری ازآنجا که مشارالیه قائم مقام فروشنده اولیه بوده وپس ازانتقال مال به خواهان کلیه حقوق 
وتکالیف خویش رابه خواهان منقل نموده وازطرف دیگربلحاظ اینکه دراداره ثبت اسناد وامالک وهمچنین درشهرداری گرگان پرونده ای بنام 
ایشان وجود نداشته وسمتی درخصوص ملک حاضرندارد لهذا دعوی متوجه ایشان نبوده وبه استناد مواد 84و89قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی خواهان دراین بخش صادرواعالم میگردد درخصوص خواس�ته خواهان مبنی براثبات مالکیت ازآنجا که عرصه ملک مذکور 
دارای س�ند مالکیت ثبتی میباشد لهذا صدورحکم به مالکیت امکان پذیرنمیباشد واین خواسته نیز وفق قانون تنظیم نشده لهذا مستندا 
به ماده 22قانون ثبت وماده 2قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع دعوی دراین خصوص صادرمیگردد وهمچنین دعوی اصال متوجه 
بانک مسکن نبوده و مستندا به مواد 84و89قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی دراین خصوص صادرواعالم میگردد حکم صادره غیابی 
وظرف20روزقابل واخواهی درهمین شعبه وپس ازآن ظرف20روزقابل تجدید نظرخوایه درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد 

قرارهای صادره همگی حضوری بوده وظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
9963-رئیس شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گرگان-زمانی کیاسری

دادنامه 
پرون�ده کالس�ه 960998315200620 ش�عبه 109 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه )109 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709978313200549   متهم: آقای فرید علیخانی به نش�انی  کرمانش�اه متواری  اتهام: تیراندازی منجر به مجروح شدن مسعود تشکری 
رای دادگاه در خصوص اتهام آقای فرید علیخانی فاقد مشخصات بیشتر متواری  سابقه دار سوابق متعدد کیفری  دارد واز مجرمین  سابقه و 
شناسنامه دار  می باشد دائر بر حمل سالح شکاری از نوع پران )غیر مکشوفه(  بصورت غیر مجاز  و قدرت نمایی  با سالح گرم )همان سالح(   
موضوع گزارش مرجع انتظامی  و شکایت شکات با عنایت به جمیع اوراق و  محتویات پرونده مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان کرمانشاه شکایت شکات اگرچه تمایلی به ادامه آن نداشته تحقیقات به عمل آمده از محل  شهادت شهود متواری  بودن  
متهم و عدم تدارک دفاع علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و سایر قرائن و امارات  موجود در پرونده بزهکاری  نامبرده را بشرح مذبور  محرز 
و مسلم  تشخیص لذا مستندا به ماده 6 قانون اسلحه و مهمات و ما ده 617  از قانون تعزیرات  مصوب 75  متهم  موصوف را با ا عمال قاعده 
جمیع مجازات  به این اعتبار   که بزه حمل سالح شکاری بصورت غیر مجاز درجه هفت بوده و با رعایت ماده 131 از  قانون مجازات اسالمی با 
مجازات   موضوع   ماده 617  جمع می گردد و بابت بزه  حمل سلح شکاری غیر مکشوفه به صورت غیر مجاز به تحمل حبس تعزیری  6 ماه 
و بابت بزه قدرت نمایی  با سالح گرم به 2 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری  )که اجرای شالق در غیر مالء عام و به نحو متعارف 
بروی لباسها در غیر نواحی حساب بدن برابر مقررات  نواخته  خواهد شد محکوم می ن ماید و در خصوص  سایر اتهامات نامبرده دائر بر ایراد 
جرح با چاقو و اخالل در نظم عمومی نظر به اینکه گواهی پزشکی  ارائه نگردید  و اصوال شاکی خصوصی در این زمینه پیگیری نکرده است و 
همچنین ارتکاب بزه اخالل در نظم با ثبوت بزه   قدرت نمایی با سالح گرم با عنایت  به رفتار مرتکب  که یک فعل و احد بوده است  قابل  جمع 
نمی باشد  و همچنین در خصوص  توهین نظر به اینکه ا لفاظ وی توهینی  ذکر  نشده اند لذا مستندا به ماده 4  از قانون آئین دادرسی  کیفری 
و حاکمیت اصل کلی برائت و قاعدهدراء رای بر برائت مشارالیه  و ا عالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان  کرمانشاه می باشد. 
963 دادرس شعبه 109  کیفری 2 دادگستری کرمانشاه 

دادنامه 
پرون�ده کالس�ه 9609988320000391  ش�عبه 109 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه )109 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709978313200540   ش�اکی: خانم فرزانه تیموری فرزند نعمت اله به نش�انی کرمانش�اه  22 بهمن گلستان بلوار اجاق برج آرمیتا طبقه 
7 واحد 30  متهم: خانم  بهاره جعفری اس�طلخی  فرزند فرخ به نش�انی تهران 18 خ خلیج خ حس�ینی 8 متری 5 پالک 3  اتهام: س�رقت 
مستوجب تعزیر  رای دادگاه در خصوص اتهام خانم بهاره جعفری اسطلخی فاقد مشخصات  بیشتر متواری  دائر بر مباشرت در سرقت تعزیری 
گوشی گلکسی متعلق به شاکیه خانم فرزانه تیموری  موضوع شکایت نامبرده  عنه به جمیع اوراق و محتویات پرونده  کیفرخواست شماره 
9710438315104672   صادره از دادسرای  عمومی و انقالب  شهرستان کرمانشاه  شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی  استعالم صورت 
گرفته از مخارات و احراز   این مطلب که بر روی گوشی شاکی شماره ای متعلق به متهم مذبور بر روی گوشی فعال بو ده و در این راستا نیابت 
به محل سکونت متهم  صادر و ارسال شده و شناسایی نگردید و هم چنین با عنایت به نشر آگهی اتهام مذبور و گذشت مهلت قانونی و عدم 
حضور متهم   یا ا  عالم عذر  موجه از س�وی نامبرده و س�ایر قرائن و محتویات پرونده  بزهکاری  متهم  موصوف را محرز و مس�لم تشخیص  
مس�تندا به ماده 661 از قانون تعزیرات مصوب 1375 نامبرده را به تحمل 91 روز حبس تعزیری و تحمل 5 ضربه ش�الق تعزیری  که در غیر 
مالء عام و بر روی لباس مطابق مقررات و آئین نامه  نواخته خو  اهد شد محکوم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس  از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی  و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
962  دادرس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 شهرستان کرمانشاه 

دادنامه 
پرونده کالسه 909988315200211  شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )110 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 9709978313300843  
شکات: 1. آقای سجاد کرمی   موسی اباد فرزند اصغر به نشانی  کرمانشاه  شهرک سجادیه کوچه چهارم  پالک 34 ،  2. آقای اصغر کرمی  موسی 
آباد فرزند قربانعلی  به نش�انی کرمانش�اه کرمانشاه  کوی 4 صادق  عزیزی پالک 34 متهم:  آقای فریبرز  محمودی فرزند  محمود به نشانی 
کرمانش�اه  آدرس ندارد اتهام: س�رقت از منزل  گردشکار: موضوع پرونده در ارتباط با شکایت آقایان سجاد کرمی و اصغر کرمی علیه آقای 
فریبرز محمودی دائر بر مباشرت در دو فقره سرقت شبانه از  منزل می باشد که از سوی شعبه اول بازپرسی مورد رسیدگی  قرار گرفته و ببا 
قرار جلب به دادرسی و  کیفرخواست به دادگاه ارسال و از سوی  رئیس محترم دادگاه های عمومی و انقالب  به این شعبه ارجاع و دادگاه وقت 
رسیدگی برای مورخه 1397/08/26 تعیین و پس از رسیدگی  به پرونده ختم رسیدگی  را ا عالم و با استعانت از خداوند سبحان به شرح ذیل 
انشاء رای می نماید. رای دادگاه  حسب کیفرخواست شماره 4445- 97  دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه  اتهام آقای فریبرز محمودی  
متواری  و مجهول المکان دائر است بر مباشرت در دو فقره سرقت  تعزیری  شبانه از منزل موضوع   شکایت اقایان سجاد کرمی و اصغر کرمی 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده  به لحاظ عدم ارائه هرگونه دلیل بر ارت کاب بزه  متهم و جریان اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 
از قانون اساس�ی جمهوری اس�المی ایران  حکم بر برائت متهم صادر و اع الم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از  ابالغ  

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
1780  رئیس شعبه 110 کیفری دو شهرستان  کرمانشاه 

دادنامه 
پرونده کالسه 9709988315400418   شعبه 3  دادگاه انقالب اسالمی  شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی   شماره 9709978314700549  
متهم: خانم پریسا  نجفی فرزند محمدحسین به نشانی کرمانشاه کرمانشاه  اتهام: حمل بیست سانتی گرم هروئین  دادگاه با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده ختم رسیدگی  را اعالم و با استعانت از خداوند متعال  و تکیه بر شرف و  وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص  اتهام خانم پریسا نجفی فرزند محمدحسین ازاد با قرار وجه التزام دائر بر حمل 20 سانتی گرم هروئین  موضوع 
کیفرخواست شماره 5104791- 97  صادره از دادسرای   عمومی و انقالب  کرمانشاه دادگاه  با بررسی ا وراق و محتویات پرونده  و با توجه به 
مفاد کیفرخواست صادره گزارش موثق و مورد اعتماد مرجع انتظامیو نحوه کشف مواد مخدر در بازرسی از متهمه و اقرار وی در مرجع انتظامی 
و دادسرا و در پذیرش اتهام انتسابی و عدم مراجعه و ضمائم متهمه  در جلسه رسیدگی دادگاه بدون ا عالم هرگونه عذر موجه علیرغم مطالب 
ذکر  شده و  مضی مهلت و انتظار کافی دادگاه با توجه به ابالغ قانونی به  متهمه و سایر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده وقوع و ارتکاب 
بزه موصوف را از ناحیه متهمه ثابت و محرز تشخیص داده و مستندا به بند 2 ماده 8 قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر  و الحاق موادی 
به آن مصوب 1376/8/17  مجمع تش�خیص مصلحت نظام  با الحاقات بعدی 1389/5/9  و ماده 406  قانون آئین دادرس�ی  کیفری  مصوب 
س�ال 1392  مش�ارالیه را به تحمل 36 ضربه شالق تعزیری  و پرداخت مبلغ 2/630/000 ریال   جزای نقدی با احتساب و کسر ایام بازداشت 
قبلی در حق دولت محکوم می  نماید. مواد مخدر مکشوفه  معدوم گردد. رای صادره غیابی محسوب  و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و با انقضای مهلت واخواهی  ظرف مدت بیست روز  دیگر قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 

نظر استان کرمانشاه می باشد. 
1801 دادرس  شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی  کرمانشاه 

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم منصوره نهارداني داراي ش�ماره شناسنامه 5893  به شرح دادخواست به کالسه  945/1/97  از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدحسین داورزني  
بشناسنامه شماره  56899  درتاریخ 97/8/10 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکرمنصوره نهارداني داراي شماره شناسنامه 
5893 متولد 1351 همسرمتوفی 2- عباس داور زني دارای شماره شناسنامه 0011296690  متولد 1368 
پسرمتوفی 3- زهر داورزني دارای شماره شناسنامه 0016151471 متولد 1372 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.
1848                           رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت   
  خانم زهرا کرماني داراي شماره شناسنامه 729 به شرح دادخواست به کالسه 946/1/97  از این شعبه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف غالمي بشناسنامه شماره 
2 درتاریخ 97/8/13 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر زهرا کرماني داراي شماره شناسنامه 729  متولد 1360 دخترمتوفی 
2- فاطمه کرماني دارای شماره شناسنامه 1446 متولد 1355 دخترمتوفی 3-  زیبا کرماني  دارای شماره 
شناسنامه 8439 متولد 1365 دخترمتوفی 4-  زهره کرماني دارای شماره شناسنامه 0410056693  متولد 
1368 دخترمتوفی 5-  حسین کرماني دارای شماره شناسنامه 1687 متولد 1356 پسرمتوفی 6- علي 
اصغر کرماني داراي ش�ماره شناسنامه 4 متولد 1326 همسرمتوفي  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.
                     1848      رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان قرچک

13- حصروراثت
آقای ناصر حمامی زاده حرجندی فرزندعباس دارای شناسنامه 2980407054 بشرح دادخواست شماره 970570 مورخ 1397/9/3 توضیح 
داده شادروان عباس حمامی زاده حرجندی فرزند غالمرضا بشناسنامه 18 در تاریخ 97/8/9 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- آمنه نوروزی حرجندی ش.ش 186 شماره ملی 2992346004 متولد 1330 همسر متوفی. 2- رقیه حمامی زاده حرجندی 
ش.ش 6 ش�ماره مل�ی 2993344821 متولد 1349 فرزند متوف�ی. 3- زهرا حمامی زاده حرجندی ش.ش 229 ش�ماره ملی 2991530431 
متولد 1352 فرزند متوفی. 4- حس�ین حمامی زاده حرجندی ش.ش 759 ش�ماره ملی 2990890424 متولد 1346 فرزند متوفی. 5- علی 
حمامی زاده حرجندی ش.ش 1528 ش�ماره ملی 2991615575 متولد 1356 فرزند متوفی. 6- محمد حمامی زاده حرجندی ش.ش 5990 
شماره ملی 2993740822 متولد 1365 فرزند متوفی. 7- مریم حمامی زاده حرجندی ش.ش 1626 شماره ملی 2992918997 متولد 1363 
فرزند متوفی. 8- حس�ن حمامی زاده حرجندی ش.ش 1223 ش�ماره ملی 2992231673 متولد 1359 فرزند متوفی. 9- ناصر حمامی زاده 
حرجندی ش.ش 2980407054 شماره ملی 2980407054 متولد 1371 فرزند متوفی. 10- حاجر حمامی زاده حرجندی ش.ش 655 شماره 
ملی 2992142026 متولد 1354 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.
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14- ابالغ دادرسی
ش�اکی : آقای عباس محی آبادی نژاد فرزند حس�ین متشکی عنه : آقای مهدی داراب فرزند امراله موضوع : فروش مال غیر طبق ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب بدینوسیله به آقای مهدی داراب فرزند امراله با توجه به مجهول المکان بودن ابالغ 
می گردد حسب محتویات پرونده کالسه 9709983420000529 شعبه اول دادگاه عمومی ماهان )دائر بر فروش مال غیر( متهم می باشید و 
پرونده کالسه مارالبیان در تاریخ 1397/11/06 ساعت 09:00 )شنبه( وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا در وقت مذکور در این دادگاه حاضر 

شوید واال وفق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
597 شعبه دادگاه عمومی بخش ماهان

15- حصروراثت
آقای ماشااله حسنی سیمکی فرزند محمد دارای شناسنامه 14 بشرح دادخواست شماره 867/16/97 مورخ 1397/9/10 توضیح داده شادروان 
سکینه تقی زاده سیمکی فرزند اسداله بشناسنامه 42 در تاریخ 97/6/28 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- 
ماشااله حسنی سیمکی فرزند محمد ش.ش 14 متولد 1339 فرزند متوفی. 2- مهدی حسنی سیمکی فرزند محمد ش.ش 2457 متولد 1358 
فرزند متوفی. 3- حکیمه حسنی سیمکی فرزند محمد ش.ش 4 متولد 1349 فرزند متوفی. 4- حمیده حسنی سیمکی فرزند محمد ش.ش 
225 متولد 1354 فرزند متوفی. 5- فاطمه حسنی سیمکی فرزند محمد ش.ش 1 متولد 1336 فرزند متوفی. 6- خدیجه حسنی سیمکی فرزند 
محمد ش.ش 2 متولد 1344 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.
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اگهی
     دراجرای موادیک و س�ه قانون فوق تصرفات مالکانه اش�خاص به شرح زیراز طرف هیئت حل اختالف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر در ثبت اس�ناد و امالک صومعه سرا احراز گردیده که در اجرای 

ماده 3 قانون مذکور ذیاًل آگهی می گردد : 
رای ش�ماره139760318011009400-97/7/15یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل برانباری به مساحت218 مترمربع ازپالک6از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیالن خریداری 

سیدرضااسمعیلی مالوانی ازنسق طاهرعزیزی که پالک1110به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010125-97/7/29یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل بربنای احداثی به مس�احت250مترمربع ازپالک1از18اصلی واقع درلیفشاگرد بخش22گیالن 
خریداری جوادجهانگیری سه ساری ازنسق محمدعیسی اجاقی که پالک730به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010378-97/8/6یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل برانباری به مساحت5024.33 مترمربع ازپالک2از23اصلی واقع درصیقالن تولم بخش22گیالن 

خریداری کبری هادی پورصیقالن ازنسق حسین هادی پور که پالک293به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011007794-97/6/11یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل برخانه ومحوطه به مس�احت686.23 مترمرب�ع ازپالک241از23اصلی واق�ع درصیقالن تولم 

بخش22گیالن خریداری علی پوراصفی ازنسق محمدشادرخ که پالک294به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011007791-97/6/11یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل برخانه ومحوطه به مس�احت1133.35 مترمرب�ع ازپالک241از23اصلی واق�ع درصیقالن تولم 

بخش22گیالن خریداری محمدمعارفوند ازنسق محمدشادرخ که پالک295به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011007792-97/6/11یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل برخان�ه ومحوطه ب�ه مس�احت1021.33مترمربع ازپالک241از23اصلی واق�ع درصیقالن تولم 
بخش22گیالن خریداری مسعودطهماسبی اش�تیانی ازنسق محمدشادرخ که پالک296به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011007795-97/6/11یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل برخانه ومحوطه به مس�احت686.79 مترمرب�ع ازپالک241از23اصلی واق�ع درصیقالن تولم 

بخش22گیالن خریداری محمدانوری ازنسق محمدشادرخ که پالک297به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011007793-97/6/11یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل برخان�ه ومحوطه به مس�احت700.77 مترمرب�ع ازپالک241از23اصلی واق�ع درصیقالن تولم 
بخش22گیالن خریداری محمدمیرزاخانی ازنسق محمدشادرخ که پالک298به ان اختصاص یافته است

رای ش�ماره139760318011009716-97/7/21یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل براعیان احداثی به مساحت200.35مترمربع ازپالک1از31اصلی واقع درفشخام بخش22گیالن 

خریداری ازیتا غزنوی ازنسق جعفرمیراب نژاد که پالک297به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010562-97/8/6یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین 
ب�ه مس�احت2661.35 مترمرب�ع ازپالک309از32اصل�ی واقع درزیده س�را بخش22گی�الن خریداری 

سیداحمداموزگار ازنسق حسین اموزگار که پالک7299به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010236-97/8/1یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه 
زمی�ن مش�تمل براعیان احداثی ب�ه مس�احت307مترمربع ازپالک31وغیره از37اصل�ی واقع درنفوت 
بخش22گیالن خریداری جمشدفالحتکارنفوتی ازنسق علی فالحتکار که پالک411به ان اختصاص یافته 

است
رای ش�ماره13976031801101116-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ دوب�اب دکان 
وس�اختمان درح�ال س�اخت ب�ه مس�احت115.6مترمربع ازپ�الک2و18 از37اصل�ی واق�ع درنف�وت 
بخش22گیالن خریداری سمیه حسن فکرکمایی ازنسق علی خلیل حیدری که پالک412به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011010238-97/8/1یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل بریکبابخانه ب�ه مس�احت344.20مترمربع ازپالک1و14از40اصلی واق�ع درکمابخش22گیالن 
خری�داری امیروهاب زاده شیش�ه گورابی ازنس�ق عبدالمطلب فالح طبع ک�ه پالک167به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011010356-97/8/6یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل بریکب�اب س�اختمان ب�ه مس�احت1977.91مترمربع ازپ�الک154 از41اصلی واق�ع درالدمخ 

بخش22گیالن خریداری عظیم کمایی ازمالکیت عباس کمایی که پالک1190به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010400-97/8/6یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه 
زمین مش�تمل بریکباب انباری ب�ه مس�احت278.45مترمربع ازپالک475 از42اصل�ی واقع درعربان 
بخش22گی�الن خری�داری اس�ماعیل قناع�ت گرزحمت کش ازنس�ق مالکی�ت میرکمال موس�وی که 

پالک9516به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010112-97/7/29یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل براعیان احداثی به مساحت150.63مترمربع ازپالک7 از46اصلی واقع درمرکیه بخش22گیالن 

