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آگهی

  شهرداری گیوی در نظر دارد به استناد مجوز  شماره 40 مورخه 97/9/3 شورای 
اسالمی شهر  گیوی  یک قطعه زمین واقع در جنب  حمام  عمومی شهر به  متراژ 

تقریبی 162  متر مربع را با شرایط ذیل به فروش برساند. 
1. قیمت پایه کارشناسی  برای هر متر مربع 15/000/000 ریال  تعیین می گردد. 

2. واریز ده درصد قیمت کل پایه به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی  می 
باشد. 

3.  به درخواست های  مخدوش  و مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهدشد. 
4. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

روز  ده  مدت  به  روزنامه  در  آگهی  درج  تاریخ  از  بایستی  کنندگان  شرکت   .5
درخواست های کتبی خود  را به دبیرخانه شهرداری  تسلیم نمایند. 

با  و  گیوی  در  شهرداری  آگهی  انتشار  از  پس  روز  یک  رسیده  پیشنهادات   .6
حضور اعضای  کمیسیون معامالتی  باز و قرائت خواهد شد. 

7.  سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر مسترد نخواهد شد. و در 
صورت انصراف  سپرده به نفع شهرداری   ضبط و با نفرات بعدی عقد قرارداد 

خواهد شد. 
8. هزینه نشر آگهی و کارشناسی  به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

9. شرکت کنندگان در صورت هرگونه سئوال  یا درخواست  کروکی محل مورد 
نظر  به شهرداری مراجعه نمایند. 

م.الف 109318                                                                       شهرداری  گیوی 

آگهی وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در  پرونده کالس�ه 970922 اتهامی جمیل دریادل فرزند قدیر 
وقت رسیدگی  در روز  چهارشنبه مورخ 1397/10/5 ساعت 8 صبح تعیین 
گردیده لذا از طریق نشر آگهی وفق تبصره 1 ماده 394 قانون آئین دادرسی  
کیفری طی دو مرحله به فاصله 10 روز به نامبرده ابالغ گردد که در موعد مقرر 
جهت حضور در جلسه دادگاه به شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع 
در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه بدیهی است در صورت عدم 

حضور  طبق مقررات بصورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58237 مدیر دفتر شعبه 9  دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
 ب�ا عنای�ت به پرونده کالس�ه 960532  بدینوس�یله به آق�ای ایوب  کرمی 
فرزند ولی اله به اتهام 17/50 گرم هروئین و شیشه ابالغ می گردد در مورخ 
1397/9/28 س�اعت 10 در ش�عبه 20 دادگاه  انقالب اسالمی تهران  واقع در 
تهران خیابان شریعتی  خیابان معلم جهت رسیدگی  حاضر شود عدم حضور 
یا  عدم معرفی وکیل یا عدم ارسال الیحه    دفاعیه موجب رسیدگی  و صدور 

رای غیابی می گردد. 
58238 مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه   انقالب اسالمی تهران 

آگهی احضار متهم به دادگاه جهت رسیدگی   
 بدینوس�یله آقای هوش�نگ قهرمانی فرزند  محمد که متواری  می باشد به 
اتهام نگهداری مقدار 120 گرم شیش�ه در پرونده کالس�ه 171200/97/د   و 
بایگانی 970021 تحت تعقیب این مرجع می باشد لذا در اجرای تبصره 1 ماده 
394  قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  
درج و ب�ه نامب�رده ابالغ می گردد تا در  مورخ 1397/12/11 س�اعت 9 صبح 
در ش�عبه 21 دادگاه انقالب اسالمی تهران  واقع در خیابان شریعتی ابتدای 
خیابان معلم جهت دف�اع از اتهام خود حاضر در غیر اینصورت وفق ضوابط 

قانونی غیابا رسیدگی  خواهد شد. 
58239   مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

رای دادگاه 
در  خصوص اتهام  آقای داود قهرمانی  فرزند نجات دائر بر نگهداری ده سانت 
س�وخته تریاک مستندا به بند 1 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر اصالحیه 
89 و با رعایت ماده 406  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92  متهم فوق 
را به پرداخت مبلغ  پنجاه هزار ریال  جریمه نقدی در حق دولت و تحمل یک 
ضربه شالق  محکوم می نماید. رای صادره غیابی  و  ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه  ا  سپس ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران باشد. 
58240 مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
  نظر به اینکه در پرونده کالسه 970699/27  اتهامی حامد بابایی  فرزند غالم 
به اتهام نگهداری 20 س�انت تریاک وقت رس�یدگی در روز یکشنبه مورخه 
97/09/21  ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده لذا از طریق نشر آگهی  وفق ماده 
174  قانون آئین دادرسی  کیفری طی یک مرحله به نامبرده ابالغ گردد که در 
موعد مقرر  جهت حضور در جلسه دادگاه به شعبه 24 دادگاه انقالب اسالمی 
واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه ن مایند بدیهی است در 
صورت عدم حضور طبق  مقررات به صورت غیابی  اتخاذ تصمیم  خواهد شد. 
58241 مدیر دفتر شعبه  24 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

ابالغ  رای غیابی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970192  ب�ه موج�ب دادنامه ش�ماره 
9709970262501093   م�ورخ 1397/05/30  ای�ن دادگاه آق�ای پوری�ا 
نوربخ�ش فرزند مصطفی ب�ه اتهام نگه�داری کاالی قاچ�اق غیابا به مبلغ 
1/227/755/835  ریال جزای نقدی و تحمل دو سال حبس تعزیری  محکوم 
گردیده اس�ت. مراتب از طریق یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده 
ابالغ می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ ابالغ در 
این شعبه قابل واخواهی  خواهد بود و به مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض 

در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
58242   مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970635 به موج�ب  دادنامه ش�ماره 
9709970261901428   مورخ 97/8/21 این دادگاه آقای نعیم رحیمی فرزند 
ا یوب را به اتهام نگهداری 22 گرم و 5 سانتی گرم تریاک به یک میلیون و 900 
هزار ریال جزای نقدی و 23 ضربه ش�الق محکوم گردیده است. بدینوسیله 
مرات�ب به نامبرده ابالغ  رای ص�ادره طبق ماده 406  قانون آئین دادرس�ی 
کیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این 

شعبه می با شد. 
58243  مدیر  دفتر شعبه  19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970424 به موج�ب  دادنامه ش�ماره 
9709970261901426   م�ورخ 97/8/21 ای�ن دادگاه آق�ای مه�دی همتی 
هزاوه فرزند محمد کریم را به اتهام نگهداری 45 سانتی گرم هروئین به 4 
میلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی و 30 ضربه ش�الق محکوم گردیده 
اس�ت. بدینوس�یله مراتب به نامبرده ابالغ  رای ص�ادره طبق ماده 406  
قانون آئین دادرس�ی کیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 

روز قابل واخواهی در این شعبه می با شد. 
58244  مدیر  دفتر شعبه  19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر به اینک�ه در پرونده کالس�ه 970658 ب�ه موجب  دادنامه ش�ماره 
9709970261901412   مورخ 97/8/21 این دادگاه آقای محمود دهقانی 
فرزن�د مرتض�ی را به اتهام نگهداری یک عدد پای�پ رای بر برائت صادر 
گردیده اس�ت. بدینوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  رای صادره طبق ماده 
406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 

20 روز قابل واخواهی در این شعبه می با شد. 
58245  مدیر  دفتر شعبه  19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر به اینک�ه در پرونده کالس�ه 970363 ب�ه موجب  دادنامه ش�ماره 
9709970261901451   مورخ 97/8/23 این دادگاه آقای یحیی محسنی 
کیاسری  دائر بر دخالت غیر مجاز در امور پزشکی از طریق معاجله افراد 
و تاس�یس موسسه پزش�کی بدون اخذ مجوز به 50 میلیون ریال جزای 
نقدی محکوم گردیده اس�ت. بدینوس�یله مراتب به نامب�رده ابالغ  رای 
صادره طبق ماده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی و پس از ابالغ 

واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می با شد. 
58246  مدیر  دفتر شعبه  19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظر به اینکه در پرونده کالس�ه 970408 به موجب  دادنامه شماره 
9709970261901452   م�ورخ 97/8/26 ای�ن دادگاه خان�م ماندانا 
مسعودی دائر بردخالت غیر مجاز در امور پزشکی به 30 میلیون ریال 
جزای نقدی محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  
رای صادره طبق ماده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی و پس 
از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این ش�عبه می با 

شد. 
58247  مدیر  دفتر شعبه  19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی احضار متهم 
   در پرونده کالسه 971176  بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه 20 دادسرای  
عمومی و انقالب تهران محس�ن طیبی  فرزند محمد به اتهام نگهداری یک  
عدد پایپ و استعمال شیشه تحت تعقیب می باشد با توجه به عدم شناسایی 
و  و مجهول المکان بودن نامبرده بدینوسیله در راستای ماده 174  ق.آ.د.ک  
به نامبرده ابالغ می گردد که جهت دفاع از خود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در این شعبه واقع  در خیابان شریعتی  نبش معلم دادسرای عمومی و 
انقالب  تهران  حاضر شود در صورت عدم حضور وفق مقررات قانونی اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. 
58248  بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 20 

شهرداری دهدشت در  نظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی 
معامالتی  شهرداری ها و مجوز های الزم  امالک ذیل را بصورت 
اجاره و قیمت پایه کارشناسی  از طریق مزایده برای مدت دوسال 

واگذار  نماید.
الف -  یک باب مغازه تجاری واقع  در 60 دستگاه  کوچه شهید 
با اجاره ماهانه 900/000 ریال  و برای مدت  سلیمی )مغازه سوم(  
2 سال که در ابتد ای سال دوم 20  درصد به اجاره بها اضافه می 

گردد. 
در  180  دستگاه کوچه شهید  واقع  تجاری  مغازه  باب  ب-  یک 
و  ریال     1/300/000 ماهانه  اجاره  با  نانوایی(   )مغازه جنب  رجبی 
برای مدت  2 سال که در  ابتدای سال دوم 20 درصد به اجاره بها 

اضافه می گردد. 
دستغیب  شهید  پارک  در  واقع  )غرفه(   مغازه  باب  یک  پ-  
اجاره  با  تنقالت  و  غذایی  مواد  فروش  جهت  آجری(   )ساختمان 
ماهانه 2/500/000 ریال و برای مدت 2 سال که در ابتدای سال دوم 

20 درصد به اجاره بهاء اضافه می گردد. 
ت-  یک قطعه زمین واقع در پارک جانبازان  )بزرگ به مساحت 
ماهانه  مبلغ  به  کودکان  بازی  وسایل  استفاده  جهت  متر(   400
5/000/000  ریال و برای مدت 2 سال که در ا بتدای سال دوم 15 

درصد به مبلغ اجاره بهاء اضافه می گردد. 
ث- یک قطعه زمین واقع در پارک جانبازان )کوچک به مساحت 
ماهانه  مبلغ  به  کودکان  بازی  وسایل  استفاده   جهت  متر(    200

ابتدای سال دوم 15  3/000/000  ریال و برای مدت 2 سال که در 
درصد  به مبلغ اجاره بهاء  اضافه می گردد. 

ج-  یک باب مغازه  تجاری واقع در 60  دستگاه  )نبش کوچه شهید 
سلیمی( با اجاره ماهانه 1/000/000 ریال  و برای مدت 2 سال که در 

ابتدای سال دوم 20 درصد به اجاره بهاء اضافه می گردد. 
1. متقاضیان  باید مبلغ 500/000 ریال جهت خرید اوراق و شرایط  
مزایده  به شماره حساب 3007706919 شهرداری دهدشت واریز 

نماید. 
2. متقاضیان باید 10 درصد قیمت پایه ساالنه را ضمانت نامه بانکی 

و یا  چک تضمین شده بانکی تهیه نمایند. 
واحد  به    97/9/20 لغایت   97/9/13 تاریخ  از  باید  متقاضیان    .3
اوراق  و  اسناد  خرید  و   بیشتر  اطالعات  جهت  شهرداری  درآمد 
اسناد     97/9/29 مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  و  نمائید  مراجعه  
تکمیل شده را در پاکات الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری 

تحویل نماید. 
بر  و غیره  گاز  برق،  کلیه هزینه های کارشناسی، آگهی، آب،    .4

عهده برنده مزایده می باشد.  
و  شوند  می  داده  تحویل  موجود  وضع  با  امالک  و  ها   مغازه    .5

شهرداری در قبال هزینه های آنها مسئولیتی ندارد. 
شهرداری  معامالت  کمیسیون  در   97/10/1 تاریخ  در  پاکات   .6

بازگشایی می شوند. 
شهرداری دهدشت 

آگهی مزایده 

آگهی مزایده نوبت اول 

آگهی احضار متهم 
   در پرونده کالسه 971005  بازپرسی شعبه اول 
دادسرای ناحیه 20 دادس�رای  عمومی و انقالب 
تهران  متهم ناصر رش�یدی به اتهام وارد کردن 
1/20 گرم تحت تعقیب می باشد با توجه به عدم 
شناس�ایی و  و مجه�ول المکان ب�ودن نامبرده 
بدینوس�یله در راس�تای ماده 174  ق.آ.د.ک  به 
نامب�رده ابالغ می گردد که جه�ت دفاع از خود 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه 
واقع  در خیابان ش�ریعتی  نبش معلم دادسرای 
عمومی و انقالب  تهران  حاضر ش�ود در صورت 
عدم حضور وفق مق�ررات قانونی اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. 
58249  بازپرس شعبه اول دادسرای 
عمومی و انقالب ناحیه 20 

آگهی احضار متهم 
   در پرونده کالس�ه 970773  بازپرسی شعبه اول 
دادسرای ناحیه 20 دادسرای  عمومی و انقالب تهران 
متهم اسفندیار کالیی زاده فرزند مراد 2. حبیب اله 
گراوند فرزند امیرخان ب�ه اتهام تولید و نگهداری 
23/645 کیلوگرم تحت تعقیب می باشد با توجه 
به عدم شناسایی و  و مجهول المکان بودن نامبرده 
بدینوسیله در راستای ماده 174  ق.آ.د.ک  به نامبرده 
ابالغ می گردد که جهت دفاع از خود ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه واقع  در خیابان 
ش�ریعتی  نبش معلم دادس�رای عمومی و انقالب  
ته�ران  حاضر ش�ود در صورت ع�دم حضور وفق 

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58250  بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب 
ناحیه 20 

آگهی احضار متهم 
 آق�ای محس�ن صادق�ی  نی�ا  در پرونده به 
ش�ماره 9709980265401296  این ش�عبه 
به اته�ام نگهداری 7 گرم و 90 س�انتی گرم 
هروئین تحت تعقیب قرار دارید. بدینوسیله 
بر اس�اس م�اده 174  قانون آئین دادرس�ی 
کیف�ری به ش�ما ابالغ می گ�ردد ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ نش�ر آگهی در ش�عبه دوم 
با زپرسی دادس�رای عمومی و انقالب  ناحیه 
20 تهران واقع در خ شریعتی  خ معلم حاضر 
ش�وید در غی�ر اینص�ورت  پ�س از انقضای  
مهل�ت مقرر ب�ه موضوع رس�یدگی  و اظهار 

نظر می ش�ود. 
58251  بازپرس شعبه دوم دادسرای  
عمومی و انقالب ناحیه 20 تهران 

پرتوپالگوییپمپئو!