خریداری زمردحاجی پور ازنسق حاجیعلی حاجی پور که پالک411به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010381-97/8/6یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه 
زمین مش�تمل براعی�ان احداثی به مس�احت1369.59مترمربع ازپ�الک136 از53اصل�ی واقع درازگم 

بخش22گیالن مالکیت کبراافجع ازنسق میرزااحمدرضانژاد که پالک309به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره13976031801100974-97/7/23یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت1130.62مترمربع ازپالک159از53اصلی واقع درازگم بخش22گیالن 

مالکیت محمدپوریوسف صومعه سرایی ازنسق حسن نوری که پالک310به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009270-97/7/10یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه 
زمین مش�تمل براعیان احداثی به مس�احت302.41مترمربع ازپالک65 از60اصلی واقع درراس�ته کنار 
بخش22گیالن مالکیت اصغربلندکردار ازنس�ق حس�ین راهنماکاری که پالک215به ان اختصاص یافته 

است
رای ش�ماره139760318011009730-97/7/21یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل بریکباخانه به مس�احت1197.32مترمربع ازپالک14 از66اصلی واق�ع درکوده بخش22گیالن 

مالکیت سیدهادی موسوی ازنسق سیدعلی موسوی که پالک192به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره13976031801101023-97/7/29یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل بریکباخان�ه ب�ه مس�احت1182.07مترمربع ازپالک6از66اصلی واقع درک�وده بخش22گیالن 

مالکیت منوچهرمودتی بافکر ازنسق طاهرمودتی بافکر که پالک193به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010379-97/8/6یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکباب مغازه به 
مس�احت22.22مترمربع ازپالک300از67اصل�ی واقع دراباتر بخش22گیالن مالکی�ت داوددلدارعبادی 

اباتری ازنسق حمیده شهبازی که پالک1150به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره1397603180120237-97/8/1یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ ی�ک قطعه زمین 
درخت�کاری به مس�احت8164مترمربع ازپ�الک300 از67اصلی واق�ع دراباتر بخش22گی�الن مالکیت 

محمدپورصفری یکرنگ اباتری ازنسق محمدقاسم منفرد که پالک1151به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره13976031801101361-97/8/6یک قس�مت مفروزب�ه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین 
مش�تمل بریکباخانه ب�ه مس�احت1035.64مترمربع ازپالک2از68اصلی واق�ع درزرکام بخش22گیالن 

مالکیت جباراراسته حق دوست ازنسق باقرسعادتمند که پالک70به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009873-97/7/23یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل برانباری  به مساحت637.66مترمربع ازپالک3از71اصلی واقع درپردسر بخش22گیالن مالکیت 

محمدجالل زاده ازنسق فیض اله جالل زاده که پالک20به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره1397603180110119-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل برانباری  به مساحت637.66مترمربع ازپالک3از71اصلی واقع درپردسر بخش22گیالن مالکیت 

فاطمه جالل زاده ازنسق فیض اله جالل زاده که پالک21به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009401-97/7/15یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل براعیان احداثی  به مساحت1347.74مترمربع ازپالک2از71اصلی واقع درپردسر بخش22گیالن 

مالکیت عارف قنبرزاده نوکاشتی ازنسق علی قنبرزاده که پالک22به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009904-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ خانه ومحوطه 
به مس�احت1849مترمربع ازپالک3و5و6از76اصلی واقع درندامان بخش22گیالن مالکیت رضاستاری 

ازنسق محمدعباسی که پالک181به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010365-97/8/6یک قس�مت مفروزب�ه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین 
مشتمل براعیان احداثی به مساحت686.60مترمربع ازپالک1و2از76اصلی واقع درندامان بخش22گیالن 

مالکیت نسیبه بیابانگردندامانی ازنسق مرتضی بیابانگرد که پالک182به ان اختصاص یافته است
یکقطع�ه  شش�دانگ  عن�وان  مفروزب�ه  قس�مت  ش�ماره139760318011010120-97/7/29یک  رای 
زمین مش�تمل براعی�ان احداثی ب�ه مس�احت1525.80مترمربع ازپالک1و2از76اصلی واق�ع درندامان 
بخش22گی�الن مالکیت کاظم بیابانگردندامانی ازنس�ق مرتضی بیابانگرد ک�ه پالک183به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011010353-97/8/6یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین به 
مس�احت750.9مترمربع ازپالک55از88اصلی واق�ع درگوراب زرمیخ بخش22گی�الن مالکیت عبداله 

پورحسین ازنسق سیدعلی اکبرعلوی که پالک1168به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010355-97/8/6یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین به 
مس�احت912.65مترمربع ازپالک55از88اصلی واقع درگوراب زرمی�خ بخش22گیالن مالکیت عبداله 

پورحسین ازنسق سیدعلی اکبرعلوی که پالک1169به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009449-97/7/15یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین 
مش�تمل برخانه ومحوطه ب�ه مس�احت1350.51مترمربع ازپالک104از88اصلی واق�ع درگوراب زرمیخ 
بخش22گی�الن مالکیت جوادواحدی گوراب زرمیخ ازنس�ق رضاواحدی ک�ه پالک1170به ان اختصاص 

یافته است
رای شماره139760318011010241-97/8/1یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بریکبابخان�ه به مس�احت541.02مترمربع ازپالک123از88اصلی واقع درگ�وراب زرمیخ بخش22گیالن 

مالکیت فرهادطالبیان ازنسق عبداله طالبیان که پالک1171به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010240-97/8/1یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
بریکبابخانه به مس�احت622.98مترمربع ازپالک123از88اصلی واق�ع درگوراب زرمیخ بخش22گیالن 

مالکیت قدرت اله طالبیان ازنسق عبداله طالبیان که پالک1172به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009876-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین 
مش�تمل برس�اختمان به مس�احت423.80مترمربع ازپالک12از89اصلی واق�ع درتطف بخش22گیالن 

مالکیت سیدجالل کاظمی سیانکی ازنسق یعقوب عدالتخواه که پالک309به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009875-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین 
مش�تمل براعیان احداثی به مس�احت400 مترمرب�ع ازپالک12از89اصلی واق�ع درتطف بخش22گیالن 

مالکیت ثریاعدالتخواه ازنسق یعقوب عدالتخواه که پالک310به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009243-97/7/10یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین 
مشتمل بریکبابخانه به مساحت318.38مترمربع ازپالک1از3اصلی واقع درمعاف کلیدبر بخش25گیالن 

مالکیت فاطمه عباس نژاد ازنسق عظیم افالکی که پالک54 به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010399-97/8/6یک قس�مت مفروزب�ه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین 
مشتمل براعیان احداثی به مساحت181.38مترمربع ازپالک282از20اصلی واقع درقرابا بخش25گیالن 

مالکیت هوشنگ مداح دباغی ازنسق عیسی عاقلی که پالک576به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010118-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین 
درخت�کاری مش�تمل برخانه قدیمی به مس�احت8422 مترمرب�ع ازپالک282از20اصل�ی واقع درقرابا 
بخش25گیالن مالکیت روش�نعلی یکتای قابائی ازنسق ورثه هوشنگ یکتاکه پالک577به ان اختصاص 

یافته است
رای شماره139760318011009111-97/7/8یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل 
برخان�ه ومحوطه ب�ه مس�احت2301.17مترمربع ازپالک33از32اصلی واقع درملکس�ر بخش25گیالن 

مالکیت علیرضادولتی میله سرا ازنسق محمددولتی که پالک241به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010118-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین 
مشتمل براعیان احداثی به مساحت352.42مترمربع ازپالک1از32اصلی واقع درملکسر بخش25گیالن 

مالکیت احمدعلی مرواریدی ازنسق حیات پیردوله مالل که پالک242به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010360-97/8/6یک قس�مت مفروزب�ه عنوان شش�دانگ یکقطعه زمین 
مشتمل بریکباب انباری به مساحت532.32مترمربع ازپالک718از41اصلی واقع درضیابر بخش25گیالن 
مالکیت سیداحمدحمزه ضیابری ازمالکیت محمداقاشهبازیان که پالک2024به ان اختصاص یافته است

لذا موضوع بر اساس ماده 3 قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد ؛ چنانچه 
کسی نسب به خریداری و تصرفات مفروزی فوق الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی 
لغایت دو ماه اعتراض خود را کتبًا  به این اداره تسلیم نماید و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف 
مدت یک ماه دادخواس�ت به محاکم قضایی ذیصالح تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به 
اداره ثبت اسناد صومعه سرا ارائه نماید . بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت ، متقاضی ثبت می تواند به محاکم قضایی مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض به 
محاک�م را اخذ و به این اداره ارائه نماید و این اداره نیز بدون توجه به اعتراض معترض ، پرونده متقاضی 
ثبت را حسب تقاضای وی تا صدور سند مالکیت به نام متقاضی دنبال خواهد نمود . بدیهی است صدور 

سند مالکیت به نام متقاضی، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  .  
 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/8/20                                        

   تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/11                      
      1003     رییس اداره ثبت اسناد و امالک صومعه سرا          -    علی کاظمی  پاکدل         

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین آبیزار پالک فرعی 557 از 114 اصلی واقع در قریه اوانک شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی 
طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل آید.اینک برحسبل تقاضای کتبی مسلم فرزدی ذیل وارده 3005032- 97/9/1 با رعایت مواد 
14و15 قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 97/10/8 در محل به عمل خواهد آمد. لذا با انتشار این آگهی 
از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 
74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و 
امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه 
و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد 

آمد. تاریخ انتشار روز : یکشنبه مورخه    97/09/11                            
 شماره دادنامه :    281رسول مالمیر� رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چون تحدید حدود شش�دانگ زمین آبیزار پالک فرعی 1030 از 25 اصلی واقع در قریه ش�هرک شهرستان طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان 
بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل آید.اینک برحس�بل تقاضای کتبی علی طیبی و ....  ذیل وارده 3005098- با رعایت مواد 14و15 
قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 97/10/19 در محل به عمل خواهد آمد. لذا با انتشار این آگهی از 
متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده 20 ق ث و در اجرای مواد 
74 و 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و 
امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه 
و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد 

آمد.  تاریخ انتشار روز : یکشنبه    مورخه    97/09/11                         
 شماره دادنامه :    282 رسول مالمیر� رئیس ثبت اسناد و امالک طالقان

آگهی مفقودی
 B 1153628  برگ کمپانی خودروی سواری-کار سیستم سوزوکی سفید مدل 1390 به شماره موتور
J 24 به ش�ماره شاس�ی  NAAS    39 SEXBK 022648 به شماره شهربانی ایران 38 – 441 ه 63 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

آگهی حصر وراثت 
آقای علی شیرزادی  دارای  شناسنامه شماره 17 به شرح دادخواست به کالسه 970357 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان رحمت اله شیرزادی   به شماره شناسنامه 13 درتاریخ 1397/7/6 در اقامتگاه دائمی دار فانی را وداع گفته 
و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از: 1- علی شیرزادی فرزند رحمت اله ش ش 17 ت ت 1335 صادره از گرمسار پسر متوفی 2- محترم 
شیرزادی فرزند رحمت اله ش ش 7 ت ت 1338 صادره از گرمسار دختر متوفی 3- مهری شیرزادی فرزند رحمت اله ش ش 7 ت ت 1339 
صادره از گرمسار دختر متوفی 4- فاطمه شیرزادی فرزند رحمت اله ش ش 27 ت ت 1343 صادره از گرمسار دختر متوفی . اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باقی باشداز تاریخ 

نشر آگهی ظرف مهلت  یک ماه به  این شورا تقدیم نماید  واال گواهی صادر خواهد شد.   
   قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان گرمسار- ابراهیم زاده

متن آگهی
شماره بایگانی شعبه:970317در خصوص دعوی آقای فیروز واحدی به طرفیت خانم معصومه عاطفی افوس منجر به صدور نظریه کارشناسی 
گردیده لذامهلت حضور : 7روز نوع علت حضور : مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیاً یا اثباتاً با توجه به علت حضور مندرج در این 

ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ح/9703813مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان تبریز - 
محمد باقر اصالت خواه

آگهی مزایده مرحله دوم
بموجب اجراییه صادره ازشعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف بندرگز درپرونده کالسه960407/محکوم علیه سید عبداله سادات 
مدنی محکوم است بپرداخت 706195/638ریال درحق محکوم له حسن حبیبی وبپرداخت9/785/331ریال بابت هزینه نیم عشر اجرائیه 
درحق دولت ودرپرونده کالسه970146نیابتی بپرداخت مبلغ155/256/000ریال وبپرداخت مبلغ6/581/000ریال درحق محکوم له سیدرضا 
حس�ینی وبابت هزینه اجرائیه درحق دولت باتوجه به اموال تعرفه ش�ده از سوی محکوم علیه سیدعبداله سادات مدنی فرزند صادق بابت 
بدهی پس ازبازدید ازملک مزبور واقع دربندرگز روس�تای دش�تیکالته غربی روبروی حسینیه ضلع جنوبی میدان شهداء مشخصات ملک 
مورد نظرزمین مسکونی با بنای احداثی طلق باعرصه وقف بمساحت672مترمربع شماره ثبت ملک12115نوع ومیزان مالکیت59/110سهم 
مشاع از120سهم به قطعه 94سوم بطول36متربه قطعه 94شمال بطول10/70متربه خیابان وشرقا در3قسمت اول بطول11متر به قطعه94دوم 
بطول8/90مترمربع مربع وجنوبا دیواریست بطول16/80متر به تعرفه اشخاص وغربا بطول39/40متربه تعرفه اشخاص وانتقال قطعی شماره19
478تاریخ1393/09/18دفترخانه شماره99بندرگز وتعداد9سهم و181ضرب مشاع از120سهم الباقی عرصه وقف عام میباشد با برسی بعمل 
آمده وباتوجه بمساحت وکاروعوامل موثر درقضیه مبلغ هفتصدوده میلیون وهفتصد هزارریال 710/700/000ریال توسط کارشناسی رسمی 
دادگستری ارزیابی گردیده است ودرقبال که طالبین خرید می توانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند )توصیف 
اجمالی ملک براساس ماده  138قانون اجرای احکام مدنی ( نوع ومشخصات ملک توقیف شده عبارتند ازطبق لیست باال میباشد)زمان ومکان 
مزایده(1- مزایده روزچهارشنبه مورخ1397/09/21-ازساعت 11الی 12مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف 
شهرستان بندرگز)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود وبرنده مزایده کسی است که باالترین 
مبلغ رادر جلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری تودیع  
ومابقی آن را ظرف یک ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب 2171294792000سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره 
اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده 
تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید می توانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده  با هماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند4-تحویل ملک 
پس از تایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بودو درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه 
با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی وانقالب بندرگز ونماینده اجرای احکام 

مدنی دادگستری انجام خواهدشد.
157-رییس دادگستری وقاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بندرگز-رضائی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت زهرا نجفی فرزند خداداد بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکالسه 9709981720700639بایگانی970650/
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان خداداد نجفی فرزند حس�ین دراقامتگاه دائمی خود 
بدرودحیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-مادری میرشکارف مرادعلی ش ش3671087171همسرمتوفی2-شهین 
نجف�ی ف خداداد ش ش  2239747935 فرزند متوفی3-ش�هنازنجفی ف خ�داداد ش ش2239730412فرزند متوفی4-صدیقه نجفی ف 
خ�داداد ش ش 2120193207فرزن�د متوفی5-زهرانجف�ی ف خ�داداد ش ش2031522701فرزن�د متوفی6-یحی�ی نجف�ی ف خداداد ش 
ش2031547178فرزند متوفی7-علی اکبرنجفی ف خداداد ش ش2239740671فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
158-مسئول دفترشعبه7شورای حل اختالف گرگان- رحیمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت حس�ین دهباش�ی ن�ژاد فرزن�د اس�معیل بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکالس�ه 
9709981720500632بایگانی970644/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروانربابه حس�ینی 
فرزن�د احمد بش�ماره شناس�نامه496دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-عصمت 
رحمانی آهو بمی ف علیرضا ش ش10مادرمتوفی2-اس�معیل دهباش�ی نژاد ف ابراهیم ش ش555همسر متوفی3-فاطمه دهباشی نژاد ف 
اس�معیل ش ش2110058481دخترمتوفی4-هانیه دهباش�ی نژاد ف اسمعیل ش ش6843دخترمتوفی5-حسین دهباشی نژاد ف اسمعیل 
ش ش2110058498پس�رمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررادر1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
147-مسئول دفترشعبه5شورای حل اختالف گرگان-شکیبا راد 

»آگهی مفقودی«
اینجانب ذبیح اهلل رشیدی مالک خودروی وانت پیکان 1600 مدل 86 به  شماره  انتظامی ایران 32-

388 ن 19ش�ماره بدنه IN-31007369 و شماره موتور  11486022719 بعلت فقدان اسناد فروش و 
شناسنامه مالکیت تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش�هر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بیرجند

مفقودی 
کارت دانشجویی اینجانب علیرضا عربعامری به شماره دانشجویی 9429673 فرزند حسین دانشگاه 
صنعتی شاهرود رشته مهندس�ی صنایع به کدملی 4580284216 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . 
262- شاهرود 

مفقودی 
سند کمپانی و کارت موتور سیکلت پیش�تاز 125CDI مدل 1390 به شماره پالک 71321-753 به 
شماره موتور NEG1112408  و شماره شاسی NEG125A9009127  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . 
261- شاهرود

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: بلور س�یمین دوس�تان  کالسه پرونده: 709/7/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/9/18 ساعت 15:30 خواهان: فریده سلیمان 
زاده کلوعلیا  خوانده: بلور سیمین دوستان  خواسته: تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت 
رسیدگی به شعبه شورای 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 خواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید 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 3074 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: رضا یعقوبی  کالسه پرونده: 740/6/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/10/12 ساعت 17/00 خواهان: محبوبه عزیزی - ستایش 
یعقوبی خوانده: رضا یعقوبی خواسته: مطالبه نفقه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه ش�ورای حل اختالف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و 
دس�توردادگاه وبتجویزماده 72 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ 
نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا”چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3079 مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراث
آقای حس�ین علیپوراصل بشماره شناسنامه 6360061260 فرزند صحابعلی  متولد 1375 صادره چاراویماق ازبه استنادشهادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 962/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان لیال نورپور 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 397 درتاریخ 97/8/15 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- صحابعلی 
علیپور فرزند ربعلی ش.ش450همسرمتوفی2- حسین علیپوراصل فرزند صحابعلی ش.ش6360061260پسرمتوفی3- فاطمه علیپوراصل 
فرزند صحابعلی ش.ش 5561241265دخترمتوفی4- زهرا علیپوراصل فرزند صحابعلی ش.ش5560513164دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او 

باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ گواهی الزم صادرخواهد شد.م الف 3081 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

برگ اجرائیه بکالسه پرونده  500/211/97
مشخصات محکوم له: علیرضا داراب  فرزند رمضان بنشانی اسالمشهر خ باغ نرده کوچه 6 پالک 43 واحد3 مشخصات محکوم علیه: احمد 
وحدت مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 158 مورخ 97/3/12 دادگاه ش�ورا شعبه 211 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه 
تجدیدنظراس�تان قطعیت حاصل کرده اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت افت ارزش خودرو ومبلغ 
271/250 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 1/000/000 بابت حق الزحمه کار شناسی درحق محکوم له و 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 واس�تیفا محکوم به ازآن میسرباش�د 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 
مذکورمعل�وم ش�ود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن ب�رای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خالف 
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 از ماده34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه 