یادداشت
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دبیر س�تاد حقوق بشر کش�ورمان تاکید کرد  حرف جمهوری 
اس�امی این اس�ت که حقوق بش�ر با فش�ار، تهدید، دروغ، 
تروریسم، استاندارد دوگانه و تبعیض پیشرفت و توسعه پیدا 

نمی کند. 

محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوق بشر ایران درباره قطعنامه حقوق بشر 
که به پیشنهاد کانادا توسط کمیته سوم اخیرا علیه ایران تصویب شد گفت: 
البته این اقدام جدید نیست. غربی ها از اول پیروزی انقالب اسالمی تاکنون 
حداقل سالی یک بار قطعنامه حقوق بشری علیه ما تصویب کرده اند. جالب 
این است که قبل از انقالب نوکران غرب در ایران دیکتاتوری وحشتناکی 
داشتند، اما حقوق بشر هیچ آثار تخلفی از آن ها را منعکس نمی کرد. پس 

باید واقعیت مواضع غرب را کامال توجه داشت.
وی در گفت و گو با میزان، گفت: البته در این اجالس و در این کمیته کسی 
که به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شده است مطالب خالف واقعی 
بیان کرده است. ما معتقد هستیم که اوال این کار، تخلف به دستور العمل 
کاری او اس��ت، یعنی گزارشگر ویژه حقوق بشر نباید در یک حرکت ضد 
ایرانی شرکت کند. اگر هم شرکت کرد باید از این پستش استعفا داده و به 
این افرادی که علیه ما در رسانه های غربی تبلیغات می کنند ملحق شود؛ 

لذا فکر می کنیم کار این گزارشکر یک تخلف آشکار بوده است.

   مخالف تعیین گزارشگر ویژه هستیم
الریجانی نسبت به اصل نصب گزارشگر ویژه هم انتقاد داشته و گفت: البته 

ما با نصب او به عنوان گزارش��گر ویژه و یا نصب هرکس دیگری مخالف 
هس��تیم. همچنین ما هم به گزارش بسیار بی اساس این فرد که راجع به 
جمهوری اسالمی است و بدون پایه های موجه و قابل قبول ارائه شده و نیز 
به محتوای گزارش و هم به نحوه عرضه و بیانش ایراد داریم. چون این فرد 
در مصاحبه هایی که با رسانه های آمریکایی داشته گفته است که جمهوری 
اسالمی با محتوای گزارش مشکل ندارد، اما مثال، چون من گزارشگر آن 
هستم با این موضوع مشکل دارند. خیر اینگونه نیست. ما هم به محتوای 

گزارش ایرادی اساسی داریم و هم به اصل نصب گزارشگر.
وی با بیان اینکه این فرد نباید با رس��انه های معاند ایران مصاحبه داشته 
باشد گفت: این فرد با رسانه های ضد ایرانی مصاحبه می کند که این یک 
تخلف دیگر برای او اس��ت. این امر نشان می دهد که وی به جای این که 
یک گزارشگر بی طرف باشد بیشتر ترجیح می دهد چهره رسانه ای علیه 
ما باشد. حاال قطع نظر از مسئله ما هم این تخلف را به شورای حقوق بشر 

منعکس کرده و خواهیم کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان به تلّقی غربی ها از حقوق بشر هم انتقاد 
کرده و گفت: من می خواهم بگویم که جمهوری اسالمی دو حرف خیلی 
اساسی در امر حقوق بشر دارد. حرف اول که بسیار کلیدی هم است این که 
جهان شمولی معناش تحمیل نیست. ملت ایران مانند هر ملت مسلمان 
دیگری حق مس��لم خود می داند که برای زندگ��ی مدنی خود عقالنیت 

اسالمی را انتخاب کند.
الریجانی خاطرنشان کرد: هیچ نیرویی و هیچ مصوبه و قدرتی در جهان 
نباید ملت ای��ران را از این حق محروم کند. هم��ان طور که ملت مصر و 

عربستان و بحرین را نباید محروم کند. این ملت ها باید بتوانند بر اساس 
عقالنیت اسالمی با روش های دموکراتیک زندگی خود را اداره کنند. به 
عبارت بهتر معنای جهان شمولی این نیست که ما زندگی مدنی خود را با 
الگوی غربی وفق دهیم، جهان شمولی این نیست که مثال نحوه زندگی 
بی بند و بار غربی که با سبک زندگی ایرانی اسالمی ما مغایر است به عنوان 
س��مبل آزادی در کشور ها رش��د پیدا کند؛ لذا این تفکر را جهان شمولی 
نمی دانیم بلکه این سیاس��ت را تحمیل یک تفک��ر و یک روش زندگی 
ناموفق و شکست خورده و مادی می دانیم. وی به سیاست دوم ایران هم 
اش��اره کرد و گفت: حرف دوم ما این است که حقوق بشر با فشار، تهدید، 
دروغ، تروریسم، استاندارد دوگانه و تبعیض پیشرفت و توسعه پیدا نمی کند، 
بلکه راهکار پیشرفت احترام متقابل و گفت وگوی سازنده است. حال باید 
پرسید چه چیز مانع این گفت وگوی سازنده است؟ پاسخ این است که اولین 
مانع استاندارد دوگانه ای است که از طرف غرب ارائه می شود. یعنی اگر بنا 
باشد در کشوری مثل بحرین که مردمش می گویند ما فقط حق یک رای 

می خواهیم، اما اجازه ای داده نشود این یعنی استاندارد دوگانه.
الریجانی گفت: به علت اینکه بحرین محل پایگاه های غربی ها بوده و نوچه 
آن ها است هیچ مشکل حقوق بشری نداشته باشد این یک تناقض است. 
یا عربستان سعودی و میانمار که کشور های مفتضحی هستند را ببینید که 
درباره نقض حقوق بشر به آن ها اشکالی وارد نمی شود. چون این ها رفیق 
آقای ترامپ هستند مشکلی ندارند. این صحبت آقای ترامپ که گفته است 
من می دانم چیز های بدی اتفاق افتاده، ولی ما منافع خودمان را داریم بسیار 

قابل توجه است که ماهیت آمریکایی ها را نشان می دهد.

گزارشگر ویژه تخلف کرده است
دبیر ستاد حقوق بشر:

  سیاست  

سخنگوی وزارت خارجه گفت: دستیابی 
به نتیجه الزم در مکانیسم مالی زمان بر 
است و صرفا به دلیل فشارهای بی حد و 
اندازه آمریکا علیه اروپایی ها و پیچیدگی 

مساله این روند طوالنی شده است.

بهرام قاسمی س��خنگوی وزارت امور خارجه در 
نشس��ت خبری هفتگی خود ، در م��ورد آخرین 
وضعیت کان��ال مالی اروپا، اظهار داش��ت: بحث 
س��ازوکار مالی همانطور که از قبل هم در دستور 
کار ایران و طرف های مرتبط بود در حال پیگیری 
اس��ت و تماس ها همچنان ادامه دارد. وی گفت: 
موضوع روش��ن اس��ت و توقعات ایران هم برای 
طرف های دیگر مش��خص است و بنا به دالیلی 
شکل این مس��اله در برخی حوزه ها هنوز تکمیل 
نش��ده و اصرار داریم با توجه به تعهد طرف های 
مقابل، این سازوکار دنبال شود و نتیجه کار هر چه 
زودتر مشخص شود. قاسمی در خصوص روابط 
میان ایران و اروپا و زمان اعالم برنامه مکانیس��م 
مالی گفت: در خصوص مذاکرات با اروپا همانطور 
که گفته شد در حال ادامه است و دستیابی به نتیجه 
الزم در مکانیسم مالی روندی زمان بر است ولی 
این تعهد را در طرف اروپایی شاهد هستیم و صرفا به 
دلیل فشارهای بی حد و اندازه آمریکا علیه اروپایی 
ها و پیچیدگی مساله، این روند طوالنی شده  است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: در 
حوزه سیاست خارجی و مباحث خاص زمان گذاری 
مشخص را معموال نداریم و هر گاه نتیجه مطلوب 
بدست آید آن را رسما اعالم خواهیم کرد. وی در 
خصوص آینده روابط میان ایران و عربستان گفت: 
قطعا با سیاستی که ایران در خصوص کشورهای 

همسایه دنبال می کند که سیاست هایی واضح، 
اصولی و مشخص اس��ت، هر کشوری که مایل 
باش��د روابط خود را با ایران ارتقا بدهد با استقبال 

ایران مواجه خواهد شد.

 هوک یاد ب�ازی های کودکان�ه افتاده 
است

قاس��می در خصوص اظهارات اخیر آقای هوک 
افزود: آقای هوک هراز گاهی به یاد دوران کودکی 
وارد بازی های کودکانه ای می ش��ود و صحبت 
هایی را مطرح می کند که بس��یاری از آنها ارزش 
پاسخ گویی ندارد. وی گفت: موضوع موشکی ایران 
کامال مشخص است و بخش��ی از سیاست های 
دفاعی کشور به حساب می آید و حالتی بازدارنده 
دارد، بنابراین کسی نمی تواند ایران را از این مساله 
نهی کند و یا چیزی را بر ما تحمیل کند. سخنگوی 

وزارت امور خارجه بیان کرد: آمریکا انواع سالح ها را 
به دنیا صادر می کند و آشوب های بسیاری را بوجود 
آورده و با سیاستی که دارند قطعا در جایگاهی نیست 

که بخواهد توصیه و پندی را برای ما داشته باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص برخی 
اتهام زنی های وزیر خارجه آمریکا به ایران، بیان 
کرد: اتهام زنی از س��وی آمریکایی ها به ایران به 
اش��کال مختلف اصال موضوع جدیدی نیست و 

صرفا میزان و روش های آن متفاوت است.
وی افزود: ایران هراس��ی و ای��ران آزاری از جمله 
سیاست های اصولی و ثابت آمریکا علیه ما بوده 
و هست و امروز هم با قدرت گرفتن بیش از پیش 

ایران این مساله شدت بسیاری گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اخراج 
برخی هموطنان ایرانی از گرجستان و صربستان 
بیان کرد: نگاه ما در خصوص ایرانی ها و شهروندان 

ایرانی در اقصی نقاط جهان مش��خص اس��ت و 
حمایت کاملی از آنها خواهیم داشت و وزارت خارجه 
در این خصوص وظیفه مشخصی دارد و تا جایی که 

بتوانیم از حقوق آنها دفاع خواهیم کرد.
وی افزود: صربستان روادید خود را برای ایرانی ها 
از مدت ها پیش لغو کرد که البته به دلیل ش��رایط 
عضوی��ت در اتحادیه اروپا بوده اس��ت . ایرانی ها 
باداشتن ویزای معتبر می توانند به این کشور سفر 
کنند. قاس��می بیان کرد: در خصوص گرجستان 
در حال پیگیری هس��تیم و با جدیت این موضوع 
را دنبال می کنیم. در آینده م��ی توانم اظهار نظر 
مناس��بی در این خصوص داشته باش��م. تا دیروز 
نزدیک به ۲۰۰ نفر از مرزهای گرجستان دیپورت 
ش��دند که دالیل مختلفی دارد، برخ��ی از آنها از 
مدارک اولی��ه محروم بودند و برخی آژانس ها که 
صالحیت الزم را نداشتند برای عزیمت آنها اقدام 
کردند که باعث شد ایرانی ها در مرزها گرفتار شوند.
وی گفت: توصیه می کنم هموطنان ما با مدارک 
الزم به این کشور سفر کنند و فریب برخی آژانس 
های مس��افرتی را نخورند. برخی موارد هم البته 
مساله داخلی گرجستان است که در حال پیگیری 
موضوع هستیم که چرا برخی از ایرانی ها علیرغم 
برخورداری از مدارک الزم اجازه ورود به گرجستان 
را پیدا نکردند. س��خنگوی وزارت امور خارجه در 
پاسخ به س��وال مهر درخصوص آخرین وضعیت 
رون��د گفتگوهای آس��تانه با توجه ب��ه برگزاری 
یازدهمین دور آن، اظهار داشت: آستانه و پیشینه 
روند گفتگوهای آن مش��خص است و همچنان 
به طور مستمر در حوزه مسائل سوریه فعال است و 
تاکنون هم موفقیت های بسیاری را تجربه کرده و 

به کار خود ادامه خواهد داد.

مانع تراشی آمریکا در دستیابی به مکانیسم مالی اروپا با ایران
سخنگوی وزارت خارجه اعام کرد

  دکتر منصور حقیقت پور 
یادداشت

پرت و پا گویی پمپئو!
»مایک پمپئو«  وزیر ام��ور خارجه آمریکا به تازگی س��ناریوی نه چندان 
جدیدی از راهبردهای خصمانه کاخ سفید علیه ایران اسالمی را رونمایی 
کرد و طی پیامی توییتری مدعی ش��د که کش��ورمان ب��ا کلید زدن یک 
آزمایش جدید موش��کی، قطعنامه ۲۲31 ش��ورای امنیت سازمان ملل را 

نقض کرده است!
 این در حالی است که هیچ یک از مس��ئولین نظامی یا دفاعی کشورمان 
آزمایش جدید موشکی موردادعای رئیس دستگاه بی  در و پیکر دیپلماسی 
آمریکا را تأیید نکرده است؛ همان گونه که یانکی ها پیش ازاین نیز سال ها 
ساز ارکستر گوش خراش انحراف ایران از فعالیت های صلح آمیز هسته ای 

را کوک کرده بودند. 
متعاق��ب اظهارنظر پمپئو، »اس��تیو منوچین«، وزیر خزان��ه داری آمریکا 
هم بلندگو در دس��ت گرفت و اعالم کرد: »وزارت خزانه داری قویاً برنامه 
موشکی بالس��تیک ایران را هدف قرار داده اس��ت و قصد دارد اختیارات 
تحریمی خود را با ش��دت علیه تمام کس��انی به اجرا بگ��ذارد که در این 
فعالیت های ممنوعه مش��ارکت دارند.« اما واقعیت پیرامون این قطعنامه 
جنجالی چیست و آیا بر اساس آن، کش��ورمان از تحقیق، توسعه و انجام 
آزمایش های موشکی که به تصریح دوست و دشمن صرفاً جنبه دفاعی و 