آن عمل نماید.م الف 3082 
مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر 

 مزایده مرحله دوم
 به موجب  پرونده کالسه  970157 اجرایی : اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه  محوم علیه  عبدالرضا  امین ناصری 
به پرداخت  مبلغ 299/759/794  ریال در حق  زهرا امین ناصری  مبلغ 14/987/990 ریال بابت نیمعشر  دولتی محکوم  گردیده است . چون 
محکوم علیه  در موعد مقرر  نسبت به پرداخت  محکوم به  خود اقدامی  ننموده است  اموال  غیر منقول وی طبق  نظریه  کارشناس  رسمی 
دادگستری  به شرح  ذیل  می باشد: سه  دانگ مشاع  از ششدانگ  پالک ثبتی  92/24  ملکی آقای  عبدالرضا  امین ناصری  به آدرس :  آستانه 
اشرفیه – بلوار دکتر  معین- جنب  پمپ  بنزین جاللیه . ششدانگ یک قطعه زمین  بمساحت 469  متر مربع دارای یکدستگاه  ساختمان 
تجاری مسکونی که همکف 4 باب مغازه و طبقه اول یک واحد مسکونی بمساحت تقریبا 110  متر مربع  وطبقه  دوم یک  واحد بمساحت  تقریبا 
80 متر  مربع  - نما  سنگ  کاری- سربندی  از چوب پوشش  شیروانی  از حلب -  ملک در داخل  محدوده  شهری واقع  می باشد.  دومغازه  
در تصرف  آقای وحید  رهنما فر  ) همسر  مالک سه دانگ دیگر( و واحد مسکونی  در تصرف مادر مالکین می باشد. حق مالکیت  و سرقفلی  
مغازه  ها اعیان  و قدر السهم  سه دانگ مشاع  از ششدانگ عبدالرضا امین  ناصری  به مبلغ 5/400/000/000 ریال  ) پنج  میلیارد و چهارصد 
میلیون ریال ( برآورد  و تقدیم می گردد. این اجرا در نظر دارد  در روز پنجش�نبه مورخ 97/9/22   س�اعت  10  صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه5/400/000/000ریال شروع و اموال متعلق به کسی 
خواهد بود که باالترین قیمت پیشنهاد نماید . ده درصد از قیمت فی المجلس از  برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی 
ک�ه حداکثر یکم�اه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده در طبق قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع 
قانونی نداش�ته باش�د تحویل داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده وی پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورتی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز و همان 
ساعت وهمان مکان برگزار می گردد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و 

قبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت شکایت( اموال به خریدار تحویل نخواهد شد .
ح    5344   مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی
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جلس��ه رسیدگی به اتهامات یکی از اعضای شورای شهر و تعدادی 
دیگر از متهمان در مشهد، روز گذشته به صورت علنی برگزار شد.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از اعضای شورای شهر، 
به همراه تعدادی دیگر از متهمان، در شعبه 132 دادگاه کیفری دو 
مشهد به ریاست قاضی باخدا و به صورت علنی در مجتمع قضایی 

امام خمینی )ره( برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری اس��تان خراسان رضوی، در 
این جلس��ه که با حضور متهمان و وکالی آنها برگزار ش��د، قاضی 

باخدا پس از اعالم رسمیت جلسه و اعالم تذکرات قانونی و اخالقی 
الزم از نماینده دادستان خواست که به قرائت کیفرخواست تنظیمی 
بپردازد. پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان عمومی 
و انقالب مشهد برای هفت متهم پرونده، متهمان حاضر در جلسه 
به دفاع از خود در خص��وص اتهامات مختلف از جمله ارتکاب فعل 
حرام، ش��رب خمر، اعمال نف��وذ برخالف حق و مق��ررات قانونی، 
تحصیل مال نامشروع، ارتشا، شروع به ارتشا، تصدی بیش از یک 
شغل، انتشار عکس های مستهجن، روابط نامشروع و سایر اتهامات 

منتسبه پرداختند. در این جلس��ه همچنین وکالی مدافع متهمان 
ضمن ارایه لوایح دفاعی��ه، توضیحات و دفاعیات م��ورد نظر را به 
محضر دادگاه ارایه کردند. گفتنی است نخستین جلسه رسیدگی به 
اتهامات متهمان، خانم ها )آ- الف(، )ز- پ (، )ت – ص(، )الف - ر(، 
)س – م( و آقایان )م – د( و )الف – ش ( با یک ساعت تاخیر به دلیل 
عدم حضور دو تن از متهمان پرونده برگزار شد همچنین جلسه آتی 
رسیدگی به اتهامات افراد مذکور بنا به درخواست وکالی متهمان 

به صورت علنی برگزار خواهد شد.

رسیدگی علنی به اتهامات عضو شورای شهر و تعدادی دیگر از متهمان در مشهد

توسعه فناوری اطالعات زمینه ساز 
تسریع برنامه های اصالحی

 مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان 
جنوبی گفت: توس��عه فناوری اطالعات 
زمینه ساز سرعت بخشیدن به برنامه های 

اصالحی و تربیتی در زندان ها است.
علی هاش��می در جلسه توس��عه دولت 
الکترونیک زندان های استان خراسان جنوبی با بیان اینکه فناوری 
اطالعات می تواند دقیق ترین آمارها را در اختیار مدیران قرار دهد، 
اظهار کرد: آمار صحیح مدیر را در برنامه ریزی صحیح و اصولی که 

مهمترین اصل مدیریت است، کمک می کند .
وی افزود: در حال حاضر بیش��تر برنامه ه��ای اصالحی و تربیتی و 
اش��تغال و حرفه آموزی و مددکاری از طریق نرم افزار مستندسازی 
می ش��ود که باید توس��عه یاب��د چرا که توس��عه زیرس��اخت های 
انفورماتیک و اج��رای برنامه های نرم اف��زاری اصالحی و تربیتی 
و اش��تغال و حرفه آموزی، زمینه سرعت بخش��یدن به اجرای این 

برنامه ها را فراهم می کند .
مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان جنوبی بیان کرد: تسریع در 
پروژه ه��ای عمرانی و توس��عه فضای فیزیکی در زن��دان می تواند 

کمک بسیار بزرگی به اجرای برنامه های اصالحی و تربیتی کند .

دیدار با خانواده های شهدا
 مدیر کل زندان های اس��تان آذربایجان 
ش��رقی با خانواده های معظم تعدادی از 

شهدا دیدار کرد.
خشایار جمشیدی در دیدار با خانواده های 
معظ��م تع��دادی از ش��هدا، ب��ر حف��ظ 
ارزش های ایثار و ش��هادت تاکید کرد و افزود: ش��هدا برگ زرینی 
برای کش��ورمان به ارمغان آوردند که تربیت چنین فرزندان بزرگی 
قطعا حاصل زحمات خانواده گرامی این شهیدان بوده است و اجر و 

منزلت بسیار زیادی نزد خداوند دارد.

افتتاح استخر پرورش ماهی قزل آال 
در زندان الهیجان

 در مراسمی با حضور مدیرکل زندان های 
اس��تان گیالن، اس��تخر پرورش ماهی 
قزل آال و سالن تولید دستی مواد شوینده 

در زندان الهیجان افتتاح شد.
سیدحمید حسینی، مدیرکل زندان های 
استان گیالن در بازدید از زندان الهیجان، از روند رو به رشد و تنوع 
تولیدات این مرکز اعم از پرورش ش��تر مرغ ، پرورش مرغ گوشتی، 
پرورش بلدرچین تخم گذار و گوش��تی و ماهیان گرم آبی و قزل آال 
اظهار خرسندی کرد و گفت: با ایجاد اشتغال پایدار و مولد و دستیابی 
به یک درآمد ثابت، گام های مثبتی در امر اصالح و تربیت و اشتغال 

مددجویان برداشته خواهد شد.
گفتنی است در این بازدید، استخر پرورش ماهی قزل آال با گنجایش 

3 هزار قطعه و نیز سالن تولید مواد شوینده افتتاح شد.

صدور دستور موقت قبل از تصمیم 
درخصوص دعاوی خانوادگی

دادگاه می   توان��د پیش از اتخ��اذ تصمیم در مورد اص��ل دعوی به 
درخواس��ت یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و 
مالقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد 

بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند.
ماده 7 قانون حمایت خانواده بیان می کند که دادگاه می تواند پیش 
از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواس��ت یکی از طرفین 
در اموری از قبیل حضانت، نگه��داری و مالقات طفل و نفقه زن و 
محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور 
موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی 

قابل اجرا است. 
چنانچه دادگاه ظرف 6 ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، 
دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه 

دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
از س��وی دیگر اداره حقوق��ی قوه قضاییه در ای��ن زمینه نظریه ای 
مشورتی صادر کرده است. مطابق با نظریه شماره 1858/92/7 – 
مورخ 24 آذر سال 1392 اداره حقوقی قوه قضاییه مستنداً به ماده 7 
قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 این اختیار به دادگاه داده 
شده است که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه 

هم به درخواست زوجه، دستور موقت صادر کند.
دس��تور موقت مزبور به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و در 
فرض مزبور اگر حکم به رد دعوای اصلی زوجه )مبنی بر مطالبه نفقه( 
صادر شود، مشارالیها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج )ناشی از 
اجرای دستور موقت( است و در صورت صدور حکم به ورود شکایت 
زوجه در دعوای اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور 

موقت صادره،  باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.

اعاده دادرسی
ماده 477 قانون آیین دادرس��ی کیفری در خصوص اعاده دادرسی 
از طریق رییس قوه قضاییه است. با توجه به این ماده در صورتی که 
ریی��س قوه قضاییه رای قطعی صادره از ه��ر یک از مراجع قضایی 
اعم از حقوقی یا کیفری شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، 
سازمان قضایی نیروهای مس��لح، دادگاه های تجدیدنظر، بدوی، 
دادسراها و شورای حل اختالف را خالف بین شرع تشخیص دهد، 

خود وی، راسا مرجع تجویز اعاده دادرسی است.
اما مطابق تبصره 3 ماده مذکور رییس دیوان عالی کشور، رییس کل 
دادگستری استان و غیره چنانچه در انجام وظایف خود رأیی را خالف 
بین ش��رع یافتند می توانند با ذکر مس��تندات اعمال ماده 477 را از 

رییس قوه قضاییه درخواست کنند.
اما هرگاه اعاده دادرس��ی طبق ماده 477 پذیرفته شده باشد اجرای 
حکم تا صدور حکم مجدد از شعب دیوان عالی کشور، حسب دستور 
ماده 478 از قانون مذکور به تعویق می افتد. باید بیان داشت اجرای 

حکم منوط به تجویز اعاده دادرسی است نه صرف درخواست.
همچنین چنانچه ادله ای که اقامه ش��ده است، قوی باشد، مطابق 
ماده 479 قانون مذک��ور، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری 

صادر م  شود.

بازداشت یکی از مسئوالن وصول 
درآمد شهرداری اردبیل

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل از بازداشت یکی از مسئوالن 
وصول درآمد شهرداری خبر داد. ناصر عتباتی گفت: پیرو اعالم حراست 
شهرداری اردبیل و انجام تحقیقات دقیق مشخص شد که مسئول درآمد 
یکی از مجموعه های گردشگری شهرداری اردبیل نسبت به اختالس در 

وجوه متعلق به شهرداری اردبیل اقدام کرده است. 
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان اردبیل،  وی افزود: اسناد 
و مدارک الزم در این زمینه بررس��ی شده اس��ت و پس از بررسی صحت 
موضوع، متهم دس��تگیر و با تفهیم اتهام قانونی و با صدور قرار بازداشت 
موقت روانه زندان شد. عتباتی رقم ریالی پرونده را بیش از 7 میلیارد ریال 
اعالم ک��رد و ادامه داد: احتمال اینکه این رق��م در طی مراحل تحقیقات 

بیشتر شود، زیاد است. 

آزادی 6 مددجوی نیشابوری
خیرین و نیکوکاران، شرایط آزادی 6 مددجوی نیشابوری را فراهم کردند.

محمدرضا رجبی، رییس اداره زندان نیشابور با اعالم اینکه با کمک های 
خیرین و نیکوکاران، شرایط آزادی 6 مددجوی نیشابوری فراهم شد، اظهار 
کرد: کمک های نقدی با همت و کمک خیرین و نیکوکاران منتج به آزادی 

زندانیان جرایم غیرعمد شد و شرایط بازگشت به جامعه را فراهم آورد.

اعطای تسهیالت قضایی به زندانیان داراب
به مناسبت هفته وحدت، به زندانیان شهرستان داراب تسهیالت قضایی 
اعطا شد. به مناس��بت میالد حضرت رس��ول اکرم )ص( و هفته وحدت 
ش��ورای طبقه بندی زندان با حضور دادس��تان صادق صادقی و حس��ین 
روانشاد قاضی ناظر تشکیل جلسه داد و در پایان به 214 نفر از مددجویان 

واجد شرایط به مدت 10 روز مرخصی اعطا سد.

توزیع سبد غذایی 
میان خانواده زندانیان زنجان

پنجمین مرحله توزیع سید غذایی ویژه خانواده زندانیان انجام شد .
با تالش های انجمن حمایت از زندانیان زنجان، پنجمین مرحله توزیع سبد 
غذایی ویژه خانواده زندانیان انجام شد که در این مرحله 14 قلم از کاالهای 
اساسی شامل روغن، برنج، گوشت، عدس، لوبیا، ماکارونی، حلوا شکری، 
کنس��رو ماهی، پنیر، قند و چای و….به ارزش ریالی بیش از یک میلیارد 

ریال میان یک هزار و 260 نفر در قالب 512 خانواده زندانی توزیع شد.

منظور از اش�خاص حقوقی ارایه دهنده خدمات عمومی در 
بند ب ماده ۲۳۱ قانون برنامه پنجم چیس�ت و مصادیق آن 
کدام است و آیا شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و شورای 
عالی اصناف می شود یا خیر؟  منظور از مؤسسات یا نهادهای 
عمومی غیردولتی در ماده ۷۱ قانون برنامه پنجم چیست و 
مصادیق آن که به موجب تبصره یک ماده مذکور باید تعیین 

شود، کدام است؟ 
منظور از اشخاص حقوقی ارایه دهنده خدمات عمومی، اشخاص حقوقی 
هستند که بخشی از وظایف دولت را به عهده می گیرند؛ مانند شهرداری ها، 
اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف که مؤسس��ات عمومی غیردولتی 
هس��تند که مشمول بند ب ماده 231 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
جمهوری اس��المی ایران مصوب 1389 می شوند. منظور از »مؤسسات 
عمومی یا نهادهای عمومی غیردولتی«   همان اس��ت که در ماده 3 قانون 
مدیریت خدمات کشوری بیان شده است، اعم از آن که در فهرست مورد 
اشاره باشند یا نباشند. همچنین منظور از »نهادهای عمومی غیردولتی« 
در قسمت اخیر تبصره یک شق 4 بند ی ذیل ماده 84 قانون برنامه پنج ساله 
پنجم توس��عه اقتصادی...   همان تعریف مذکور در ماده 3 قانون مدیریت 
خدمات کش��وری مصوب سال 1386 اس��ت. منظور از مؤسسه مأمور به 
خدمت عمومی، مؤسسه ای است که تحت نظارت دولت عهده دار یک یا 

چند امر عمومی بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد.

برابر م�اده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳9۱، زوجه 
می تواند در محل اقامت و س�کونت خوی�ش یا اقامت زوج، 
دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده ۱۳ این حق 
محدود ش�ده و مقرر داشته اس�ت که چنانچه در حوزه های 
قضایی متعدد این دعاوی مطرح ش�ده باش�د دادگاهی که 
دادخواست مقدم به آن داده شده است صالحیت رسیدگی 
دارند. آیا منظور حوزه های قضایی متعدد یک اس�تان است 

یا همه استان های کشور را شامل می شود؟ 
مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوزه های قضایی مختلف اس��ت چه داخل 
یک اس��تان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان. با توجه به نص ماده 13 
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد 
است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی شود. همچنین با توجه به 
اینکه قوانین شکلی عطف  به ماسبق می شوند، ماده 13 قانون حم�ایت خانواده 
مصوب 1391 ناظ�ر به دعاوی است که قبل از الزم االجرا شدن قانون اخیرالذکر 
مطرح شده اند. با توجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 

1391، ماده مزبور صرفاً ناظر به پرونده های جریانی است. 

آیا با وجود تصدیق صدور س�ند عادی توس�ط مدعی علیه، 
می توان به اس�تناد رأی وحدت رویه شماره 6۷۲ مورخ اول 
دی سال ۱۳8۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار سقوط 

دعوی صادر کرد؟
تصدیق صدور سند عادی از منتسب الیه توسط مدعی علیه نوعی اقرار است 
و طبق ماده 1275 قانون مدنی هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به 
اقرار خود خواهد بود و طبق ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
1379، هرگاه کس��ی اقرار به امری کند ک��ه دلیل ذی حق بودن طرف او 
باش��د، دلیل دیگری برای ثبوت آن الزم نیست و در چنین موردی اصدار 
قرار سقوط دعوی به استناد رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی 
دیوان عالی کشور که طبق آن خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت 

است با قانون مطابقت نخواهد داشت.

زن و ش�وهر جزو افرادی هستند که در 
کنار س�ایر طبقات ارث از یکدیگر ارث 
می برن�د و س�هم ارث آنه�ا از یکدیگر 
ه�م در ش�رع و ه�م در قانون، ب�ه طور 
مش�خص تعیین ش�ده اس�ت، اگرچه 
ممکن اس�ت ارث بردن زن و ش�وهر از 
یکدیگر احکام روشنی داشته باشد اما 
در ازدواج موقت یا در صورت فوت یکی 
از زوجین طالق گرفته در ایام عده طالق 
رجعی، ممکن است پیچیدگی هایی در 

احکام ارث ایجاد شود.

 ش�رایط ارث ب�ردن زن و ش�وهر از 
یکدیگر

نخستین شرط در ارث بردن زوج و زوجه یا همان 
ش��وهر و زن از یکدیگر این است که ازدواجشان 

دایمی بوده و موقت نباشد. 
اگر زن و ش��وهر به نکاح منقطع ی��ا همان متعه 
)صیغه( ب��ا یکدیگر ازدواج کرده باش��ند، در این 

صورت از یکدیگر ارث نمی برند. 
برخی از زن و مردها به صیغه بلند مدت یا همان 
99 ساله به عقد یکدیگر در می آیند اما باید توجه 
کرد که طوالنی بودن عق��د، تاثیری در ماهیت 

آن ندارد.
در ازدواج دایم، میزان س��هم االرث شوهر از زن، 
اگر فرزند داشته باش��ند، یک چهارم اموال زن و 
اگر فرزندی نداشته باشند، نصف اموال زن است. 

اما سهم االرث زن نصف این مقدار است. 
یعنی اگر ش��وهر زن فوت کند و فرزندی داشته 
باشند، در این صورت یک هشتم اموال شوهر به 
زن می رسد و اگر فرزند نداشته باشند، سهم االرث 

زن یک چهارم اموال شوهر است. 
البته این یک هش��تم  و یک چهارم از عین اموال 

نیس��ت و ش��رایط خاصی دارد. تا پیش از س��ال 
87 و اصالح قانون مدن��ی، زن تنها از قیمت بنا 
ارث می برد و س��همی از عرص��ه )زمین( متعلق 
به ش��وهرش به زن نمی رس��ید اما با نظر فقها و 
اصالح قانون مدنی در سال 87، زن از تمام اموال 
منقول و قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و 

اعیان )زمین و بنا( ارث می برد.
اگر زن به جز ش��وهرش، وارث دیگری نداش��ته 
باشد، شوهر تمام اموال زن را به ارث می برد؛ البته 
برعکس این حکم صادق نیست و زن در صورتی 
که شوهر وارث دیگری نداشته باشد، تنها سهم 
خود را به ارث برده و سایر اموال شوهر، به عنوان 

مال بالوارث به حاکم )ولی فقیه( می رسد.

 طبقات ارث
طبق��ات ارث در طبقه اول ش��امل فرزند و پدر و 

م��ادر متوفی و در صورت ف��وت فرزندان، فرزند 
فرزند است.  ارث طبقه دوم، شامل برادر و خواهر 
ی��ا فرزندان آنها و پدربزرگ و مادربزرگ اس��ت. 
طبقه سوم هم مربوط به عمه و عمو و خاله و دایی 
و فرزندان آنها یا اجداد باالتر اس��ت.  زن و شوهر 
داخل در طبقات ارث قرار ندارند و به طور مجزا در 
کنار این طبقات قرار گرفته و سهم خود را می برند.  
برای مثال اگر مردی فوت کند و نه فرزندی و نه 
پدر و مادری و نه برادر و خواهری داشته باشد، در 
این صورت نوبت به ارث بردن عمه، عمو، دایی و 

خاله های متوفی می رسد.
در چنین ش��رایطی یک چهارم س��هم زن از کل 
اموال کنار گذاشته ش��ده و سپس نوبت به سهم 

سایر وراث می رسد.
اگ��ر مردی چند زنه باش��د ی��ا در اصطالح تعدد 
زوجات داش��ته باش��د، در این صورت، اگر فرزند 

داشته باشد، سهم همه زنانش با هم یک هشتم 
اموالش با ش��رایط گفته ش��ده، خواهد بود و اگر 
فرزندی نداشته باشند، به کل زنانش، یک چهارم 
اموال می رس��د که به صورت مس��اوی بین آنها 

تقسیم می شود.