بازدارنده دارد، منع شده است؟!
در این خصوص باید تصریح کرد که قطعنامه ۲۲31 در دو سطح به موضوع 
موشکی پرداخته است. اول اینکه یک دوره هشت ساله برای نقل وانتقال 
تجهیزات موشکی به ایران مش��خص کرده و دوم، به کشورمان توصیه 
کرده است که از تولید موشک های بالستیک با قابلیت حمل کالهک های 
هسته ای خودداری کند. با این حساب، قطعنامه فوق الذکر در کنار ایجاد 
محدودیتی که ایران اس��المی س��ال ها با آن کنار آمده و از رهگذر آن به 
خودکفایی کامل در این حوزه دس��ت یافته اس��ت، توصیه ای کرده است 
که آن ه��م با دکترین دفاع��ی ایران در خصوص بکارگیری تس��لیحات 
کش��تارجمعی مغایرت دارد و مهم تر اینکه هیچ گونه اجبار و الزامی در آن 
قید نشده است. ضمن اینکه ادبیات بکار رفته در قطعنامه ۲۲31 غیر الزام آور 

بوده و ضمانت اجرایی در آن قید نشده است.
از یاد نبریم که دو س��ال پیش، »نیکی هیلی«، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل در جلسه استماع کمیته تخصیص بودجه کنگره حرف دلش را بیان 
کرد و گفت: »بس��یار مایل بودیم که ش��ورای امنیت، ای��ران را به دلیل 

فعالیت های موشکی تحریم کند، اما نتوانست«! 
این اظهارنظر هیل��ی وقتی در کنار مزخرفات اس��تیو منوچین که خبر از 
تحریم های موشکی ایران داده بود قرار می گیرد، دوگانگی و پارادوکس 
روش��نی از سیاست ضدایرانی کاخ س��فید، پیش و پس از خروج آمریکا از 
برجام را مشاهده می کنیم. افزون بر این، کاخ سفید به تازگی بهانه جدیدی 
علیه ایران دست وپا کرده است و زمزمه هایی در خصوص تحریم ایران به 
دلیل عدم گزارش تسلیحات ادعایی شیمیایی کشورمان به گوش می رسد. 
ماه گذشته، در جریان کنفرانسی در سازمان منع سالح های شیمیایی در 
الهه، واشنگتن، تهران را متهم کرد که دارای یک برنامه سالح شیمیایی 
است که آن را گزارش نکرده است و مدعی شد که ایران به دنبال دستیابی 
ب��ه گازهای مرگبار عامل اعص��اب با اهداف »تهاجمی« اس��ت! در این 

خصوص، سه نکته قابل تأمل به نظر می رسد.
1. مایک پمپئو، پیش ازاین رئیس دس��تگاه جاسوسی آمریکا بوده و اینکه 
بدون تورق بندهای این قطعنامه، ایران اسالمی را متهم به نقض مفاد آن 
می کند، حاکی از این واقعیت اس��ت که وی اساساً چیزی از آن نمی داند و 
صرفاً متنی که در اختیار وی قرارگرفته را در شبکه های اجتماعی منتشر 

کرده است.
 ایران اسالمی علی الدوام تأکید و تصریح کرده است که امنیت کشور، خط 
قرمز نظام است و برای توسعه و تکمیل توان دفاعی خود از هیچ کشوری 
اجازه نخواه��د گرفت؛ هرچند - همان گونه که ذکر ش��د - این تکامل و 

تداوم هیچ منافاتی با قطعنامه ۲۲31 ندارد.
۲. اب��راز نگرانی وزیر خارج��ه آمریکا از آزمایش های موش��کی ایران، از 
این زاویه نیز قابل تحلیل اس��ت ک��ه ارزیابی کاخ س��فید از تأثیرگذاری 
تحریم هایی که به زعم آن ها ش��دیدترین محدودیت ه��ا را بر جمهوری 
اس��المی اعمال می کند، جواب نداده و نتوانسته است شعاع اقتدار ایران 

در منطقه را محدود کند.
 ترامپ می پنداش��ت که تحریم های اقتصادی که مهم ترین بخش آن، 
تحریم صادرات نفت است، قادر خواهد بود حوزه نفوذ انقالب اسالمی را 
تحت الشعاع خود قرار دهد اما این انتظار پوچ به واقعیت نپیوست. برگزاری 
موفقیت آمیز کنفرانس وحدت اس��المی، معافیت هشت کشور از تحریم 
نفتی ایران، عدول واش��نگتن از ادعای سیاست به صفر رساندن صادرات 
نفت جمهوری اس��المی، ادامه پیروزی های چشمگیر جبهه مقاومت در 
یمن، سوریه و ده ها نمونه دیگر ازاین دس��ت ثابت می کند که استراتژی 
زیرخاکی و نخ نما ش��ده تحریم علیه بزرگ ترین قدرت غرب آسیا جواب 
نمی دهد و لذا تحریم ها و ادعاهای تکراری و مس��بوق به سابقه را مطرح 

می کنند.
3. درحالی ک��ه هیچ قطعنامه ای در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل برنامه 
موش��کی یا آزمایش های موش��کی ایران را ممنوع نکرده است، به نظر 
می رس��د که تأکید پمپئو بر نقض قطعنامه ۲۲31، س��وت به خط ش��دن 
کشورها برای همراهی با تحریم های ضدایرانی و همسو کردن کشورهایی 

است که از ابتدا مخالف اعمال محدودیت بر ایران اسالمی بوده اند. 
گفتنی است که بسیاری از شخصیت ها و مقامات بلندپایه بین المللی تحریم 
ایران را مغایر با قوانین جهانی قلمداد کرده و همسو با حکم دیوان بین المللی 

کیفری، آن را غیرقانونی و ناقض حقوق شهروندان ایرانی دانسته اند.
4. مقارن بودن ادعای مضحک پمپئو و تهدید ضمنی جمهوری اسالمی 
با آغاز بهره برداری از ناوشکن پیشرفته و مدرن »سهند« از یک سو و زیر 
دریایی »فاتح« حکایت از آن دارد که گارد گرفتن کاخ س��فید نس��بت به 
این مسئله، بیش از آنکه آزمایش موشکی را هدف قرار داده باشد، متوجه 
عمق پیدا کردن نگرانی های آمریکا از توسعه دیگر ابعاد اقتدار جمهوری 
اسالمی است. گواه این سخن آن اس��ت که وبگاه آمریکایی »تسک اند 
پرپس« )Task & purpose( روز گذش��ته طی گزارش��ی، رونمایی 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اس��المی ایران از رزم ناو جدید س��هند را 

چالشی جدید برای پنتاگون در خلیج فارس توصیف کرده بود.
آمریکایی ها بای��د بدانند که ایران اس��المی ذره ای از اصول دفاعی خود 
کوتاه نمی آید و به هیچ وجه بر س��ر موضوعاتی که با امنیت ملی کش��ور 
ارتباط پیدا می کند، مصالحه نخواهد کرد. الزم اس��ت در پایان، نقبی هم 
به اهمال اروپا در انجام تعهداتش��ان بزنیم، چراکه برخالف آنچه آمریکا 
ادعا می کند، این کاخ سفید است که قطعنامه ۲۲31 را نقض کرده است. 
اعضای اروپایی ش��ورای امنیت اگر می خواهند از مزایای برجام در ایران 
منتفع شوند و صداقت خود را ثابت کنند، طبق شروط مقام معظم رهبری 
ملزم به تصویب قطعنامه ای علیه آمریکا در سازمان ملل هستند: »آمریکا 
قطعنامه ۲۲31 را نقض کرده اس��ت؛ آن هایی که عضو شورای امنیت اند 
بای��د در مقابل این حرکت آمریکا، قطعنامه ای علیه او به ش��ورای امنیت 
ببرند؛ یک قطعنامه علیه آمریکا به عنوان اینکه این کشور ناقض قطعنامه 

۲۲31 است. یکی از کارهایی که باید بکنند این است. « )۲ خرداد 97(

گزیده ها

درخواست هنیه از ایران 
درباره قطعنامه سازمان ملل

 اس��ماعیل هنی��ه رئیس دفتر 
سیاس��ی حماس طی تماس 
تلفن��ی ب��ا وزیر ام��ور خارجه 
کشورمان در خصوص آخرین 
تحوالت فلسطین تبادل نظر 
کرد. هنیه با اش��اره به تالش 
آمریکا برای ارائه پیش نویس 
قطعنامه ای در مجمع عمومی برای محکومیت مقاومت اس��المی 
فلس��طین خواستار مخالفت جمهوری اس��المی ایران با این اقدام 
آمریکا شد. ظریف نیز در این گفتگو ضمن تاکید بر حمایت جمهوری 
اس��المی ایران از حقوق مردم فلس��طین، از اینک��ه به دلیل برخی 
سیاست های کش��ورهای منطقه، دولت آمریکا این جسارت را پیدا 
کرده اس��ت که نه تنها در یک اقدام مغایر حقوق بین الملل سفارت 
خود را به قدس شریف منتقل، بلکه حتی در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد علیه مقاومت مردم فلس��طین قطعنامه پیش��نهاد کند، 
اطمین��ان داد که ایران در مجمع عموم��ی تمامی تالش خود را در 
هماهنگی با سایر کش��ورهای اسالمی و مترقی برای جلوگیری از 
تصویب این قطعنامه مخالف منشور ملل متحد بکار خواهد گرفت.

اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در وزارت کشور

 حسین ذوالفقاری معاون امنیتی 
و انتظامی وزیر کش��ور اظهار 
کرد: باید حرف مردم را بزنیم و 
آنچه را که م��ردم از ما انتظار 

دارند مرور بکنیم. 
مع��اون امنیت��ی و انتظام��ی 
وزیر کش��ور یادآور شد: همین 
مردمی که امروز پایه ثبات و امنیت کش��ور هس��تند، اگر مسئوالن 
دچار غفلت شوند، به تهدیدی برای امنیت کشور تبدیل می شوند. 

وی تصریح ک��رد: امروزه مردم نیازمند آن هس��تند ک��ه ببینند ما 
مسئوالن برای آن ها خدمت می کنیم. انتظار مردم از ما، ساماندهی 

امور کشور است. 
ذوالفقاری با بیان اینکه مردم انتظار دارند مسئوالن به ارزش های 
اجتماعی پایبند باش��ند، گفت: همچنین داشتن صداقت و مبارزه با 
انواع فساد از دیگر خواسته های ملت ایران از مسئوالن شان است. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود درب��اره اج��رای قانون 
بازنشستگی مسئوالن در وزارت کش��ور، اعالم کرد: وزارت کشور 
در اجرای این قانون اس��تثنایی قائل نش��د و دنبال تدابیر و حاشیه 
هایی نبودیم که در این مورد استثنایی برای برخی افراد قائل شویم. 

گام ارتش برای حضور 
در اقیانوس اطلس 

 امی��ر »حس��ین خان��زادی« 
فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گفت: در آینده ای نزدیک حتما 
در اقیانوس اطلس حضور پیدا 
می کنیم و کارهای بس��یاری 

انجام خواهیم داد.
وی در جم��ع دانش��جویان 
دانشگاه دافوس ارتش اظهارداشت: در تعامل با جامعه بین الملل و 
به منظور تامین امنیت برای کشتی های تجاری تا کنون 58 ناوگروه 

را به خلیج عدن اعزام کرده ایم.
وی ب��ا بیان موثر بودن اع��زام ناوگروه های ای��ران افزود: تاکنون 
ناوگروه ها تقدیر نامه های بسیاری در زمینه مبارزه با دزدان دریایی 
دریافت کرده اند. فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: از 1۰ سال 
گذشته همکاران من به صورت شبانه روزی در دریاها مستقر هستند 

و امنیت شناورها را تامین می کنند.
دریادار خانزادی با بیان اینکه حضور در آبهای آزاد به معنی بیش��تر 
کردن عمق استراتژیک اس��ت، گفت: به برکت انقالب، زیر فشار 
تحریم ها، با تکیه بر ظرفیت نیروهای انسانی از نیروی دریایی آب 

های سبز به نیروی دریایی آب های عمیق تبدیل شده ایم.

قطعنامه ۲۲۳۱ ایران را از آزمایش 
موشک منع نکرده است

 »اولی��ور مایر« پژوهش��گر و 
محق��ق بنیاد علم و سیاس��ت 
برلین ک��ه نهاد مش��اوره ای 
صدراعظ��م آلمان در امور بین 
الملل است در صفحه خود در 
فضای مجازی نوشت: ایران از 
آزمایش موش��ک های هسته 
ای منع نشده است.  وی در پاسخ به اظهارات »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا ک��ه با صدور بیانیه ای مدعی ش��ده بود که ایران به 
آزمایش موش��ک های بالستیک می پردازد، گفت: بیانیه رسانه ای 
کاخ سفید در حقیقت اش��تباه است. قطعنامه ۲۲31 سازمان ملل از 
ایران می خواهد که موشک های با قابلیت هسته ای را آزمایش نکند، 
اما ایران را از این اقدام منع نمی کند.  وی افزود: منع آزمایش موشکی 
در مذاکرات مربوط ب��ه قطعنامه امکان پذیر نب��ود. وزارت خارجه 
آمریکا مدعی ش��ده بود: ایران به تازگی موش��ک بالستیکی با بُرد 
متوسط را آزمایش کرده است که قادر به حمل چند کالهک است. 
بُرد این موش��ک به گونه ای است که امکان هدف قراردادن بخش 

هائی از اروپا و سراسر خاورمیانه را ممکن می سازد!

شکایت از »ایران اینترنشنال« 
درحال رسیدگی است

 حمی��د بعیدی ن��ژاد س��فیر 
جمهوری اس��المی ایران در 
لندن در صفحه خود درفضای 
مج��ازی نوش��ت: »آفکام که 
نهاد نظ��ارت بر رس��انه های 
صوتی و تصویری انگلس��تان 
می باشد، در بولتن خود اعالم 
و تایید کرده است که شکایت سفارت ایران در لندن از شبکه خبری 
»ایران اینترنشنال« به طور رس��می تحت رسیدگی این نهاد قرار 

دارد.« 
گفتنی است؛ در پی حمله تروریستی اهواز و پخش مصاحبه شبکه 
ایران اینترنشنال با سخنگوی گروه تروریستی، سفارت جمهوری 
اس��المی ایران در لندن ضمن تس��لیم ش��کایت رس��می خود به 
»آفکام« برای بررس��ی اقدام غیر قانونی ش��بکه ایران اینترنشنال 
در پخش مصاحبه با سخنگوی گروه تروریستی، به طور جداگانه از 
دولت انگلیس نیز درخواست کرد که با شناسایی اعضای این گروه 

تروریستی، فعالیت آنها را ممنوع و از این کشور اخراج کند.