 سهم االرث در صورت طالق
طالق ممکن است رجعی یا بائن باشد. در طالق 
رجعی، در مدت عده که برای زن سه پاکی یا حدود 
سه ماه است، زن و مرد می توانند به یکدیگر رجوع 
کرده و زندگی مشترک را دوباره از سر بگیرند اما 
در طالق بائ��ن اینگونه نیس��ت و امکان رجوع 

وجود ندارد. 
طالق خلع )بخش��یدن مهریه در ازای طالق( یا 
طالق پی��ش از نزدیکی یا طالق زن یائس��ه، از 
جمله طالق هایی هستند که در آن امکان رجوع 
وجود ندارد. اگر شوهر، زن خود را به طالق رجعی 
مطلق��ه کند و  هر یک از آنها قبل از انقضای عده 
)س��ه ماه( فوت کند، در این صورت، دیگری از او 
ارث می برد.  بر این اس��اس، اگر شوهر در مدت 
عده فوت کن��د، زن از او ارث می برد و اگر زن در 
مدت عده فوت کن��د، ش��وهر از او ارث می برد. 
حک��م دیگری که در خص��وص ارث بردن زن و 
شوهر وجود دارد، این است که اگر شوهر در بستر 
بیماری باش��د و در همان حال بیماری، زن خود 
را طالق دهد، اگر ظرف مدت یک سال از تاریخ 
طالق، به واسطه همان بیماری فوت کند، در این 
صورت زن از شوهر ارث می برد.  حتی اگر طالق 
از نوع بائن )غیر قابل رجوع( باش��د یا مدت عده 
رجعی هم سرآمده باشد، تفاوتی در حکم گفته شده 
ندارد، مگر اینکه در این مدت زن دوباره ش��وهر 
کرده باشد که در این صورت، دیگر مستحق ارث 

از شوهر سابقش نخواهد بود.

نحوه ارث بری زوجین

گزیده ها

.دانستنی های حقوقی

تمرد در لغت به معنی س�رپیچی کردن، گردن کشی کردن و 
نافرمانی کردن اس�ت. قانونگذار برای اجرای درست و دقیق 
قوانین و وظایف دولت به معنای عام تمرد نس�بت به ماموران 
دول�ت را جرم معرفی ک�رده و برای آن مج�ارات تعیین کرده 

است.

بر اساس تعاریف حقوقی هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به 

طور تجری نس��بت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل 
آید تمرد محس��وب می شود.  بر این اساس، هرگاه متمرد به قصد تهدید 
اسلحه خود را نشان دهد حبس از 6 ماه تا دو سال، هرگاه متمرد در حین 
اقدام دس��ت به اس��لحه ببرد به حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد 
به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود. همچنین اگر متمرد در 
هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم 
خواهد شد. جرم تمرد نسبت به مأموران دولتی از آن دسته جرایمی است 

که با فعل مثبت مادی خارجی صورت می گیرد. اقدام عملی باید عنوان 
تجری داشته باشد.

مامور دولت مترادف با مستخدم دولت بلکه اعم از آن است. در نتیجه هر 
مستخدم رسمی و پیمانی و قراردادی موضوع مواد 4 تا 6 قانون استخدام 
کشوری را شامل می شود بنابراین هر کسی و به هر عنوان از ناحیه دولت 
عهده دار انجام وظیفه ای باشد اعم از ماموران قضایی و غیر قضایی داخل 

در این مفهوم است.

مجازات تمرد نسبت به ماموران دولتی

رییس دادگاه انقالب اسالمی کرمان از صدور 
حکم محتکر دستگاه های گرمایشی خبر داد 
و گفت: وی به اتهام اخالل در نظام اقتصادی 
کشور از طریق احتکار کاالی مورد نیاز عموم 
و جلوگی�ری از عرضه کاال به ۲ س�ال حبس 

محکوم شد.

احم��د قربان��ی اظهار ک��رد: محتکر دس��تگاه های 
گرمایش��ی از دهم شهریور سال جاری تحت تعقیب 
قضایی قرار گرفت و پس از دس��تگیری، شعبه اول 
دادگاه انقالب اسالمی کرمان مستند به تبصره یک 
ماده 2 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی 
کشور مصوب سال 1369 نامبرده را به تحمل 2 سال 

حبس محکوم کرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، 
وی عنوان کرد: در پی نوس��انات بازار ارز و سکه که 
تاثیر زیادی در قیمت کاالهای مصرفی و مورد لزوم 

عموم مردم داشت، عده ای از تجار و کسبه از فرصت 
اس��تفاده کرده و با احت��کار این نوع کااله��ا به دید 
خوش��بینانه در صدد منفعت طلبی برآمده و مترصد 

افزایش قیمت ها و کسب درآمد بیشتر شدند.
این مقام قضایی ادام��ه داد: از جمله این افراد فردی 
به نام )ع.ح( بود که نامبرده علی رغم نیاز مبرم مردم 
به وسایل خانگی از جمله پکیج، 200 دستگاه از این 
کاال را در منزلی مخفی کرده بود که توسط ماموران 
کشف و نامبرده به دادس��را معرفی شد. وی با اشاره 
به اینکه تحقیقات در مورد این فرد انجام و در نتیجه 
کیفرخواس��ت صادر و پرونده به این دادگاه ارس��ال 
شده اس��ت، تصریح کرد: در جلس��ات رسیدگی نیز 
دفاعیات متهم و وکالی وی دریافت شد و در نهایت 
دادگاه مبادرت به صدور رای کرد. قربانی یادآور شد: 
حکم صادره طبق موازین قانونی ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اس��تان 
کرمان است و به متهم و وکالی وی ابالغ شده است.

رییس دادگاه انقالب کرمان خبر داد

محکومیت محتکر دستگاه های گرمایشی به 2 سال حبس

ریی�س کل دادگس�تری اس�تان لرس�تان 
گفت:از  ابتدای س�ال 9۷ دس�تگاه قضایی 
دس�تورالعملی با ه�دف کمک و پش�تیبانی 
از س�رمایه گذاران و صنعتگران�ی ک�ه در 
این ش�رایط سخت و دش�وار کارخانه ای را 
راه اندازی ک�رده و صادراتی انجام می دهند 
صادر کرد تا بتوانند کار اقتصادی را راحت تر 

انجام دهند.

ب��ه گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
لرس��تان، جعف��ر ب��دری در مراس��م تجلی��ل از 
صادرکنن��دگان نمونه این اس��تان اظهار کرد: از 
ابتدای س��ال 97 دس��تگاه قضایی دستورالعملی 

با هدف کمک و پش��تیبانی از س��رمایه گذاران و 
صنعتگرانی که در این ش��رایط س��خت و دشوار 
کارخانه ای را راه ان��دازی کرده و صادراتی انجام 
می دهند صادر ک��رد تا بتوانن��د کار اقتصادی را 
راحت تر انج��ام دهند که خوش��بختانه اس��تان 
لرس��تان در ای��ن زمینه ب��ا همکاری ه��ای بین 
دس��تگاهی که داش��ته، از کارنامه قاب��ل قبولی 
برخوردار اس��ت. وی با بیان اینکه دس��تگاه های 
اجرایی استان لرس��تان برنامه  ثابتی برای حمایت 
از تولیدکننده ها ندارند، گفت: انتظار داریم دولت در 
این شرایط اقتصادی به تولیدکننده و سرمایه گذار 
فرصت تنفس بدهد تا بتوانند در این فضای سخت 
کار را به خوب��ی انجام دهند همچنی��ن با توجه به 

افزای��ش نرخ ارز باید دامنه صادرات را گس��ترده تر 
کرد و از صنعت گردشگری به نحو مطلوب بهره برد.

رییس کل دادگستری استان لرستان تاکید کرد: در 
این شرایط برنامه ریزی به منظور از بین بردن فقر و 
توجه بیشتر به اقشار آسیب پذیر باید در اولویت کاری 

همه دستگاه های اجرایی باشد. 
وی با اش��اره به بازدید از واحدهای تولیدی استان 
لرستان افزود: اعتقاد داریم همه دستگاه ها باید در 
این شرایط بحرانی کمک کنند تا واحدهای تولیدی 
بتوانند به کار خود ادامه دهند چرا که فشارها و موانع 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و از همه مهمتر فشار 

روانی آن به حداقل برسد.
بدری خاطر نش��ان کرد: افزای��ش نرخ ارز در 

زندگ��ی روزمره ش��هروندان تأثی��ر می گذارد 
و آنه��ا را در وضعیت دش��واری ق��رار می دهد 
و رن��ج بیش��تری ب��ه خانواده های ک��م درآمد 

تحمی��ل می کن��د .
رییس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه 
دادگستری این استان با همکاری سایر دستگاه های 
ذی ربط برنامه های موثری برای آرامش در بازار اجرا 
کرده است، عنوان کرد: در عین حال افزایش قیمت 
سکه باعث افزایش دعاوی تعدیل اقساط مهریه به 
میزان چهار برابر ش��ده است و ورودی پرونده های 
تعدیل اقساط مهریه از ابتدای سال جاری تاکنون 
نسبت به مدت مشابه س��ال قبل از 200 پرونده به 

800 پرونده افزایش یافته است.

حمایت های قضایی از واحدهای تولیدی در لرستان
رییس کل دادگستری استان مطرح کرد
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چهرهها

احتمال حذف طرح زوج و فرد 
 معاون ش��هردار تهران با بیان اینکه 
ط��رح ترافیک امس��ال در تهران به 
خوبی اجرا ش��د و تأثیر مس��تقیم در 
کاه��ش آلودگی و ترافیک داش��ته 
اس��ت، اظهار کرد: مطالعات زیادی 
انجام داده ایم و برنامه های جدی در 
این باره داریم. محسن پورسیدآقایی 
ادامه داد: سال آینده زوج و فرد نیز تبدیل به حلقه دوم طرح ترافیک می شود. 
وی به توس��عه حمل و نقل  عمومی اش��اره کرد و گفت:  باید حمل و نقل 
عمومی توسعه یابد تا مردم کمتر از خودروی شخصی برای تردد استفاده 

کنند.

افزایش یارانه مراکز نگهداری معلوالن 
 معاون امور توانبخش��ی س��ازمان 
بهزیستی کش��ور با تأکید بر جبران 
هزینه های وسایل کمک توانبخشی 
معلوالن و سالمندان، گفت: در سال 
آینده یارانه مراکز نگهداری معلوالن 
و س��المندان ۲۰درصد افزایش پیدا 
می کند. حسین نحوی نژاد همچنین 
ب��ه راه اندازی خانه های کوچک ویژه معلوالن اش��اره کرد و افزود: براین 
اس��اس سازمان بهزیس��تی با مش��ارکت خیران طرح خانه های کوچک 
معلوالن را در دستورکار قرار داده و درسال 94 تا به امروز 5۰خانه کوچک 

ویژه معلوالن در 19 استان ساخته شده است.

هشدار سیل در استان های غربی 
 سخنگوی سازمان مدیریت بحران 
کشور نس��بت به تش��دید بارندگی، 
بارش رگباری باران و افزایش موقت 
جریان آب رودخانه ها در استان های 
غربی کش��ور هش��دار داد و از افراد 
س��اکن و عازم به استان های غربی 
خواس��ت، آمادگی های الزم را برای 
هرگونه سیل و آبگرفتگی داشته باشند. بهنام سعیدی اظهار کرد: همچنین 
طبق اطالعات دریافتی از سامانه های هواشناسی بارش برف در ارتفاعات 
و گردنه های کوهس��تانی غرب، شمال غرب و مس��یرهای کوهستانی 

گزارش شده است.

آغاز ثبت نام کنکور ارشد  از ۱۶ آذر 
مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور از آغاز ثبت نام کنکور 
ارشد 9۸ از 1۶ آذر خبر داد و اظهار کرد: جزییات نحوه نام نویسی در 
این آزمون امروز منتش��ر می شود. حسین توکلی بیان کرد: ثبت نام 
برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 
در تمامی دانش��گاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی 
از جمله دانشگاه آزاد و بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی 
کشور از 1۶ آذر آغاز می شود و ۲5 آذر به اتمام می رسد. وی همچنین 
از ثبت نام ۳۸ هزار نفر در آزمون ورودی دوره دکتری )نیمه متمرکز 
Ph.D( سال 9۸ تا روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: 1۲ آذر آخرین 

مهلت نام نویسی در این آزمون است.

هشدار درباره مضرات فضای مجازی
وزیر آموزش و پرورش از ایجاد سفیران محیط زیست در دوره های 
مختلف تحصیلی خبر داد. سیدمحمد بطحایی همچنین با اشاره به 
کاهش گفت وگو در خانواده ها، اظهار کرد: با باال رفتن سن ازدواج، 
فاصله سنی بین والدین و فرزند بیشتر و گفت وگو کمتر شده، ضمن 
اینکه کاهش تعداد فرزندان نیز، از دالیل دیگر در این زمینه است.
وی ادامه داد: خطراتی گفت وگو را دستخوش تهدید قرار داده است؛ 
عامل فضای مجازی و گس��ترش بی حد آن حتی گفت وگو در یک 

نسل را تحت الشعاع قرار داده است. 

استقرار پلیس های اسکی سوار 
در کوهستان

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از استقرار مأموران اسکی سوار 
پلیس در کوهس��تان خبر داد و گفت: این افراد نسبت به تأمین نظم 
و امنیت شهروندان در آن محل اقدام خواهند کرد. سرهنگ کیوان 
ظهیری با اش��اره به بارش برف در نیمه دوم سال اظهارکرد: برای 
پلیس کوهس��تان به خصوص در نیمه دوم س��ال نیازمند یکسری 
امکانات و تجهیزات هستیم که بخشی از آن تأمین شده است. وی 
همچنین بیان کرد: در صورت تأمین تمامی این وسایل می توانیم در 

بسیاری از نقاط صعب العبور نیز حضور داشته باشیم.

جدیدترین جراحی ها 
در قدیمی ترین بیمارستان پایتخت

 دبیر علمی چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی 
و درون بی��ن ایران، از انجام جدیدتری��ن جراحی ها در قدیمی ترین 

بیمارستان تهران خبر داد.
 محمد طالب پور ادامه داد: بیمارس��تان س��ینا یکی از قدیمی ترین 
بیمارس��تان ها با قدمت 15۰ س��ال در پایتخت بوده که قرار است 
جدیدتری��ن روش های جراحی در آن ارائه ش��ود.وی یادآور ش��د: 
جراحی های کم تهاجمی در همه رش��ته ها قابل اس��تفاده بوده که 
ش��ایع ترین نوع این جراحی ها در حوزه گ��وارش و در زمینه عمل 
کیس��ه صفرا و یا در معده برای رفع چاقی اس��تفاده می شود.رییس 
بیمارستان سینا و خاطرنشان کرد: درحال حاضر جراحی در جهان 
به سمت جراحی های کم تهاجمی و درون بین پیش رفته و ایران نیز 

فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده است.

خبر

HEMAYATONLINE.
IR

درمراسمپایانیپانزدهمینجشنوارهفیلممقاومتاعالمشد

 ابومهدی المهندس چهره مقاومت ۲۰۱۸
آیین اختتامیه پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 

گروه
با حضور هنرمندان و مس�ئوالن و با معرفی برگزیدگان در فرهنگی

سالن همایش های برج میالد برگزار شد.

 تهدیدهای صورت گرفته نشانه نقض کامل حقوق بشر است
محمد خزاع��ی دبیر پانزدهمین جش��نواره فیلم مقاومت در مراس��م پایانی ب��ا بیان اینکه 
جش��نواره ای که در این سال ها فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده، با پشتوانه هنرمندان 
س��ینما، بین الملل و مدیران فرهنگی کش��ور به س��ر من��زل مقصود نزدیک تر می ش��ود 
اظهارکرد: خوشحالیم که جش��نواره بین المللی فیلم مقاومت، جشنواره فیلم های مستقل 
دنیا و آزادی بخش دنیا ش��د. خوشحال هستیم که 9۲ کشور دنیا درخواست کننده حضور در 
جشنواره فیلم مقاومت بودند و این نشان  می دهد بذرهایی که کاشته ایم به ثمر خواهد رسید.

وی اضافه کرد: نمی دانم در اندیش��ه فیلم مقاومت چه مس��ائلی نهفته است که بسیاری از 
رس��انه های صهیونیس��تی نگران برگزاری این جشنواره هس��تند و مهمانانی که در حوزه 
بین الملل جش��نواره ما حضور دارند مستقیم با تهدید رو به رو شدند تا در این جشنواره حاضر 
نشوند. این تهدیدهایی که س��فارت آمریکا و اسرائیل کردند، نشانه نقض کامل حقوق بشر 

است. 

 برای آزادی فیلم بسازید
در ادامه مراس��م سردار نقدی گفت: سینمای ایران، س��ینمای اصیل ملی و بومی، سینمای 
ش��جاعت و فضیلت است. همچنین این سینما، سینمایی همراه با کرامت انسانی است. این 

سینما صدای مظلومان است.
نقدی خطاب به اهالی س��ینمای اصیل و بومی ایرانی اظهار کرد: کس��انی که هنرشان را به 
قدرت های ظالم دنیا فروختند، به جایی نخواهند رس��ید. آنهایی که برای خوش آمد دیگران 
فیلم می س��ازند، نامی از آنها نخواهد بود. نام کسانی که برای دفاع از مظلومان و آزادی فیلم 

می سازند، برای همیشه جاودان خواهد بود. برای آزادی فیلم بسازید! برای عدالت فیلم بسازید! 
برای اسالم و والیت بسازید!

 چهره مقاومت ۲۰۱۸ انتخاب شد
همچنین در این آیین، ابومهدی المهندس چهره برگزیده پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت 
انتخاب ش��د. برای این تقدیر دریادار سیاری رئیس ستاد و هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، سردار غیب پرور رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره فیلم مقاومت، محمد 

خزاعی دبیر جشنواره و جایزه چهره برگزیده مقاومت روی صحنه آمد.
س��ردار غیب پرور هم با بیان اینکه یقیناً پیام اصلی جشنواره فیلم مقاومت، پیام ایستادگی و 
مقاومت در مقابل کسانی است که می خواهند ما مردم آزاده ای نباشیم تصریح کرد: یقیناً آنها 

می دانند که در پس هر مقاومتی، پیروزی است.
وی با درخواستی از خزاعی ادامه داد: این جشنواره را به جای هر دو سال یک بار، ساالنه برگزار 
کنید. حتی اگر در بخش داخلی هم فعاًل میس��ر نباشد، بخش بین الملل را می توانیم ساالنه 
برگزار کنیم؛ به این دلیل که ترویج مقاومت ابزاری دارد و یکی از ابزار موثر آن، زبان هنر است. 
زبان هنر جذاب و همه فهم است و همه به آن عالقه دارند. چقدر خوب است از این ابزار، برای 
ترویج و تبلیغ روحیه مقاومت استفاده کنیم. آن چیزی که همه ما را در نقطه اوج قرار داده است.

 معرفی برگزیدگان
در بخش بهترین فیلم از نگاه خانواده شهدا فیلم »ویالیی ها« ساخته منیر قیدی فیلم منتخب 
ش��ناخته شد. در این بخش فرزند ش��هید حس��ین همدانی گفت: از نظر خانواده شهدا همه 
فیلم هایی که در عرصه مقاومت ساخته می شوند شایسته تجلیل هستند. در بخش روایت نو 
هم تندیس و دیپلم افتخار بهترین بازیگری به علی دهکردی بازیگر فیلم »دریاچه ماهی« 
رسید. در بخش جلوه گاه نور نیز، جایزه ویژه، تندیس و دیپلم افتخار به محمدحسین مهدویان 
کارگردان »ماجرای نیمروز« رس��ید. در بخش عماد مغنیه هم جایزه بهترین فیلم به وحید 

فراهانی کارگردان »با صبر زندگی« تعلق گرفت و رضا فرهمند کارگردان »زنانی با گوشواره 
های باروتی« نیز جایزه برگزیده دوم را از آن خود کرد.

 در بخش مسابقه س��ینمای بین الملل هم تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه به باسل 
الخطیب نویس��نده فیلم سینمایی »پدر« و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی به کیم دروژنین 
و اندری ش��الوپا کارگردانان فیلم »۲۸ مرد پانفیلوو« رس��ید. »جایزه ویژه« شامل تندیس 
و دیپل��م افتخار بهترین فیلم هم از آن س��عید مل��کان تهیه کننده »تنگه ابوقریب« ش��د. 
سیدمحمود رضوی تهیه کننده »ماجرای نیمروز« هم تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم 

را از آن خود کرد.

 برگزیدگان فیلم های مستند
اما در بخش معرفی برگزیدگان فیلم های مس��تند، لوح تقدیر به جرمی ویلیام کارگردان »بر 
روی لبه چاقو« رس��ید. دیپلم افتخار برگزیده س��وم را خدیجه الس��المی کارگردان »یمن، 
ک��ودکان و جنگ« از آن خ��ود کرد. دیپلم افتخار برگزیده دوم هم مش��ترکا به دن کوهن و 
مکس بلومنتال کارگردانان »کشتن غزه« تعلق گرفت. تندیس و دیپلم افتخار برگزیده اول 

هم سهم رضا فرهمند کارگردان »زنانی با گوشواره های باروتی« شد.

 بخش مسابقه سینمای ایران
در بخش برگزیدگان فیلم های سینمایی لوح تقدیر بهترین فیلم برداری به علیرضا زرین دست 
برای فیلم »س��رو زیر آب« رس��ید. تندیس و دیپلم افتخار بهترین بازیگری هم سهم ناصر 
بابائیان برای فیلم »دایان« شد. تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه نیز به منیر قیدی و 
ارسالن امیری برای فیلم »ویالیی ها« تعلق گرفت. جایزه ویژه شامل تندیس و دیپلم افتخار 
بهترین کارگردانی هم به محمدعلی باش��ه آهنگر برای فیلم »سرو زیر آب« رسید. تندیس 
و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی هم بهرام توکلی برای فیلم »تنگه ابوقریب« رسید. سعید 
ملکان برای فیلم »تنگه ابوقریب« هم شایسته دریافت تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم 

شد.  لوح تقدیر کارگردانی هم به محمد مهدی خالقی برای فیلم مستند »پسرم« رسید. لوح 
تقدیر ویژه کارگردانی نیز به مصطفی اش��راق برای فیلم مستند »بِیُتنا« تعلق گرفت.دیپلم 
افتخار برگزیده سوم کارگردانی هم سهم محمد رضا امامقلی برای فیلم مستند »آقای نخست 
وزیر« ش��د. دیپلم افتخار برگزیده دوم کارگردانی نیز به وحید فراهانی برای فیلم مستند »با 
صبر زندگی« رس��ید. رضا فرهمند برای فیلم مس��تند »زنانی با گوشواره های باروتی« هم 

تندیس و دیپلم افتخار برگزیده اول کارگردانی را از آن خود کرد. 

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از امضای نامه تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در عرصه تئاتر خبر داد. حجت االسالم احد آزادی خواه در گفت وگو با فارس با تأیید خبر تذکر به وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی درباره شرایط تئاتر عنوان کرد: این تذکر از سوی کمیسیون فرهنگی نبوده بلکه از سوی عده ای 

از نمایندگان مجلس چند روز پیش با مدیریت حجت االسالم پژمانفر صورت گرفته است.
وی افزود: متنی که تهیه ش��د خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اس��المی بود، ما در عرصه تئاتر متأسفانه یک 
افراط گری هایی را می بینیم که قابل دفاع نیست. بعضاً نویسندگان و کارگردانان حوزه تئاتر حریم ها را رعایت 

نمی کنند و عبور از خط قرمز دارند.
آزادی خواه یادآور شد: ما در کشور آرمانهایی داریم که باید مقدس بدانیم، با عنایت به اینکه عرصه هنر باید شاد 
و مروج نشاط باشد اما این تعارضی با این آرمان ها و اصول ندارد! آنچه بعضا دیده می شود اینکه متأسفانه این 
مسائل رعایت نشده و این ایراد جدی به تئاتر است؛ البته ما در عرصه سینما هم اشکاالتی را مشاهده می کنیم.

وی درباره اتفاق رخ داده بین مسعود فراستی و مجری برنامه در شبکه »شما« هم گفت: این اتفاق یک نمره 
منفی به رسانه ملی بود که غیر قابل فراموشی است. نباید عرصه آنتن در سطح بین الملل در اختیار یک جوان 

بی تدبیر قرار بگیرد تا بخواهد حاشیه درست کند و خطای بزرگی مرتکب شود.
این نماینده مجلس خاطرنش��ان کرد: به عنوان یک عنصر فرهنگی در کمیسیون فرهنگی برای افرادی که 
در رسانه ملی رخنه کرده اند متأس��فم که خیلی راحت روی آنتن ملی قرار می گیرند و شرایط امن و آرام آن را 

به هم می ریزند.

خانه ملت

رییس هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران در نشست رسانه ای هفتمین همایش »1۰ روز با عکاسان« 
اظهار خوش��حالی کرد که بعد از سال ها از دولت برای برگزاری رویدادهای هنری سلب مسئولیت شده 
است. سیف اهلل صمدیان با بیان اینکه حمایت اصلی از برگزاری هفتمین همایش »1۰ روز با عکاسان« 
از سوی مرکز هنرهای تجسمی انجام می شود، یادآور شد: یک چتر خانوادگی باالی سر عکاسان ایران 
وجود دارد که ش��امل ۷ انجمن است. جمع شدن این تعداد انجمن و عکاس کنار هم با تمام تفاوت های 
فکری و حسی درباره عکاسی کار سختی است ولی اتفاق افتاده است. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
در هر خانواده ای چند نفر هستند که با دوربین تلفن های همراه خود عکاسی می کنند، افزود: ما باید به این 
شکل از عکاسی هم توجه کنیم زیرا برخی عکس هایی که از این طریق گفته می شوند، بی نظیر هستند. 
صمدیان درباره بودجه حمایتی پرداخت ش��ده به انجمن از سوی دفتر هنرهای تجسمی نیز اظهار کرد: 
مبلغ 5۰ میلیون تومان کمک هزینه ستادی جاری به انجمن عکاسان ایران پرداخت شد و از سوی مرکز 
هنرهای تجسمی قرار اس��ت طی برگزاری همایش »1۰ روز با عکاسان« نیز مبلغ 15۰ میلیون تومان 
پرداخت ش��ود. مجید ناگهی دبیر هفتمین همایش »1۰ روز با عکاسان« نیز درباره این دوره از همایش 
گفت: این همایش با شعار کلی »عکاسی، فرهنگ و جامعه« برگزار می شود اما در هر دوره رویکردی را 
مدنظر قرار می دهیم که در این دوره رویکردمان پرداختن به چهره ایران در بخش »نگاه به خود« است. 
همچنین امسال در بخش ویژه برنامه »نگاه شخصی در عکاسی« را داریم که با تغییراتی که نسبت به 

دوره های گذشته داشت شامل 4 سخنرانی خواهد بود.

   نشست تخصصی ساالنه مدیران روابط عمومی معاونت ها، سازمان ها و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 11 تا 1۲ آذرماه در لزوم توجه ویژه به عکاسی با تلفن همراه
شهر ساری برگزار خواهد شد. در اولین روز این نشست سعید کوشش نماینده روابط عمومی استان ها، مسعود نجفی نماینده روابط عمومی 
معاونت ها و سازمان ها، مجید حسین زادگان استاندار مازندران، همایون امیرزاده رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، محمد مهدی احمدی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی سید عباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی هم برای اولین بار به صورت ویدئو کنفرانس خواهد بود. روز دوم این نشست )دوشنبه 1۲ آذرماه( با »کارگاه 
آموزشی با عنوان نقدنویسی و جوابیه نویسی در مطبوعات« با حضور دکتر یونس شکرخواه آغاز و سپس با »نشست مناطق هفت گانه 

استانی و معاونت ها« ادامه پیدا می کند.  

   کتاب جدید گلعلی بابایی با عنوان »ش��اهین بر آفتاب« امروز یکشنبه 11 آذر در نخلستان اوج رونمایی می شود. کتاب »شاهین بر 
آفتاب« نوشته گلعلی بابایی، سیزدهمین جلد از مجموعه »بیست و هفت در ۲۷« است که با محوریت چاپ زندگینامه  داستانی مستند 
فرماندهان لشگر ۲۷ چاپ می شود. مراسم رونمایی از کتاب »شاهین بر آفتاب« در آستانه سالگرد عملیات بازی دراز با حضور جمعی از 

رزمندگان و نویسندگان دفاع مقدس همراه خواهد بود.

   با پایان مهلت شرکت در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر، در مجموع 9۷ فیلم سینمایی در بخش سودای سیمرغ و بخش نگاه 
نو و 4۲ فیلم در بخش مس��تند فرم فراخوان را پر کردند. دبیرخانه در حال تطبیق این آثار با مقررات جش��نواره است و به زودی با نهایی 
شدن هیأت انتخاب بخش های مختلف در شورای سیاست گذاری جشنواره، کار بازبینی فیلم ها آغاز می شود. بنابر خبر ارسالی از سوی 
روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر، این دوره از جشنواره برخالف اعالم قبلی ابراهیم داروغه زاده دبیر جشنواره مبنی بر 

تغییر زمان برگزاری به دلیل هم زمانی با ایام فاطمیه، از تاریخ 1۰ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می شود.

تیترواره

تذکر کمیسیون فرهنگی به وزیر ارشاد

تجسمی

معاون بهداش�ت وزیر 
گروه

اجتماعی
بهداشت با انتقاد از کند 
بودن فرآیند بیماریابی 
در ح�وزه HIV گفت: 
قرار است تست های رپید HIV طبق یک 
پروتکل خاص در داروخانه های سراسر 

کشور توزیع شوند.

 وجود۶۰ هزار نفر مبتال
علیرضا رییسی در مراس��م روز جهانی ایدز با بیان 
اینکه تخمین می زنیم حدود ۶۰ هزار نفر مبتال به 
HIV در کشور داشته باشیم، اظهار کرد: درحال 
حاضر حدودا کمتر از نصف این تعداد را توانسته ایم، 
شناسایی کنیم. افرادی که تحت پوشش درمان قرار 
گرفته اند، حدود 14 تا 15 هزار نفر هستند. درعین 
حال سنجش س��طح ویروس برای هفت هزار نفر 
انجام شده و پنج هزارو ۷۰۰ نفر هم پاسخ مناسبی 

به درمان داده اند.

 فعالیت ۸۲۰۰ مرکز تشخیص 
وی این خبر را نیز داد که مراکز تش��خیص سریع 
HIV از دو هزار مرکز در سال 9۶ به هشت هزار و 
۲۰۰ مرکز در سال 9۷ توسعه یافته اند. درعین حال 
افزایش دسترسی برای انجام تست های تشخیص 
HIV بس��یار مهم اس��ت. بر این اساس امسال 
تصمیم مان برای بیماریابی جدی است. ما اعتقاد 
داریم که حتما نیاز است که سلف تست )تست های 
خود ارزیابی( و رپید تست )تست سریع HIV( در 

اختیار قرار گیرد. 

 ورود تست های HIV به مراکز درمان 
اهمیت دق��ت آزمایش  دراین زمین��ه نیز موضوع 
دیگری بود که معاون بهداش��ت وزیر بهداش��ت 
ب��رآن تاکید کرد، اینکه باید توجه کرد اگر تس��تی 
دقیق نباش��د، امکان پاس��خ منفی اش باال است. 
بنابراین در کنار این تس��ت ها حتما باید کارشناس 
هم وجود داشته باشد. خوشبختانه هماهنگی بسیار 
خوبی با ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده است. 
البته ما ابتدا باید به سراغ افراد پرخطر برویم و از آنها 

آزمایش بگیریم 

 یک گالیه مهم 
رییس��ی گالیه ای هم از بیماریاب��ی در این زمینه 
داش��ت، اینکه در ح��ال حاضر چن��دان از برنامه 
بیماریابی فعلی در ح��وزه HIV رضایت نداریم، 
گفت: در برنام��ه 9۰-9۰-9۰ باید 9۰ درصد افراد 
مبتال را شناسایی، 9۰ درصد افراد شناسایی شده را 

تحت پوشش درمانی و 9۰ درصد افرادی که تحت 
درمان قرار گرفته اند را سطح ویروس شان را کنترل 
کنیم، اما ما در 9۰ اول دچار مشکل هستیم. بنابراین 
باید تحت یک پروتکل خاص و شرایط کنترل شده، 
آزمایش در این زمینه را در داروخانه های سراس��ر 
کشور عرضه کنیم که این اقدام را انجام خواهیم داد. 

 پاداش برای بیماریابی 
در این میان اما وی به موضوع جالبی نیز اشاره کرد، 
اینکه وزارتخانه مذکور برای هر یک مورد بیماریابی 
جدید HIV پاداشی در نظر گرفته است و افرادی 
که بتوانند یک مورد جدید را پیدا کنند به آنها پاداش 

تعلق می گیرد. 

 HIV آزمایشگاه مقاومت دارویی 
رییسی با اشاره به امکانات آزمایشگاهی و تجهیزاتی 
در حوزه HIV گفت: خوش��بختانه آزمایش��گاه 
مقاومت داروی��ی HIV را به رغم وجود تحریم و 
با یک سال مذاکره در کشور راه اندازی کردیم و 41 
مرکز را به دستگاه CD4 مجهز کردیم.  راه اندازی ۶ 
آزمایشگاه مولکولی HIV در کشور نیز خبر دیگری 

بود که وی در این همایش داشت.

 جلوگی�ری از انتقال بیم�اری از مادر به 
نوزاد

در زمینه اقدامات انجام ش��ده در حوزه این بیماری 
معاون بهداشت وزیر بهداش��ت به این موضوع نیز 
پرداخت که تا پایان سال 9۶ تعداد 5۷۶ هزار و ۳۳1 
مادر باردار به مراکز مراقبت بارداری مراجعه کردند که 

11۳ مورد مثبت قطعی بودند و فقط دو نوزاد مبتال به 
دنیا آمدند. در سال یک میلیون و 5۰۰ هزار مادر باردار 
در کشور وجود دارد و اگر این تست برای همه افراد 
انجام می شد، اتفاق بسیار مهم و بزرگی بود. رییسی 
  HIV  افزود: در حال حاضر ۷5 درصد مبتالیان به
از ابت��ال به این بیماری آگاه هس��تند و   ۲1 میلیون و 
۷۰۰ هزار نفر تحت درمان قرار دارند. در سال ۲۰1۷ 
میالدی تعداد 1/۸ میلیون نفر به عفونت  HIV  مبتال 
شدند که 4۷ درصد از میان آسیب پذیرترین گروه ها 
یعنی زنان تن  ف��روش، معتادان تزریقی، زندانیان و 

افراد مبتال به انحرافات اخالقی بودند.

 سهم ۳۰ درصدی مواد مخدر 
سردار اس��کندر مومنی، دبیر س��تاد مبارزه با مواد 
مخدر نیز در این همایش عن��وان کرد: حداقل ۳۰ 
درص��د از موارد ابتال به ایدز، ریش��ه در مواد مخدر 
دارد. به گزارش خبرگزاری ها، وی این را هم گفت 
که طبق آمارهای رسمی در کش��ور، 55 درصد از 
طالق ها ناشی از مواد مخدر است، البته در بسیاری از 
خانواده ها، شاهد طالق نیستیم، اما در عمل، زوج ها 
از همدیگر جدا هس��تند و بار سرپرستی خانواده بر 

دوش زن است.

 مرگ ساالنه ۳هزار معتاد
دبیر س��تاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه روزانه 
9 نفر معتاد در کشور جان خود را از دست می دهند، 
افزود: ساالنه بیش از سه هزار نفر از معتادان فوت 
می کنند که متاسفانه بیشتر آنها در سنین کار و تولید 
قرار دارند، بنابراین توجه جدی همراه با اس��تفاده 

از یافته های علمی به منش��ا و علت تعیین کننده 
بسیاری از آس��یب ها و ناهنجاری های اجتماعی 

یعنی اعتیاد، بسیار مهم است.

 نگرانی وزیر رفاه از موج چهارم ایدز
عالوه براین محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه موج چهارم انتقال 
ایدز نگران کننده اس��ت، در پیامی به مناسبت روز 
جهانی مبارزه براین موضوع تاکید کرده است که 
برای کنترل ویروس HIV ، نیاز به عزم ملی داریم. 
وی تاکید کرده که متعهد به حمایت از فعاالن مدنی، 
همدلی با مبتالیان و مقابله با انگ زنی و نظارت بر 
اجرای دقیق مس��ئولیت های محوله در چارچوب 

برنامه استراتژیک ملی HIV هستم.

 استقرار اتوبوس ایدز در اماکن پرتردد 
همچنی��ن ولی اهلل ش��جاع پوریان، مع��اون امور 
اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری تهران از اجرای 
برنامه های آموزش��ی- فرهنگی سالمت محور 
در حوزه پیش��گیری از ایدز خب��ر داد و گفت: ویژه 
برنامه های روز جهانی ایدز با شعار »برای آگاهی از 
سالمتی خود، من هم آزمایش HIV می دهم«، 
برای عموم شهروندان برگزار می شود. وی که البته 
در جمع مسئوالن ش��هری سخن می گفت، بیان 
کرد: اتوبوس ایدز جهت انجام تس��ت سریع ابتال 
به ایدز ویژه شهروندان با همکاری انجمن احیای 
ارزش ها و مناطق ۶ و هفت و 1۶ در اماکن عمومی 
و پرتردد از جمله میدان امام حس��ین )ع(، بوستان 

هنرمندان و ترمینال جنوب مستقر می شود.

HIV انتقاد از کندی فرآیند بیماریابی حوزه
معاونوزیربهداشتدرمراسمروزجهانیایدزعنوانکرد
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اعتراض

کیوسکبینالملل

 
وزیر علوم انگلی��س در اعتراض به قرارداد پیش��نهادی ترزا می برای 
خروج از اتحادیه اروپا استعفا کرد. این هفتمین استعفای وزرای انگلیس 
در اعتراض به این طرح است. به گزارش روزنامه »تلگراف«، سم گیما، 
وزیر علوم و دانشگاه انگلیس که در سال ۲۰۱۶ هوادار حضور انگلیس 
در اتحادیه اروپا بود، از سمت خود استعفا کرد. گیما اظهار کرد، طرح توافق 
ترزا می، نخست وزیر انگلیس به این معنا است که انگلیس "صدا و وتوی 
خود" را تسلیم کرده و این نخست وزیر نباید احتمال برگزاری همه پرسی 
دیگری درباره خروج از اتحادیه اروپا را رد کند. استعفای این وزیر چالشی 
دیگر برای ترزا می است که در تالش است تا قانون گذاران خود را برای 
تأیید این توافق متقاعد کند. نخس��ت وزیر انگلیس در آستانه خروج از 
اتحادیه اروپا طی چهار ماه آتی با انتقاداتی از سوی همه طرف های مواجه 
شده است. گیما در بیانیه استعفای خود که در روزنامه تلگراف منتشر شد، 
نوشته است: برای من به طرز فزاینده ای روشن شده است که این توافق 
پیشنهادی در راستای منافع ملی انگلیس نیست و رأی مثبت به طرح 

این توافق، قرار دادن خود در معرض شکست است. 

 
رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان بر آمادگی ارتش این کشور با هرگونه 
تهدید احتمالی علیه مرزهای این کش��ور تأکید کرد. به گزارش روزنامه 
»نیش��ن«، ژنرال قمر جاوید بجوا، رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان 
اعالم کرد، او مفتخر است که ارتشی را رهبری می کند که با موفقیت با 
تروریسم مبارزه کرده و برای دفاع از خاک کشور، آماده پاسخ به هرگونه 
تهدید علیه مرزهای کشور است. رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان 
در مراس��می از آخرین مرحله رزمایش عملیاتی بخش پیاده نظام ارتش 
پاکستان بازدید کرد. وی در این مراسم گفت: ارتش متخصص ما به خوبی 
مورد آموزش قرارگرفته و مجهز بوده و این ارتش رزمایش هایی برای دفاع 
در برابر حمالت و دفع آن ها برگزار کرده است. چندی قبل عمران خان 
نخست وزیر پاکستان ضمن متعهد شدن به اینکه کشورش دیگر در هیچ 
جنگ تحمیلی در داخل خاک پاکستان مبارزه نخواهد کرد، تأکید کرد: 
هیچ کشور دیگر و نیروهای مسلحشان به موفقیت هایی که اسالم آباد 

و نیروهای مسلحش در مبارزه با تروریسم دست یافتند، نائل نیامده اند.