 HEMAYATONLINE. 
IR

سخنگوی شورای نگهبان گفت: براساس 
قانون اخیر مصوب مجلس شورای اسامی 
در مورد ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، 
پنجاه نفر از کادر اداری این شورا در تهران 

و هفتاد نفر در استان ها بازنشسته شدند.

عباس��علی کدخدای��ی در برنام��ه تلویزیونی حاال 
خورشید در پاسخ به این پرسش که چرا خود اعضای 
شورای نگهبان مشمول این قانون نیستند، افزود: در 
مصوبه مجلس چیزی به عنوان اعضای شورا مطرح 
نشده اس��ت و اگر اعضای شورا هم اشاره می شد با 
آن مشکلی نداش��تیم اما نکته اینجاست که در دنیا 
برای هیچ یک از مقامات سیاس��ی و عالی کشورها 
محدودیت سنی قائل نمی ش��وند به عنوان نمونه 
ماهاتیر محمد در مالزی اخیرا در 9۲ سالگی نخست 
وزیر ش��د و در فرانسه رؤسای جمهور آن کشور بعد 
از پایان کار به عضویت شورای قانون اساسی درمی 
آیند. وی خاطرنشان کرد: در مصوبه اخیر مجلس 
نیز برخی مقامات سیاسی از رؤسای جمهور و وزرا 
گرفته تا اعضای شورای نگهبان و مسئوالن برخی 
سازمان های دیگر از قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان مستثنی شده اند اما در داخل شورا این 
استثنا برای 1۲ عضو شوراست و کادر اداری این نهاد 
مشمول این قانون است. کدخدایی همچنین با اشاره 
به اهمیت جایگاه قانون اساسی گفت: معتقدم اجرای 
دقیق قانون اساس��ی حالل 9۰ درصد مش��کالت 
کشور است و باید نهضت بازگشت به قانون اساسی 

راه اندازی شود.  در ادامه سخنگوی شورای نگهبان 
از دولت و مجلس خواست نسبت به اصالح قانون 

انتخابات در اسرع وقت اقدام کنند.
عباسعلی کدخدایی گفت: سال آینده سال برگزاری 
انتخابات است. این درحالی است که نواقص موجود 
در قانون انتخابات هنوز برطرف نش��ده است. وی 
س��کوت قانون در خصوص هزینه های تبلیغاتی و 
نبود محدودیت ب��رای ثبت نام افراد برای حضور در 
انتخابات را به عنوان مهمترین مش��کالت قانون 
انتخاب��ات عنوان ک��رد و افزود: در ح��ال حاضر به 
جرات می توان گفت، قانون در مورد تبلیغات، نکته 
خاصی ندارد، امروز هزینه های تبلیغاتی چه از لحاظ 
منش��اء هزینه ها و چه از لحاظ میزان هزینه کرد ها 
نکته خاصی ندارد. سخنگوی شورای نگهبان نبود 
محدودیت برای ثبت ن��ام نامزد ها در انتخابات را از 
دیگر نواقص قانون انتخابات دانست و گفت: به طور 
متوسط در هر انتخابات مجلس شورای اسالمی برای 
3۰۰ کرس��ی مجلس 1۲ هزار نفر و برای انتخابات 
ریاست جمهوری 11۰۰ نفر ثبت نام می کنند و همه 
این افراد همه انتظار دارند که تأیید صالحیت شوند؛ 
آیا واقعاً تأیید صالحیت این تعداد افراد که بعضاً شرایط 
اولیه الزم را هم ندارند کار درس��تی است.کدخدایی 
افزود: ش��ورای نگهبان به لحاظ قانونی مس��تقیمًا 
نمی تواند در این موضوع ورود کند، اما کارشناسان 
شورا نظرات پیشنهادی خود را برای اصالح قانون 
انتخاب��ات ارائه کرده اند، اما متأس��فانه تاکنون این 

موضوع در مجلس مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: دولت 
را موظف کردیم که تا ۱5 درصد از نیروهای 
خ�ود را بکاه�د، زیرا دول�ت بای�د چابک و 

کوچک شود.

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نشس��ت خبری خود با اصحاب رسانه گفت: قانون 
مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تقریبا به اتمام رسیده 
و یکی از اقدامات مهم ما این بود که ۲8 جلسه برای 
حل چالش ها برگزار کردیم که برخی از آنها احتیاج 
به قانون گذاری داشت و برخی دیگر نیازمند همیاری 

میان قوای سه گانه داشت.
وی درب��اره صحبت های وزیر ام��ور خارجه درباره 
پولشویی گفت: نکته ای که آقای ظریف بیان کردند، 
مقدمه و مؤخره ای داشت، در ابتدا گفته بودند بیشتر 
کسانی که درباره الیحه CFT از روی عقیده خود و 
صادقانه نظر می دهند، ولی برخی از آنها ممکن است 
تحت تأثیر قرار گرفته باشند که شاید اگر موضوع دوم 
را بیان نمی کردند بهتر بود که گاهی سیاستمداران 
نکاتی را بیان می کنند که ایش��ان می توانست این 
موضوع را مطرح نکند. رئیس مجلس در رابطه با دو 
نرخی شدن بنزین در بودجه سال 98 اظهار کرد: فعال 
بحثی درباره باال رفتن نرخ حامل های انرژی نداریم و 
کارت سوخت ممکن است ابهام هایی را ایجاد کند، اما 

در واقع باید جلوی قاچاق سوخت را بگیرد.
وی افزود: اما درباره اینکه چگونه باید جلوی قاچاق 
را گرفت ما ُمصریم که به مردم فش��ار نیاید و البته 

راه هایی نیز در این زمینه پیش بینی شده است.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: بنده با برخی از اقتصاددانان 
و فعاالن حوزه اقتصاد در رسانه جلسه ای داشته ام و 
آنها پیشنهاداتی داده اند تا مصرف انرژی کاهش پیدا 
کند و جلوی قاچاق گرفته شود، به نحوی که به مردم 
فشار نیاید؛ لذا یک معامله سه وجهی ایجاد شد که به 
نظر می رسید منجر به تورم می شود، در هرحال این 

مسئله در حال بررسی است.
ویدر پاس��خ به س��والی مبنی بر لزوم اعالم میزان 
دقیق افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز، 
افزایش قیمت و میزان فروش نفت و همچنین لزوم 
ارائه الیحه از س��وی دولت به مجلس برای تعیین 
محل هزینه کرد این درآمد گفت: در بودجه قیمت 
ارز 4۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که با همین 
قیمت کاالهای اساس��ی وارد ش��د لذا دولت آنقدر 
افزایش درآمد نداش��ت البته به دیوان محاس��بات 
دس��تور دادم که میزان افزایش درآمد دولت از این 
محل را بررسی کند. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سؤالی پیرامون 
لزوم تصویب الیحه CFT و FATF برای اجرای 
سازوکار اروپا گفت: سازوکار مالی اروپا ربطی به این 
موضوع ندارد؛ سازوکاری که اروپا دنبال می کند به 

دلیل فشار و تحریم های آمریکا است.
الریجانی ادامه داد: بانک های اروپا می گویند شرط ما 
این است که این مسائل حل شود تا با ایران کار کنیم؛ 
باید اروپا به تصمیم نهایی برسد و نظرش را اعالم 

کند که آیا موافق هستند این سیستم شکل بگیرد؟

بازنشستگی ۱۲۰ نفر از 
کادر اداری شورای نگهبان

قیمت بنزین امسال افزایشی 
نخواهد داشت

رییس مجلس شورای اسالمی :کدخدایی عنوان کرد
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  قضـایی  

موانع اساسی تحقق پیشگیری 
از جرایم سایبری شناسایی شد

سرپرس��ت مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه، گفت: موانع اساس��ی تحقق پیش��گیری از جرایم س��ایبری 
شناسایی ش��د. نتایج پژوهش��ی با عنوان موانع اساسی تحقق پیشگیری 
از جرایم س��ایبری توسط پژوهش��گران در کمیته تخصصی پشگیری از 
جرایم نوپدید مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی معاونت اجتماعی و 
پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه با حضور مدیران و کارشناسان ارائه شد.