 
مدیر س��ابق سیا با اشاره به اقدامات ترامپ نوش��ت: کوه یخی از دروغ، 
نیرنگ، فساد و جرم، به رغم تالش بسیاری از افراد عالی رتبه برای حفظ 
آن در زیر آب، پیوسته در حال باال آمدن است. به نوشته نشریه »هیل«، 
جان برنان، مدیر سابق سیا در توییتر خود نوشت: این کوه یخ چقدر بزرگ 
است و چه کسی به آن چسبیده؟ چرخ های عدالت ُکند حرکت می کنند اما 
با قدرت فوق العاده ای ُخرد می کنند. برنان این اظهارات را به دنبال توییت 
روز جمعه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دفاع از اقدام برای ساخت 
یک برج ترامپ در مسکو طی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح 
کرد. ترامپ در پیام توییتری خود این اقدام را "بسیار قانونی" توصیف کرده 
بود. ترامپ همچنین بار دیگر تأکید کرد که هیچ کار غیرقانونی در تعامل 
با روسیه انجام نداده است. وی در توئیتی درباره موضعش درباره حضور 
مایکل کوهن، در دادگاه توضیح داد. کوهن درباره دروغ گویی به کنگره 
ابراز بی گناهی کرده و اعتراف کرده که ترامپ در تالش بود برجی در مسکو 
بسازد و در این رابطه با کرملین تماس هایی داشته است و این ها همه قبل 
از ژانویه ۲۰۱۶ و در دوران نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری و 

اصرارهایش مبنی بر عدم معامله در روسیه صورت گرفته است.

 
سازمان سیا فاش کرد که ولیعهد عربستان ۱۱ پیام برای مشاور خود که بر 
قتل روزنامه نگار منتقد سعودی نظارت داشته، ارسال کرده است. به گزارش 
روزنامه »وال اس��تریت ژورنال«، پس از بررس��ی ارزیابی های سازمان 
اطالعات مرکزی آمریکا )س��یا( درباره عملیات قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول بر عدم 
وجود یک گزارش مستقیم مبنی بر صدور دستور قتل توسط محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان و درعین حال اطمینان تقریباً باالی از دخالت وی 
در ماجرای قتل این روزنامه نگار، تأکید کرد. وال استریت ژورنال نوشت: 
گزارش سیا نشان می دهد که سعود القحطانی، مشاور محمد بن سلمان 
فردی بوده که بر تیم قتل جمال خاشقجی نظارت داشته و بن سلمان برای 
وی ۱۱ پیام ارسال کرده است و قحطانی با رئیس تیم قتل در استانبول در 
تماس مستقیم بوده است. این روزنامه در ادامه به نقل از سیا آورده است: 
»محمد بن سلمان اوت ۲۰۱۷ به نزدیکان خود گفته بود که اگر تالش 
آن ها برای متقاعد کردن جمال خاشقجی به بازگشت به عربستان ناکام 
بماند، ما می توانیم وی را اغوا کرده تا به یک مکان موردنظر ما منتقل شود 

و در آنجا اقدامات الزم را انجام دهیم.«

 
یک معلم افغان ب��ه همراه اعض��ای خانواده اش، آژان��س اطالعات 
مرکزی آمریکا )سیا( را بابت کشته شدن پدرش توسط این آژانس مورد 
بازخواست قرار داده و خواستار پاسخگویی شده است. به گزارش روزنامه 
»واشنگتن پست« نوشت، "هاجرا هماتیارا" یک معلم افغان است که 
پدرش "گل رحمان" ۱۶ سال پیش به اشتباه توسط سیا زندانی شد، چون 
آن ها مظنون بودند وی یک شبه نظامی است. سپس وی را شکنجه کرده 
و در زندانی مخفی متعلق به سیا در افغانستان کشتند؛ تنها کسی که در 
سایت سیاه سیا کشته شد. در گزارشی که از یک تحقیق سیا درباره مرگ 
پدر این معلم افغان وجود دارد به جزئیات س��اعت های آخر زندگی وی 
پرداخته شده و آمده که این مرد از شدت سرما جان باخته، چون وی را در 

یک اتاق سیمانی بسته بودند.

جلدروز

رهبران مکزی��ک، کانادا 
و آمریکا پیم��ان تجاری 
آمریکای شمالی را امضا 
کردند. سران این کشورها 
پس از گذشت یک سال و 
نیم از مذاکرات که تا لحظه 
آخر امضای ق��رارداد ادامه 
داش��ت، روی پیمان��ی که 
بیش از ی��ک تریلیون دالر 
تجارت میان این کش��ورها 
را در برمی گی��رد، به توافق 
رس��یدند. از آن زم��ان ای��ن 
س��ه کش��ور روی واژه ه��ا و 
نکته ه��ای ظریف این توافق 
چانه زن��ی می کردن��د و چند 

س��اعت پیش ازاین که مقامات 
پشت میز نشسته و توافق را امضا کنند هنوز توافق نکرده بودند. به نوشته 
روزنامه »نیویورک تایمز«، قانون گذاران مکزیک، کانادا و آمریکا باید این 
پیمان را که به تواف��ق آمریکا-مکزیک-کانادا )USMCA( معروف 
است و جایگزین توافق تجاری آمریکای شمالی )نفتا( می شود پیش ازاین 
که به اجرا گذاش��ته ش��ود تصویب کنند. سخنگوی جاس��تی،ن ترودو، 
نخس��ت وزیر کانادا اواخر پنج ش��نبه حضور وی را تائید کرد. پیش ازاین 
که این توافق امضا ش��ود، ترودو همچنان از آن به عنوان "نفتای جدید" 
یاد می کرد. نخست وزیر کانادا به ترامپ گفت: دو طرف باید برای حذف 
تعرفه های فوالد و آلومینیوم با یکدیگر همکاری کنند. انریکه پنا نیه تو، 
رئیس جمهور مکزیک نیز در آخرین روز حضورش در این سمت، به این 
مراسم پیوس��ت. ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ وعده 
داده بود پیمان نفتا را اصالح کند. وی در طول مذاکرات، تهدید کرده بود 
این توافق را لغو کرده و آمریکا را از آن خارج می کند. رئیس جمهور آمریکا 
کان��ادا و مکزیک را وادار کرد درباره این توافق ۲۴ س��اله دوباره مذاکره 
کنند زیرا وی معتقد بود این پیمان ش��رکت های آمریکایی را تش��ویق 
کرده است مشاغل تولیدی را به مکزیک منتقل کنند. مخالفت آمریکا با 
بازار داخلی حمایت ش��ده کانادا برای محصوالت لبنی، چالش عمده ای 
بود که مذاکره کنن��دگان در طول مذاکرات با آن روب��رو بودند و ترامپ 
مکرراً خواستار امتیازاتی شده بود و کانادا را متهم کرده بود به کشاورزان 

آمریکایی آسیب می زند.

گزارش

عراق
تحصن اعتراضی در بغداد با شعار "در کنار شما هستیم" برای حمایت 
از مردم یمن برگزار شد و شرکت کنندگان در این تحصن پرچم های 
فلسطین، یمن و عراق را برافراش��تند. جعفر الحسینی، سخنگوی 
نظامی گردان های ح��زب اهلل عراق در گفت وگو با ش��بکه خبری 
المیادین اظهار کرد، آنچه محور مقاومت به دست آورد، باعث اتحاد 
ملت ها ش��د و آنچه در غزه رخ داد، نمونه ای از این پیروزی هاست. 
الحسینی گفت: برخی کشورها عادی سازی را به صورت آشکار اعالم 
می کنند و دیگر کارها زیر میزی انجام نمی شوند. پیروزی های محور 
مقاومت موجب شد محور مقابل ضعیف شود و اکنون ابتکار عمل در 
دس��تان ملت های آزاده عربی است. سخنگوی نظامی گردان های 
حزب اهلل عراق افزود: هنوز طرح هایی علیه عراق وجود دارند اما امروز 
عراق قدرتمندتر اس��ت و وضعیت آن تاحدودی بهبودیافته است. 
ضیف اهلل الشامی، سخنگوی دولت نجات ملی یمن در صنعا وابسته 
به جنبش انصار اهلل هم به المیادین گفت: ملت ها بر اساس مسؤولیتی 
که در این زمینه احساس می کنند، اقدامی را در پیش می گیرند به ویژه 
زمانی که مسئله ملت یمن با مسئله فلسطین مرتبط می شود. الشامی 
تأکید کرد: یمنی ها در کنار محور مقاومت در منطقه نقش مهمی در 
ناکام گذاشتن توطئه ها خواهند داشت. سخنگوی دولت نجات ملی 
یمن افزود: پس از کنار رفتن نقاب از چهره ائتالف عربی ضد یمن، 
ملت های عربی امروز بر اساس شناخت و آگاهی واقعی فعالیت دارند.

عکسنوشت

بالون بزرگ »بچه ترامپ« که هنگام سفر رئیس جمهور آمریکا به انگلیس 
در ماه ج��والی طراحی و در اعتراض به سیاس��ت های او به پرواز در آمد 
اکنون در اجالس گروه ۲۰ در آرژانتین هم او را رها نکرده است. به نوشته 
»هیل« این بالون بر فراز آسمان »کاخ کنگره ملی آرژانتین« در بوئنوس 
آیرس که میزبان نشس��تی دو روزه با حضور سران ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا 

است به پرواز در آمده است.

مجمع عمومی سازمان ملل ۶ قطعنامه 
علیه رژیم صهیونیستی تصویب کرد

مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد روز جمع��ه ۶ قطعنامه در حمایت از 
فلسطین و علیه رژیم صهیونیس��تی به تصویب رساند. در یک قطعنامه 
 از رژیم صهیونیس��تی خواسته ش��ده از بلندی های جوالن عقب نشینی 

کند.
 نخس��تین قطعنامه که ب��ا ۱۵۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف )اس��ترالیا، 
کانادا، رژیم صهیونیس��تی، جمهوری کریباتی، جزایر مارش��ال، ایاالت 
فدرال میکرونزی، جمه��وری نائورو و آمریکا( و ۱۲ رأی ممتنع تصویب 
شد خواس��تار افزایش تالش های برای سازش میان اسرائیل و فلسطین 

شده است. 
این قطعنامه از رژیم صهیونیس��تی خواس��ته به قوانین بین المللی پایبند 
باشد و تمامی اقدامات خشونت آمیز را کاماًل متوقف کند. دومین قطعنامه 
با عنوان »اورشلیم« )قدس اش��غالی(، با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۱ مخالف و 
۱۴ ممتنع تصویب شد. اعضای مجمع با تصویب این قطعنامه مخالفت 
خود را با اقدامات رژیم صهیونیس��تی در تحمیل قوانین و قلمرو قضایی 
خود به ش��هر مقدس قدس اعالم کرده و هر گونه اقدام در این راس��تا را 

غیرقانونی و فاقد اعتبار خواندند.
 این قطعنامه بر ضرورت حفظ آرامش تأکید کرده و خواستار حفظ وضعیت 

فعلی در اماکن مقدس قدس شده است.
قطعنامه »جوالن س��وریه« که با ۹۹ رأی موافق، ۱۰ مخالف و ۶۶ رأی 
ممتنع تصویب شد هم تصمیم رژیم صهیونیستی برای تحمیل قوانین و 
قلمرو قضایی خود به جوالن اش��غالی را فاقد اعتبار خوانده و از این رژیم 
می خواهد از این اراضی خارج شود. اعضای مجمع عمومی سه قطعنامه 
هم در خصوص مس��ائل مربوط به خود نظام سازمان ملل و اصالح آنها 
به منظور تمرکز بیش��تر بر حمایت از مردم فلسطین به تصویب رساندند. 
اولین قطعنامه با عنوان »کمیته اجرای حقوق مسلم مردم فلسطین« از 
این کمیته سازمان ملل خواس��ته تالش های خود را برای استیفای حق 
مردم فلسطین جهت تعیین سرنوشت خودشان ارتقاء داده و از پایان دادن 

به اشغالگری رژیم صهیونیستی حمایت کند.
در قطعنامه ای دیگر از اداره اطالع رسانی عمومی دبیرخانه سازمان ملل 
خواسته شده اقدام به انتشار اطالعات مربوط به فعالیت های سازمان ملل 
در خصوص مسئله فلسطین شده است. این قطعنامه همچنین خواستار 
افزایش اطالع رسانی در خصوص حقوق مردم فلسطین شده است. مجمع 
عمومی در قطعنامه دیگری هم خواس��تار تداوم فعالیت » بخش حقوق 
فلس��طین در دبیرخانه سازمان ملل متحد« در زمینه نظارت بر تحوالت 
مربوط به مس��ئله فلسطین شده است.  نماینده دائم فلسطین در سازمان 
ملل متحد در بیاناتی از تمامی کش��ورهایی که به این قطعنامه های رأی 
موافق دادند، تش��کر کرد و این حمایت را نشانه اجماع جهانی برای حل 

مسئله فلسطین دانست. 

دامن��ه اعتراض های جلیقه زرده��ای معترض در 
فرانسه به بلژیک هم کشیده شده است. شماری از 
افراد روز جمعه با تجمع در مرکز بروکسل  خواستار 
استعفای »شارل میشل« نخست وزیر شدند. آنها 
شعار می دادند: »میشل استعفا بده« برخی با پرتاب 
س��نگ و ترقه با پلیس درگیر شدند و پلیس هم در 
مقابل از ماش��ین آب پاش و گاز اشک آور استفاده 
کرد. فض��ا به قدری ناآرام بود که ابری از دود محل 

تظاهرات را فرا گرفته بود.
بنابر گزارش روزنامه انگلیس��ی اکس��پرس، این 
ناآرامی ها باعث شد تا مقر اصلی کمیسیون اروپا به 
صورت موقت تعطیل شود و تا زمانی که معترضان 
عبور کردند به هیچ کسی اجازه ورود و یا خروج از این 
ساختمان داده نشد. صدها نفر از تظاهرات کنندگان 
که به افزایش سوخت و هزینه های زندگی اعتراض 
داشتند، اماکن سیاسی در بروکسل را هدف قرار داده 
بودند و برای کنترل آش��وب ایجاد شده  نیروهای 

پلیس باتون به دست در محل مستقر شده بودند.

یکی از ش��رکت کنندگان در تظاهرات دیروز در 
این مورد به اکس��پرس گفت: »م��ا به افزایش 
هزینه س��وخت، مالیات ب��اال و هزینه های باال 
اعتراض داریم. این اقدام مش��ابه آنچیزی است 
که در فرانسه و به خصوص در پاریس رخ می دهد 
و احتم��ال بعدا دامنه آن ب��ه هلند و انگلیس هم 
کش��یده خواهد ش��د.« در جریان ناآرامی های 
جمعه، دس��ت کم دو خ��ودرو ون پلیس تخریب 
ش��دند . این در حالی است که تظاهرات در وهله 
اول به صورت مسالمت آمیز شروع شد اما بعدا به 
خشونت گرایید.معترضان صورت خود را پوشانده 
بودن��د و پلیس ده ها نفر را دس��تگیر کرد. جلیقه 
زردهای بلژی��ک امیدوارند ک��ه بتوانند جنبش 
مشابهی در سراسر اروپا ایجاد کنند و  لندن یکی 
از مناطقی است که به صورت بالقوه امکان وجود 

تنش در آن وجود دارد.
تظاهرات های اعتراضی در فرانسه  که معترضان 
بلژیکی به تاسی از آن به خیابان آمده اند از هفدهم 

نوامبر )۲۶ آبان ماه( آغاز شده بود. رانندگان و شماری 
از اتحادیه های بازرگانی و احزاب سیاسی از عوامل 
محرک برای آغاز موج اعتراض ها در این کش��ور 
بودند.معترضان نام خود را به دلیل کاله زردی که 
برای جلوگیری از جلب توجه و جلوگیری از تصادف 
استفاده می شود، »جلیقه زرد« گذاشتند. در دو هفته 
گذشته، گروه معترض موسوم به »جلیقه زردها« 
خیابان ها را در ش��هرهای مختلف فرانسه مسدود 
کردند و با این اقدام بدترین ناآرامی ها را در طول ۱۸ 

ماه ریاست جمهوری ماکرون رقم زدند.
در فرانسه نیز براس��اس گزارش اسپوتنیک، گروه 
جلیقه زردها با استفاده از نارنجک دودزا خشم خود را 
از سیاست های اقتصادی دولت »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانس��ه اعالم کردند. خبرها حاکی 
از این اس��ت که دولت برای مقابله با این تجمعات 
اعتراضی هفت ایستگاه مترو در پاریس را بسته است. 
در همین مورد »دنیس یاکوب« رئیس پلیس یگان 
ویژه  گفته بود: »ما نگرانیم که گروه های کوچکی از 

معترضان که از اعضای گروه جلیقه زرد نیستند هم 
به تظاهرات بپیوندد و با نیروهای امنیتی درگیر شوند 

و دولت را به چالش بکشند.«
در جریان تظاهرات های چند هفته گذشته صدها 
نفر زخمی شدند که جراحت شماری از آنان جدی 
گزارش ش��ده اس��ت. موارد متع��ددی از درگیری 
میان پلی��س و معترض��ان رخ داد و حتی در برخی 
موارد، س��الح هم به کار گرفته ش��د. ب��ا این حال 
ماک��رون گفت که صدای خش��م ش��هروندان و 
اعت��راض آنان به افزایش مالیات های س��وخت را 
می شوند اما مالیات های سوخت را لغو نخواهد کرد. 
رئیس جمهور  فرانسه با پافشاری بر سیاست های 
موردنظر خود گفت: »من شهروندان و خواسته های 
آنان را با اراذل اشتباه نمی گیرم و در مقابل آنهایی که 
خواستار نابودی و بی نظمی هستند، کوتاه نمی آیم.« 
ماکرون در حالی چنین موضع گیری دارد که  نتیجه 
یک نظرسنجی ها در فرانسه نشان می دهد که از هر 
سه نفر در این کشور ، ۲ نفر حامی اعتراض های اخیر 
در این کشور هستند. نزدیک به ۸۰ درصد از اهالی 
فرانسه اقدامات ماکرون  را قبول ندارند. ۶۶ درصد 
پرسش شوندگان در این نظرسنجی آنالین گفتند 
که از اعتراض های ۱۲ روزه اخیر بابت افزایش بهای 
س��وخت حمایت می کنند.در این نظرسنجی تنها 
۳۲درصد با اقدام های معترضان موسوم به جلیقه 

زردها مخالفت کردند.
پلی��س فرانس��ه اعالم ک��رده ک��ه در بحبوحه 
نگرانی های ناش��ی از رخنه راست ها و چپ های 
افراطی در داخ��ل  راهپیمایی جلیقه زردها، ۱۰۷ 

تن دستگیر شده اند.
رییس جمهور فرانس��ه در حلی جلیقه زردها را به 
اعمال خشونت متهم کرده است که پلیس فرانسه 
باالترین میزان خضونت و درگیری را طی هفته 
گذشته از خود نش��ان داده است . این کشورهای 
مدع��ی حمای��ت از حقوق بش��ر در حال��ی این 
اعتراضات سرکوب می کنند که ماکرون اعالم 
کرده سات با وجود این اعتراضات در تصمیم خود 
برای افزایش مالیات انرژی تجدید نظر نخواهد 
کرد . برخی از وب س��ایت های خبری نیز در این 
میان خبر دادند که برخی از نیروهای ویژه پلیس 
با رخن��ه در تجمعات مردمی، کارت شناس��ایی 
معترضان را به زور از آنها گرفته و یا از چهره آنها 
عکس می گی��رد تا بعد بتوان��د در عملیات های 

شناسایی آنها از این تصاویر بهره بگیرد . 

جنبشاعتراضیجلیقهزردهابهبروکسلرسید

 شماری از معترضان به برنامه های اقتصادی دولت بلژیک، روز جمعه با تجمع در بروکسل نارضایتی خود را از سیاست های 
گروه

کنونی اعالم کردند و خواس�تار استعفای نخست وزیر شدند. این اعتراضات در حالی برگزار شد که در پاریس نیز برای بینالملل
سومین شنبه متوالی اعتراضات فرانسوی ها ادامه داشت و بیش از یکصد نفر توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند. 

دومینوی ناآرامی ها در اروپا 

چهرهخبر

 ران پل: آمریکا به خاطر ترامپ 
منزوی می شود

 مرگ جورج بوش پدر 
در سن ۹۴ سالگی

عضو س��ابق کنگره آمریکا با بیان اینکه مهارت های حکومتداری دونالد ترامپ ممکن است واشنگتن را 
در عرصه جهانی منزوی کند،  بر این مس��اله تاکید کرد که چطور رئیس جمهوری آمریکا با »جاروجنجال 
دبیرستانی« در نشس��ت جی ۲۰ حاضر شد. ران پل، عضو سابق کنگره آمریکا به راشا تودی گفت، چنین 
رویکرد آماتوری به دیپلماسی آن هم در شرایطی که »تهدیدهایی« وجود دارد، حتی زمانیکه به نظر می رسد 
رهبری آمریکا برای »تصحیح این سیاس��ت« تالش می کند، به منافع آمریکا لطمه می زند. در تازه ترین 
اقدامات از این دست ترامپ، او ساعاتی پیش از ورود به بوئنوس آیرس، با اشاره به بحران اوکراین، به صورت 
ناگهانی نشست با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را لغو کرد. ران 
پل گفت: به نظر شبیه کارهای دبیرستانی می آید. »دیگر نمی خواهم 
با ش��ما حرف بزنم.« به نظرم این دیپلماسی مزخرف است... طرز 
حرف زدن و تح��رکات او... اینکه می گوید "این کار را می کنم یا 
این را به شما می دهم یا شما را تحریم  می کنم. در حالیکه ترامپ 
در نشست جی۲۰ با رئیس جمهوری روسیه مصافحه نکرد، آنها در 
نهایت با یکدیگر احوالپرسی کردند و همانطور که رئیس جمهوری 
آمریکا گفته است، آنها در زمان مقتضی نشستی خواهند داشت. پل 
معتقد اس��ت، در شرایطی که ترامپ از س��وی قانونگذاران آمریکایی 
برای انجام اقدامی علیه روسیه تحت فشار قرار گرفته است، 
او باید از اتخاذ یک موضع نامناسب خودداری کند.

شبکه اسکای نیوز روز گذشته در خبری فوری از مرگ جورج بوش پدر خبر داد.
جورج هربرت واکر بوش، چهل و یکمی��ن رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه 
بین س��ال های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ بود. بوش اول در دوران زمامداری ریگان در س��مت معاون او مشغول به 
فعالیت بود. او در طول سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون سفیر ایاالت 
متحده در سازمان ملل و مدیر سازمان سیا در سال های ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ بود و قبل از آن در سال های ۱۹۷۴ 

تا ۱۹۷۶ میالدی سفیر ایاالت متحده در جمهوری خلق چین بود.
او در س��ال ۱۹۹۲ انتخابات را به بیل کلینتون واگذار کرد. جورج هربرت واکر بوش در س��ن ۹۴ س��الگی 

پیرترین رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری پیش��ین ایاالت متحده آمریکا 
بود که درگذشت. او در تاریخ ایاالت متحده آمریکا بیش از همه رؤسای جمهوری 
این کشور عمر کرده  بود. باربارا، همسر بوش پدر هم ماه آوریل امسال درگذشت.

خب��ر مرگ بوش را پس��رش جورج ب��وش، حوالی نیمه ش��ب روز جمعه 
)۳۰نوامب��ر( اعالم کرد. بوش پدر آوریل امس��ال به علت عفونت در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارس��تان بستری ش��ده بود. سیاست 

خارجی، مشخصه بارز دوران ریاست جمهوری بوش پدر بود؛ آن 
هم در دوره ای که کمونیسم در اروپای شرقی در حال فروپاشی 

بود و با فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا به عنوان 
تنها ابرقدرت جهان باقی می ماند.

 اش�تباهات و افتضاحات 
فرزانهدیانتی
گروهبینالملل

سیاس�ی اخیر محمد بن 
سلمان ولیعهد عربستان 
باعث ش�ده ت�ا موجی از 
نف�رت و انزج�ار جهان�ی نصیب ای�ن ولیعهد جوان ش�ود 
به طوری که در سفرهای اخیر خود به کشورهای مختلف این 
موضوع بیش ازپیش آشکار شد. باید دید اعتراضات گسترده 
جهانی موجب خواهد ش�د تا محمد بن س�لمان با عقالنیت 
بیش�تری تحرکات سیاس�ی خود را اتخاذ کند یا از گردونه 
قدرت خداحافظی خواهد کرد؟ در این خصوص »حمایت« با 

برخی کارشناسان این حوزه به گفت وگو نشست.

اصغر زارعی، کارشناس مسائل خاورمیانه در خصوص چرایی این انزجار 
و تنفر جهانی از شخص محمد بن سلمان به »حمایت« گفت: موضوع 
قتل جمال خاشقجی یکی از منتقدین شناخته شده حکومت آل سعود 
به عنوان یک افتضاح سیاسی و اخالقی و سابقه سوء محمد بن سلمان در 
بازداشت و برخور د و ایجاد محدودیت برای منتقدین و معترضان نسبت به 
سیاست های ماجراجویانه عربستان در منطقه و حتی بازداشت، محدود 
کردن بسیاری از شاهزاده های سعودی موجب شد تا دایره اعتراضات 
از  قلمرو عربس��تان فراتر رود و تدریجاً نوعی انزجار و نفرت در س��ایر 
کشورهای عرب منطقه حتی کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا شکل 
گیرد. این کارشناس مسائل خاورمیانه بر این باور است که اشتباهات 
سیاس��ی اخیر محمد بن سلمان موجب شده تا مقام ولیعهدی وی زیر 
سؤال رود به طوری که ازاین پس آمریکا هم نمی تواند بر حمایت های 
خود اصرار کند چراکه هزینه های س��نگینی برای آن پرداخت خواهد 
کرد. بنابراین در آینده نزدیک احتمال یک جابه جایی نرم و کودتای آرام 
در بدنه حاکمیت عربستان دور از انتظار نیست و جایگزینی برادر ملک 

سلمان پادشاه عربستان برای این سمت قابل تصور است.

   تکدی گری عربستان در کشورهای عربی
حس��ن هانی زاده، کارشناس مس��ائل منطقه نیز در خصوص موج 

نفرت و انزجار از بن سلمان در برخی کشورهای عربی، اظهار کرد: با 
توجه به شرایط حال حاضر باید گفت که عربستان سعودی در بدترین 
ش��رایط خود در هشت دهه گذشته به سر می برد و محمد بن سلمان 
برای شکس��تن این فضای غبارآلود جهانی علیه کشورش دست به 
تکدی گری سیاسی زده و کشکول گدایی سیاسی خود را دست گرفته 
و راهی کش��ورهای عربی شد. این امر نش��ان می دهد که عربستان 
سعودی در آستانه یک شکنندگی ساختاری قرارگرفته و ممکن است 
تغییرات گس��ترده ای در پیکره حاکمیت رژیم آل سعود به وجود آید 
چراکه در حال حاضر حتی آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز نمی توانند 
کمکی به ولیعهد جوان برای برون رفت از این انزوا کنند. این کارشناس 
مسائل منطقه گفت: با شرایط به وجود آمده نشست های متعددی در 
هیات بیعت -هیئتی شامل شاهزادگان عربستان که ولیعهد و پادشاه 
را تعیین می کند- صورت گرفت��ه و همه اعضای ۳۶ نفره این هیات 
اتفاق نظر دارند که بقای محمد بن سلمان در ولیعهدی و قدرت، آثار 
زیانباری برای رژیم آل س��عود به دنبال خواهد داشت و تاریخ مصرف 
محمد بن س��لمان به پایان رسیده است. به همین جهت درصددند تا 
فرد دیگری جانشین ولیعهد عربس��تان شود. هانی زاده معتقد است 
در آینده تغییراتی در حاکمیت عربس��تان صورت خواهد گرفت. این 
نگرانی برای آمریکا به وجود آمده که افشاگری رییس جمهور ترکیه 

به انزوای بیشتر عربستان سعودی کمک کند.

  هزینه ریاض برای بقای قدرت بن سلمان
سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس و تحلیلگر مسائل غرب آسیا نیز بر 
این باور است که موج اعتراضات گسترده مردمی از کشتار مردم یمن با 
دستور مستقیم محمد بن سلمان و قتل جمال خاشقجی جرقه خورد. در 
حال حاضر محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد مهم ترین کشور عربی در 
شرایطی به سر می برد که برای رفع گرفتاری سیاسی خود مجبور به سفر 
دوره ای شده که اعتراضات مردمی مانع ادامه آن شد. وی بر این باور است 
که علی رغم فشار سنگینی که عربستان از سوی رسانه ها و افکار عمومی 
متحمل می شود اما رژیم خلیفه ای و قبیله ای عربستان شرایط آن را ندارد 
که بن سلمان بخواهد استعفا دهد و یا تغییری در حاکمیت صورت پذیرد. 

این کارشناس مسائل غرب آسیا معتقد است که بن سلمان با حمایت پدر 
خود در این پست باقی خواهد ماند اما جهان بعدازاین با کشور آل سعود 

ضعیف تری نسبت به گذشته روبرو خواهد بود.

  جهان در برابر جنایت سکوت نخواهد کرد
اما صباح زنگنه، کارشناس مسائل عربستان معتقد است که محمد بن 
سلمان در حوادث متعددی در منطقه مرتکب اشتباهات و جنایات زیادی 
شده اس��ت که تاکنون با بایکوت رسانه ای بس��یاری از این جنایت ها 
سرپوش گذاش��ته می ش��د اما بعد از بروز حادثه قتل خاشقجی عماًل 
س��رپوش جنایت های دیگر عربس��تان به خصوص یمن کنار رفت و 
عمق فجایع اعمالی بن سلمان روشن شد. وی افزود: بن سلمان تالش 
می کرد با سفر به کش��ورهایی که به آن نزدیک هستند مثل امارات و 
بحرین وانمود کند که مردم کش��ورهای عربی با او مشکلی ندارند اما 
در تونس، الجزایر یا موریتانی با اعتراضات گسترده ای مواجه شد. این 
اعتراضات گسترده نشان می دهد که زمان سکوت در برابر جنایات محمد 
بن سلمان به اتمام رسیده و جهان دیگر ساکت نخواهد بود. زنگنه معتقد 
است که اعتراضات مردمی و افشاگری های رسانه ای موجب نخواهد 
شد که محمد بن سلمان از قدرت کناره گیری و یا استعفا دهد چراکه در 
عربستان جایگاهی برای اراده مردم وجود ندارد. وی بر این باور است که 

اعتراضات در خاندان سلطنتی آل سعود بیشتر خواهد شد.

     انزوای بن سلمان در نشست گروه ۲۰
خبر دیگر اینکه ولیعهد سعودی که شواهدی از نقش او در ترور »جمال 
خاشقچی«، روزنامه نگار منتقد سعودی وجود دارد، در نشست گروه ۲۰ 
در آرژانتین منزوی ش��د. او در حالی در این نشست شرکت کرده است 
که هر روز خبر تازه ای از دس��ت داشتن بن سلمان در قتل روزنامه نگار 

عربستانی منتشر می شود.
خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر نوشت ولیعهد سعودی در عکس 
رسمی موس��وم به »عکس خانوادگی« که با حضور سران کشورهای 
گروه ۲۰ و سایر شخصیت های مهم گرفته می شود در گوشه تصویر دیده 

می شود و با بی اعتنایی سایرین مواجه شده است.

کارشناساندرگفتوگوبا»حمایت«:

سعودی با افتضاحات بن سلمان در بن بست قرارگرفته است
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بهمن عسگری در صدر 
بهترین های جهان

 فدراسیون جهانی سه هفته بعد از پایان 
رقابت های قهرمانی جه��ان تازه ترین 
رنکینگ بهترین های کاراته را اعالم کرد 
که ب��ر اس��اس آن پن��ج کارات��ه کای 
کشورمان رتبه تک رقمی به دست آوردند 
و در رنکینگ المپیکی نیز عالوه بر بهمن 
عس��گری که در مکان نخست وزن 75- کیلوگرم قرار دارد، سجاد 
گنج زاده نیز صاحب رتبه چهارم رنکینگ المپیک 2020 و رتبه دوم 
مجموع شد، همچنین ذبیح اله پورشیب با مدال برنز جهانی اش در 

مکان پنجم ایستاد. 

خداحافظی سیدجالل حسینی 
از بازی های ملی 

 سیدجالل حسینی، کاپیتان تیم فوتبال 
پرسپولیس که پیش از جام جهانی 2018 
روسیه از فهرس��ت تیم ملی خط خورد و 
دیگر به هیچ اردویی از س��وی کارلوس 
کی روش دعوت نشد، رسما از بازی های 
ملی خداحافظی ک��رد. وی در خصوص 
خداحافظی اش از فوتبال ملی گفت: باالخره باید روزی از تیم ملی 
کنار می رفتم و اکنون تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم. می خواهم 
از حاال همه تمرکزم را روی پرسپولیس بگذارم. فکر می کنم فرصت 

خوبی بود تا از تیم ملی کنار بروم. 

محرومیت 2 داور از قضاوت 
در لیگ برتر والیبال

 رییس کمیته  داوران فدراسیون والیبال 
با بیان اینکه تاکنون دو داور از قضاوت در 
لیگ برتر والیبال به دلیل قضاوت ش��ان 
محروم شده اند، گفت: تیم های مهمان 
می توانند با پرداخت هزینه از س��ازمان 
لیگ درخواس��ت داور خط کنند. ابراهیم 
فیروزی درباره وضعیت داوری این دوره از رقابت های لیگ برتر که 
با اعتراضات زیاد بازیکنان و کادر فنی تیم ها در بیشتر بازی ها همراه 
بوده است، اظهار کرد: امیدوارم هر چه  زودتر سازمان لیگ تیم ها را 

ملزم به تجهیز سالن هایشان به دستگاه ویدئو چک کنند.   

صعود تیم ملی فوتبال ساحلی
 به رده دوم جهان

 در آخرین رنکنیگ تیم های ملی فوتبال 
ساحلی جهان، ساحلی بازان کشورمان، 
در رده دوم جهان قرار گرفتند. برهمین 
اس��اس، تیم های ملی فوتبال س��احلی 
برزیل ب��ا 3875 امتیاز، ای��ران با 2573 
امتیاز، پرتغال با 2450 امتیاز، روس��یه با 
2017 امتیاز و ایتالیا با 1978 امتیازدر رده های اول تا پنجم رده بندی 

جهانی ایستادند. 

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

استرالیا با برد کشورمان به جام جهانی رسید

بسکتبال ایران به دنبال جبران در مانیل
تیم ملی بسکتبال در حالی 

گــــروه
 پنج�ره پنج�م انتخابی ورزشی

جام جهانی را آغاز کرده 
ک�ه هی�چ نش�انی از تیم 
نایب قهرمان آسیا ندارد؛ تیمی که با نتیجه 
76 بر 47 مقابل استرالیا نتیجه را واگذار 
کرد و اکنون تنه�ا امیدش به دی�دار روز 
دوشنبه با فیلیپین است تا شاید بلیت چین 
را در مانی�ل رزرو کن�د یا سرنوش�تش به 

تهران و دیدار با ژاپن موکول شود.

 شکست سنگین 
واگذاری نتیجه به اس��ترالیا، س��ومین شکس��ت 
شاگردان ش��اهین طبع و س��نگین ترین آن در راه 
انتخاب��ی بود؛ البته پیش از مس��ابقه نیز پیش بینی 
می شد که در غیاب بازیکنان تأثیرگذار، کار تیم ملی 
بسکتبال سخت باشد. غیبت حامد حدادی، صمد 
نیکخواه بهرامی، ارسالن کاظمی و سجاد مشایخی 
در این دیدار کاماًل حس ش��د و بازیکنان جایگزین 
نتوانستند آن طور که باید، خودشان را نشان دهند. 
ضعف شدید در زیر حلقه کاماًل مشهود بود و یک بار 
دیگر هم ثابت شد که در بازی هایی که حامد حدادی 
حضور نداشته باشد، کار خیلی سخت می شود. آمار 
ریباندهای این بازی هم ثابت کرد که جای ارسالن 

کاظمی کاماًل محسوس بوده است.
به هرحال واقعیت این اس��ت که تیم ملی در غیاب 
ژنرال هایش در بازی با استرالیا در حد و اندازه های 
نایب قهرمان آسیا نبود؛ موضوعی که البته مهران 
ش��اهین طبع به آن اذعان نکرد و دالیل دیگری از 
جمله تأثیر سفر از غرب به شرق را برای آن برشمرد! 
س��رمربی تیم ملی بس��کتبال ایران با بیان اینکه 
استرالیا در این مس��ابقه کاماًل بهتر از ما عمل کرد 
و برنده شد اظهارکرد: ما شوت سه امتیازی زیادی 
از دس��ت دادیم و در ریباند خوب نبودیم. در طرف 
مقابل، استرالیا بهتر عمل کرد و با استفاده از شرایط 
میزبانی برنده شد. استرالیا کاماًل بهتر از ما بود. وی 

درباره فقدان حضور حامد حدادی در ترکیب تیم هم 
بیان کرد: ما چند بازیکن را تغییر دادیم. حدادی به 
دالیل شخصی با ما نبود. ما تیم جوانی داریم و بازی 
به بازی بهتر می شویم. با همین تیم کارمان را ادامه 
می دهیم و قطعاً این بازیکنان در بازی بعد با فیلیپین 

بهتر خواهند بود!

 برابر استرالیا انسجام دفاعی نداشتیم
البته برخالف سخنان شاهین طبع؛ عباس مرشدی 
پیشکس��وت بس��کتبال ایران معتقد است که تیم 
 ملی انس��جام الزم در کار دفاعی را نداشت. وی در 

گفت و گو با ایسنا با اشاره به عملکرد ضعیف تیم ملی 
در سیستم های دفاعی برابر استرالیا درباره عملکرد 
تیم ملی ایران برابر استرالیا اظهار کرد: ملی پوشان 
ایران در بازی با اس��ترالیا نتوانستند آن طور که باید 
و شاید، خوب باشند. آنچه که مشهود بود آن که ما 
در دفاع انسجام الزم را نداشتیم و اگر بازی را دوباره 
تماشا کنیم به این مسئله می رسیم که کار دفاعی 
ما در این دیدار خوب جواب نداد. عضو کمیته فنی 
فدراسیون بسکتبال همچنین افزود: برخی بازیکنان 
ما اراده می کردند می توانستند کار موفقیت آمیز را در 
حمله انجام بدهند. مثاًل بهنام یخچالی بارها نشان 

داد که می تواند امتیاز بی��اورد اما دیگر بازیکنان در 
این زمینه موفق نبودند که نش��ان می داد متأسفانه 
بازیکنانمان تجربه چنین بازی را ندارند! مرش��دی 
ادامه داد: رسول مظفری را در زمین زیاد دیدیم اما 
مثبت نب��ود. آرن داوودی مثبت نبود، نوید رضایی 
فر می توانس��ت فضای بیشتری داشته باشد، میثم 
میرزایی آن طور که باید نبود، امیر صدیقی در حمله 
و در دف��اع خوب کار نکرد و به نظرم باید بیش��تر از 
محمد حسن زاده استفاده می شد. عضو کمیته فنی 
فدراسیون بسکتبال درباره دیدار با فیلیپین نیز بیان 
کرد: به نظرم با همین تیم و با توجه به باخت فیلیپین 
برابر قزاقستان، شکست دادن فیلیپین در مانیل دور از 
دسترس نیست. نمی گویم صد درصد است اما دور از 
دسترس نیست. باخت فیلیپین برابر قزاقستان خیلی 
به نفع ما شد. آنها از نظر روانی بهم ریخته اند اما چون 
بازی برابر ما برایشان اهمیت زیادی دارد قطعاً با دقت 
بیشتری وارد زمین می شوند. بازیکنان و کادر فنی 
ایران واقعاً تالش می کنند و امیدوارم در بازی بعدی 

عملکردی در خور شأن ایران داشته باشند.

ورزش جهان

برنده توپ طال لو رفت
به رغم اینکه قرار است مراسم توپ طالی فرانس فوتبال فردا شب برگزار 
شود، اما  چند رسانه بین المللی اعالم کردند؛ لوکا مودریچ برنده توپ طالی 
س��ال 2018 خواهد بود. هافبک کروات رئال مادرید در این سال توانست 
بهترین بازیکن سال جهان و بهترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا شود. این 
بازیکن به همراه رئال مادرید فاتح لیگ قهرمانان اروپا ش��د و توانس��ت با 
تیم ملی کرواسی نایب قهرمان جام جهانی 2018 روسیه شود. کریستیانو 
رونالدو در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت و رتبه س��وم به آنتوان گریزمان 

خواهد رسید. 

شکست سنگین کلیولند در بوستون
در دیدارهای لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم کلیولند کاوالیرز در سالن 
تی دی گاردن ش��هر بوستون، متحمل شکست س��نگینی مقابل میزبان 
خود بوستون س��لتیکس ش��د. کایری اروینگ 29 امتیاز برای سلتیکس 
به دس��ت آورد.همچنین تیم  لس آنجلس لیکرز با 28 امتیاز لبران جیمز به 
دوازدهمین پیروزی فصل جاری خود رسید و داالس موریکس را شکست 
 داد. تیم هیوستون راکتس با 27 امتیاز و 12 ریباند کلینت کاپال و با اختالف 
31 امتیاز بر میزبان خود سان آنتونیو اسپرز را در سالن AT&T غلبه کرد. 

این دهمین پیروزی راکتس در مقابل 11 شکست این تیم بود.

تالش رم برای استخدام کونته
باش��گاه آ. اس رم ایتالیا برای استخدام سرمربی سابق چلسی با این مربی 
ایتالیایی وارد مذاکره شده است. البته در حالی که رومی ها در حال مذاکره 
برای آنتونیو کونته س��رمربی سابق چلسی هس��تند، وی منتظر پیشنهاد 
PSG یا منچس��تر یونایتد است. جیالوروس��ی ها پس از چند شکست در 
رقابت های س��ری آ. و لیگ قهرمانان، کاسه صبرشان در قبال ائوزبیو دی 
فرانچسکو لبریز شده و قصد دارند مربی جدیدی را جایگزین او کنند.طبق 
گفته پانوراما، رییس این باش��گاه جیم پالوتا به نمایندگان خود دستور داده 

است تا با سرمربی سابق چلسی و ایتالیا صحبت کنند.

کامبک کاردیف مقابل وولورهمپتون در ولز
هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس با پی��روزی دو بر یک خانگی کاردیف 
سیتی مقابل وولورهمپتون آغاز شد. در این مسابقه ابتدا گرگ ها با گل دقیقه 
18 دوهرتی از میزبان خود پیش افتادند اما تیم ولزی در ادامه دو گل توسط 
گونارسون دقیقه 65 و جونیو هویلت دقیقه 77 به ثمر رساند و موفق شد سه 
امتیاز این دیدار خانگی را به دست آورد. در جدول لیگ جزیره، کاردیف با 
این برد 11 امتیازی شد و تا رتبه پانزدم خود را باال کشید. وولورهمپتون نیز 

با 16 امتیاز در رتبه یازدهم قرار دارد.

آگهی

متن آگهی
شماره بایگانی شعبه :970373  پرونده کالسه 9709984116600145 شعبه 113 دادگاه کیفری دو شهر تبریز )113 جزایي سابق( تصمیم نهایی شماره-شاکی: اقای غالمحسین جوانی 
فرزند میرزاخان به نشانی استان آذربایجان شرقي . شهرستان تبریز شهر تبریز - شهرک مرزداران-24 متری ستارخان قطعه 408  -متهم:آقای علی بکی فرزند مروت به نشاني تیریز. 
انتهای طالقانی - کوي اسالمشهر - 10 متري نبوت -کوچه شهید مهدي عباسپور - پالک 5- اتهام :استفاده از دو قطعه چک پول پنجاه هزار توماني مجعول- بتاریخ امروز 97/6/31 جلسه 
شعبه 113 دادگاه کیفری 2 تبریز در وقت مقرر قانوني بتصدی اینجانب تشکیل است شاکی و متهم هیچکدام حضور ندارند از طرف شاکي الیحه ای که بشماره 9710094113600929 
مورخ 97/6/31 ثبت و ضم پرونده گردیده وصول که طی آن رضایت بال قید و شرط خود را نسبت به متهم اعالم داشته است دادگاه با توجه به محتویات پرونده محاکماتی ختم رسیدگی 
را اعالم و مبادرت به انشای رای با استعانت از خداوند متعال می نماید- رای دادگاه در خصوص اتهام آقای علی بکی فرزند مروت )فعال آزاد بلحاظ عدم دسترسی( دایر بر استفاده از دو 
قطعه ایران چک مجعول )بشماره سریال 871060/932335/51 و نیز871060/932335/35(هر کدام به مبلغ پانصد هزار ریال معادل پنجاه هزار تومان با علم و اطالع از جعلی بودن آن 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده محاکماتی توجها به شکایت اولیه شاکی غالمحسین جوانی و اظهارات شاهد تعرفه شده و نیز دفاعیات متهم در مرجع انتظامی و عدم حضور نامبرده 
در دادسرا و نیز جلسه دادگاه و مفاد کیفرخواست صادره اتهام وارده را محرز دانسته مستندا به ماده 525از قانون مجازات اسالمی )تعزیرات (نامبرده را به تحمل یکسال حبس  تعزیری 
محکوم می نماید و در اجرای ماده 215از قانون مذکور چک پول های مکشوفه با حضور نماینده محترم داستانی امحا می گردد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 

ابالغ قابل اعتراض واخواهی در این شعبه و پس از مضی مدت واخواهي ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان مستقر در تبریز می باشد
ح/9703409 رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری 2 تبریز- شایق 

بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي ماشين آالت، مواد اوليه، منسوجات 
خانگي، ماش��ين هاي گلدوزي و محصوالت نساجي امروز گشايش می يابد 
و ده ها ش��رکت، کارگاه و کارخانه حوزه نس��اجی و صنايع وابسته از ايران و 
ده کش��ور خارجی آخرين تولي��دات و توانمندی های خود را به نمايش می 

گذارند.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رس��انی بيس��ت و چهارمين نمايشگاه بين 
المللي صنعت نس��اجی؛ مراس��م گش��ايش اين نمايش��گاه که در نوع خود 
بزرگترين نمايشگاه خاورميانه اس��ت، صبح امروز در محل دائمی نمايشگاه 

های بين المللی تهران برگزار می شود. 
در بيس��ت و چهارمين نمايش��گاه بين المللي صنعت نساجی تهران بيش از 
220 شرکت داخلی و خارجی حضور از امروز تا 14 آذرماه گردهم می آيند و 
ضمن ارائه توانمندی های خود؛ زمينه های سرمايه گذاری، مبادالت تجاری 
و بازرگان��ی را فراهم کرده و با يکديگر به گفتگو و تبادل اطالعات و فناوری 

های نوين اين صنعت می پردازند.
علی مرادی رئيس س��تاد برگزاری بيس��ت و چهارمين نمايشگاه بين المللي 
صنعت نس��اجی ايران گفت: در اين نمايش��گاه 141 ش��رکت داخلی و 80 
شرکت خارجی  از  9 کشور ايتاليا، سوئيس، رومانی، بلژيک، تايوان، ترکيه، 
آلم��ان، چين و اتريش جديد ترين توليدات و خدمات خود در حوزه صنعت 

نساجی را ارائه می کنند.
وی ب��ا بيان اينکه اهميت نمايش��گاه نس��اجی تهران موجب ش��ده اس��ت 
تا کش��ورهای ايتالي��ا، آلمان، چي��ن و ترکيه بصورت پاوي��ون )گروهی( در 
نمايش��گاه حضور داشته باشند، گفت: انجمن ماشين آالت و قطعات ايتاليا ) 
ACIMIT( و انجمن ماشين و قطعات نساجی آلمان)VDMA( امسال دو 
پاويون مهمی هستند که امسال برای نخستين بار در نمايشگاه حضور دارند.  
مرادی اضافه کرد: در اين نمايشگاه انواع تجهيزات، صنايع و خدمات مربوطه  
از جمله :ماشين آالت نساجی، قطعات ، چرخ خياطی، ماشينهای گلدوزی و 
دوخت و برش،انواع منسوجات خانگی شامل: پتو، پارچه های رومبلی وپرده 
ای،روتختی، ملحفه و روبالشی، تشک خواب، حوله، روميزی ، ترمه، لوردراپه، 
پرده و لوازم و قطعات وابس��ته ،پارچه ، پوش��اک ، انواع  نخ ، الياف ، رنگ ، 
مواد تعاونی و انواع مواد اوليه صنايع نس��اجی،انواع نخ و مواد اوليه نس��اجی، 
منسوجات خانگی از جمله پتو، پارچه رومبلی و پرده ای، روتختی، سرويس 

های آشپزخانه، حمام و دستشويی و انواع پارچه جهت توليد پوشاک عرضه 
و به نمايش گذاشته می شود.

رئيس س��تاد برگزاری بيس��ت و چهارمين نمايش��گاه بي��ن المللي صنعت 
نس��اجی ايران گف��ت: برگزاری 15 کارگاه علم��ی و دو همايش تخصصی با 
حضور متخصصان و استادان دانشگاهها و همچنين برنامه ريزی برای بازديد 
چند هيئت تجاری و بازرگانی خارجی؛ برخی از برنامه های جانبی بيست و 

چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت نساجی ايران است.
وی با بيان اينکه بيس��ت و چهارمين نمايش��گاه بين المللي صنعت نساجی 
در فضايی بالغ بر بيس��ت هزار متر مربع برگزار می ش��ود، خاطرنشان کرد: 
معرفی دستاوردها ، ظرفيت ها و توانمنديهای کارخانه ها،شرکت ها ، نهادها 
و سازمان های داخلی، توسعه صادرات و يافتن بازارهای جديد صادراتی، ارائه 
پتانسيل ها و توانمنديهاي صنعت نس��اجی کشور، نمايش آخرين تحوالت 
و دس��تاوردهای علمی، فنی و صنعتی داخل��ی و خارجی اين حوزه ، فراهم 
آوردن بستر مناسب برای انتقال بيش��تر فناوريهاي روز به کشورمان، ايجاد 
ارتباط ه��ای تجاری جديد و تقويت روابط قبل��ی، انتقال دانش، تکنولوژی و 
تجربيات، آش��نائی با الگوهای موفق جهانی درعرصه صنعت نساجی، فراهم 
کردن زمينه های الزم برای سرمايه گذاری شرکت های داخلی و خارجی و 
کار آفرينی و اشتغال پايدار ؛ مهمترين اهداف برگزاری اين نمايشگاه است. 

مرادی گفت: برگزاری اين نمايش��گاه می تواند با فراهم کردند زمينه حضور 
بسياري از کشورها و شرکتهای فعال خارجی، سبب انتقال آخرين فناوريهای 
روز جهان به کشورمان شود و همچنين از طرف ديگر کشورمان می تواند با 
ارائه توانمندی های منحصر به فرد بخش نس��اجی خود در چنين رويدادی 
، مزي��ت ها و فرصت ه��ای خود را در معرض ديد س��رمايه گذاران خارجی 
و داخل��ی قرار دهد. وی اضافه کرد: ضمن اينکه برگزاری چنين نمايش��گاه 
هايی موقعيت مناسبی را برای آشنايی مستقيم قشر دانشگاهی، پژوهشگران، 
دس��ت اندرکاران و متخصصان با دس��تاوردهای علمی و صنعتی اين حوزه 
فراهم کرده و در رش��د بخش علمی وانگيزه بخش��يدن ب��ه ارائه نوآوری در 
کش��ورمان موثر واقع شود.  گفتنی است بيس��ت و چهارمين نمايشگاه بين 
المللي صنعت نس��اجی ايران را شرکت سامع پاد نوين با نظارت و همکاری 
انجمن صنايع نساجی ايران، اتحاديه توليد و صادرات نساجی و پوشاک ايران 

و جامعه متخصصين نساجی ايران برگزار می کند.

پانزدهمين جشنواره بين المللی فيلم مقاومت که با حمايت همراه اول برگزار 
شده بود به کار خود پايان داد.

 به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��يار ايران، اين جشنواره 
بين المللي که با حمايت همراه اول و رقابت صدها فيلمس��از ايرانی و حضور 
فيلم هايی از 2۳ کشور جهان برگزار شده بود جمعه شب به کار خود پايان 
داد. جمعه ش��ب )9آذرماه( با حض��ور مديرکل ارتباطات همراه اول در آيين 
اختتاميه، از برگزيدگان پانزدهمين جشنواره بين المللی فيلم مقاومت که با 

حمايت رسمی اپراتور اول برگزار شده بود، تقدير شد.
اين جش��نواره دوساالنه که در گذش��ته با نام جشنواره »فيلم دفاع مقدس« 

برگزار می ش��د، قديمی ترين جشنواره س��ينمايی انقالب اسالمی است که 
تاکنون 15 دوره را پش��ت س��ر گذاشته و قرار است از اين پس بطور ساليانه 

برگزار شود.
پانزدهمين جش��نوراه فيلم مقاومت، بزرگترين اجتماع س��ينماگران انقالب 
بوده که عالوه بر حضور 200 فيلمس��از داخلی ميزبان س��ينماگرانی از پنج 

قاره و 2۳ کشور جهان است.
همراه اول در راستای مسؤوليت اجتماعی خود و توجه ويژه به مقوله فرهنگ 
از اين رويداد فرهنگی-هنری حمايت کرده اس��ت.پانزدهمين جشنواره بين 

المللی فيلم مقاومت از 5 تا 9 آذر در تهران برگزار شد.

مديرعام��ل بانک ملی ايران درباره انتقادات به عملکرد اين بانک در ارائه ارز 
مورد نياز زائرين اربعين حس��ينی)ع( توضيحاتی ارائه کرد.به گزارش روابط 
عموم��ی بان��ک ملی ايران، دکت��ر محمد رضا حس��ين زاده در گفت  و گو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره انتقادات به عملکرد بانک ملی ايران در 
تامين ارز مورد نياز زائرين اربعين حس��ينی)ع( گفت: بايد توجه شود زمانی 
ماموريت ارائه ارز به نرخ دولتی به زائران اربعين به ما داده شد که هيچ بانکی 

اين ماموريت را نپذيرفت.
مديرعام��ل بانک ملی ايران ادامه داد: ماموري��ت تامين ارز مورد نياز زائرين 
اربعين حسينی)ع( در ش��رايطی به بانک ملی ايران محول شد که جمعيت 
قابل توجهی از زائران به عراق سفر کرده يا در آستانه سفر بودند.حسين زاده 
ادامه داد: س��ئوال اين است که اگر بانک ملی ايران ماموريت ارائه ارز به نرخ 
دولتی به زائران اربعين حس��ينی)ع( را بر عهده نمی گرفت، در شرايطی که 
بان��ک ديگری نيز خدمات مذکور را ارائ��ه نمی داد، وضعيت زائران بهتر می 
شد يا بدتر؟مديرعامل بانک ملی ايران ادامه داد: آقای اميرآبادی عضو هيات 
رئيس��ه مجلس شورای اسالمی که در ايام اربعين به کربال سفر کرده بودند، 
آنجا اشاره کردند ماموريت ارائه ارز  به زائران اربعين اصطالحا در دقيقه 120 

به بانک ملی ايران سپرده شد.
وی گفت: اگر اين ماموريت يک ماه زودتر به بانک ملی ايران داده می شد، اين 
امکان وجود داشت که با برنامه ريزی دقيق تر باجه های بيشتری برای ارائه ارز 
فراهم کنيم. نبايد فراموش شود که زيرساخت بانکی عراق ضعيف بود؛ عالوه 

بر اين برای انجام هر کاری نياز به اخذ مجوز بود.  
مديرعامل بانک ملی ايران با اش��اره به کارشکنی سوداگران ارزی برای ايجاد 
خلل در کار باجه های ارائه ارز بانک ملی ايران به زائران افزود: در انتقادات به 
بانک ملی ايران در موضوع ارز اربعين حسينی)ع( گاهی کم لطفی می شود؛ 
حداق��ل بايد ش��رايط فعاليت و مدت زمانی که برای انج��ام ماموريت وجود 
داشت، در قضاوت عملکرد لحاظ شود. حسين زاده گفت: حدود 500 نفر از 
کارمندان بانک ملی ايران برای تامين ارز مورد نياز زائران اربعين حسينی)ع( 
به عراق اعزام ش��دند و حتی گاهی به دليل فقدان خوابگاه تنها چند ساعت 
در اتوبوس استراحت می کردند و بخشی از همکاران به دليل کمبود امکانات 

بعد از بازگشت از سفر عراق مريض شدند.
 حسين زاده در باره عملکرد بانک ملی تاکيد کرد: اين بانک درراستای خروج 

از بنگاه داری تمام شرکت های اقتصادی خود را واگذار کرده است.

عضو هيئت مديره اظهار داش��ت: بانک س��په همراه شرکت بازرگانی دولتی، 
نيازه��ای صنعت آرد کش��ور را برط��رف خواهد کرد.پرتوافکنان در مراس��م 
رونمايی از س��امانه فروش آرد س��اير مصارف که در محل انستيتو تحقيقات 
کش��ور برگزار شد، گفت: بانک س��په با ش��رکت بازرگانی دولتی در تأمين 
مال��ی واحدهای مرتبط با صنعت نان و آرد کش��ور هم��راه خواهد بود.عضو 
هيئت مديره در اين مراس��م با اش��اره به عملکرد نخس��تين بانک ايرانی در 
حوزه های مختلف اقتصادی خاطرنش��ان کرد: بانک سپه طی سال های اخير 
بالغ بر 12 ميليارد دالر در صنايع باالدستی در حوزه های پااليشگاه، نيروگاه، 
پتروشيمی، نفت و سيمان سرمايه گذاری کرده که رقم شايان توجهی است.

وی افزود: س��رمايه گذاری های بانک سپه از محل منابع صندوق توسعه ملی 
مديريت ش��ده و بانک س��په يکی از بانک های اصلی و عامل صندوق توسعه 
ملی است. پرتوافکنان بابيان اينکه صنايع معدنی کشور شامل: چادرملو، گل 
گهر و گهر زمين، ش��رکت هايی هس��تند که با سرمايه گذاری های بلندمدت 
بانک س��په به بهره برداری رسيده اند، تصريح کرد: معادن کشور با بانک سپه 
شناخته می شوند.  وی با تأکيد بر اينکه پرداخت تسهيالت کالن بانک سپه 
منطبق با اهداف و سياس��ت های دولت اس��ت، اظهار داشت: عملکرد بانک 

س��په با توجه به نيروی انس��انی باتجربه و متخصص مورد تأييد و تش��ويق 
وزارتخانه های تخصصی قرارگرفته است.عضو هيئت مديره بابيان اينکه بانک 
سپه بيش از ۳800 بنگاه کوچک و متوسط را در حوزه تسهيالت خرد تأمين 
مالی کرده است، گفت: در سال 97 بيش از 45 هزار ميليارد ريال برای تداوم 
فعاليت اين بنگاه ها تس��هيالت پرداخت شده اس��ت.وی ادامه داد: بانک سپه 
طی سال های 96 و 97 بيش از 40 هزار فقره تسهيالت برای ازدواج جوانان 
اختصاص داده است.پرتوافکنان يادآور شد: عملکرد بانک سپه در عرصه کالن 
اقتص��ادی و کمک به واحدهای صنعتی و مولد همواره موردتوجه و قدردانی 
مسئوالن نظام قرارگرفته است.عضو هيئت مديره با اشاره به اينکه بانک سپه 
در س��نوات گذشته بانک اصلی خريد تضمينی گندم بوده است، گفت: بانک 
سپه 1۳ هزار ميليارد ريال به شرکت بازرگانی دولتی برای خريد گندم منابع 
اختصاص داده اس��ت.وی افزود: بانک س��په تمام تالش خ��ود را برای اينکه 
بتواند ديدگاه های ش��رکت بازرگانی دولتی را در اسرع وقت اجرايی کند، به 
کار گرفته است.پرتوافکنان اضافه کرد: يکی از اهداف طرح سامانه فروش آرد، 

سهولت در خريدوفروش آرد در سريع ترين زمان ممکن است.

بيست و چهارمين نمایشگاه بين المللي صنعت نساجی ایران امروز گشایش می یابد حمایت همراه اول از پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت

حسین زاده خبر داد

خروج بانک ملی از بنگاه داری

بانک سپه در کنار صنعت آرد کشور خواهد بود

حصر وراثت

آقای محمدتقی مهربان آهنگ رکاليی دارای ش��ماره شناسنامه 16 به ش��رح دادخواست به کالسه 97/1121/6 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر نموده و چنين 
توضيح داده که ميرمحمد مهربان اهنگرکاليی بشناسنامه 2150622815 در تاريخ ۳0/2/97در اقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به محمد تقی مهربان آهنگرکاليی ش ش 16 پدر متوفی و فاطمه بابايی ش ش 1۳2 مادر متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در يک نوبت پی در پی ماهی يک مرتبه اگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد يا وصيت نامه ای متوفی در نزد او می باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
آقاجانی رییس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان قائم شهر

هنوز ناامید نشده ام
سرمربی تیم ملی بسکتبال فیلیپین با وجود شکس��ت غافلگیر کننده شاگردانش مقابل قزاقستان 

در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 2019 چین، همچنان به تیمش امیدوار است و اعتماد دارد.
ینگ گیائو گفت: هنوز از شانس تیمم ناامید نشده ام ولی فشار زیادی روی ما برای پیروز شدن مقابل 
ایران وجود دارد.وی تصریح کرد: به پیروزی مقابل ایران در روز دوش��نبه نیاز داریم. این قسمتی از 

مسئولیت ما برای صعود به جام جهانی است.