فرزاد جلیلیان، سرپرس��ت مرکز مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه در کمیته تخصصی پش��گیری از جرایم نوپدید با 
بیان ضرورت و اهمیت موضوع و همچنین با توجه به تأکیدات مقام معظم 
رهبری در خصوص اهمیت فضای مجازی، اظهارکرد: رویارویی با جرایم 
فضای سایبری نیازمند پیش��گیری و اتخاذ تدابیر ویژه و خاصی است که 

متأسفانه در اجرای پیشگیری از جرم سایبری، اختالالتی وجود دارد.
وی مهمترین اختالل در این زمینه را موانع فراروی فرآیند عملی پیشگیری 
از جرم برشمرد و ادامه داد: هرگونه سیاست گذاری، هر چند علمی و دقیق 
می تواند تحت تأثیر موانعی قرار گرفته و عماًل پیشگیری از جرم را منتفی 
یا ناکارمد س��ازد، بنابراین شناسایی این موانع از اهمیت فراوانی برخوردار 
است. جلیلیان خاطرنش��ان کرد: از این رو معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از  وقوع جرم قوه قضایی��ه، داعیه دار اجرای اقدامات پیش��گیری از جرم، 
مهمتری��ن کاربر و مخاطب اصلی این پژوهش ها خواهد بود. در ادامه این 
نشست ابراهیم داوودی دهاقانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت: موانع 
اساس��ی تحقق پیشگیری از جرم با انجام یک کار پژوهشی شناسایی شد 
که نیمی از آن موانع مدیریتی و حقوقی قضایی اس��ت. داوودی دهاقانی 
با ارائه طرح پژوهش��ی موانع اجرای پیش��گیری از جرایم سایبری، افزود: 
فرامرزی شدن جرم، کاهش س��ن مجرمان، گستردگی خسارت، کثرت 
بزه دیدگان، ایجاد فضای گمنامی موجب شد تا در صحنه عمل پیشگیری 
از جرایم فضای مجازی با مش��کل جدی مواجه شویم. وی ادامه داد: این 
مس��ائل باعث جلوگیری از تدبیر ب��ه موقع راهکارها می ش��ود. داوودی 
دهاقانی اظهارکرد: با بررسی مساله و انجام مصاحبه با تعدادی از اساتید و 
صاحبنظران، موانع موجود شناسایی شد که موانع عمدتاً اجتماعی، حقوقی 
قضایی، فرهنگی، س��اختاری، علمی آموزشی، فنی و مدیریتی است. وی 
در ادامه گفت: استفاده ناکافی از قابلیت ها و مشارکت های مردمی، شفاف 
نبودن شیوه های مشارکت در کسب و کارهای نوپای مجازی و فقدان سازو 
کار مشارکت و نقش آفرینی مردم از جمله موانع اجتماعی است و در موانع 
حقوقی و قضایی می توان به تأخیر در به روزرس��انی قوانین، خالء حقوقی 
حفاظت از حریم خصوصی داده ها، خالءهای حقوقی در حفاظت و حمایت 
از داده ها، خالءهای حقوقی در حوزه آی سی تی، خالءهای حقوقی در حوزه 
هوش مصنوعی اشاره کرد. داوودی دهاقانی، ضعف سواد رسانه ای، فقدان 
قطب علمی امنیت سایبری کشور، نبود نظام تحقیق و توسعه آموزش عالی 
س��ایبری را موانع علمی آموزشی عنوان و تصریح کرد: مهمترین موانع ما 
مدیریتی اس��ت که اجرایی نشدن ش��بکه اطالعات و حمایت های مالی 
ناکافی از طرح های بوم��ی، تعامل ناکافی با ش��رکت های خارجی برای 
تطابق با سیاست های داخلی و تفکیک نکردن مدیریت جرامی سایبری از 
سنتی در زیرمجموعه آن قرار می گیرد. به گفته وی و طبق بررسی انجام 
شده، نیمی از موانع اجرای پیشگیری های فضای سایبر به موانع مدیریتی 
و موانع حقوقی قضایی برمی گردد که پیشنهاد می شود با تعامل با شورای 
عالی فضای مجازی الگوی سند ملی و سند راهبردی پیشگیری از جرایم 
سایبر به منظور تدوین راهبردهای پیش��گیرانه از جرم در فضای سایبر با 

رویکرد بومی تهیه شود.

 اجرای 610 طرح توانمندسازی در بیش از 2 هزار روستا
همچنین علیرضا س��اوری، مدی��رکل پیش��گیری های وضعی معاونت 
اجتماعی و پیش��گیری از وق��وع جرم قوه قضاییه در نشس��ت جلوگیری 
از گس��ترش بافت ه��ای ناکارآم��د و مناط��ق جدید حاشیه نش��ین که با 
حض��ور نمایندگان اعضای اصلی کارگروه برگزار ش��د، افزود: براس��اس 
برنامه ریزی های انجام ش��ده و ب��ا هماهنگی و همکاری دس��تگاه های 
ذی ربط، طرح گس��ترش برنامه های توس��عه صنایع دستی و گردشگری 
با تمرکز بر برنامه های گردش��گری اکوکمپ در 50 روستا در استان های 
اردبیل، خراس��ان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، 

کرمانشاه و لرستان به مرحله اجرا گذاشته می شود.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضاییه اظهارکرد: در راستای تکمیل اقدامات گذشته و با همکاری و 
هماهنگی دستگاه های عضو کارگروه، اجرای طرح های مرتبط با کمربند 
سبز، اجرای ماده 9 قانون کاداستر، تعیین و تکلیف اراضی تعیین وضعیت 
نش��ده و همچنین طرح اس��تفاده از ظرفی��ت ماهواره در رص��د تغییرات 
توپوگرافی زمین با هدف پیش��گیری از تخریب و تص��رف اراضی ملی و 

دولتی در دستور کار کارگروه مرکزی و کارگروه های استانی قرار دارد.
وی افزود: در زمینه توانمندسازی جامعه روستایی 610 طرح در سه حوزه 
مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک، حرفه آموزی های تخصصی و کاربردی 
با هدف ایجاد اش��تغال خرد روستایی و توسعه صنایع دستی و گردشگری 
در 2180 روستا با هماهنگی و همکاری اعضای کارگروه انجام شده است. 
س��اوری گفت: به زودی نتایج حاصله از اجرای طرح های توانمندس��ازی 
جامعه روستایی از طریق تهیه و تولید مستند و فیلم در صدا و سیما به اطالع 
مردم می رس��د. وی ابراز امیدواری کرد انعکاس هدفمند نتایج حاصله در 
کوتاه مدت و میان مدت موجب اجرای طرح های مشابه در سایر نقاط کشور 
و افزایش میل و استقبال مردم به ماندگاری در وطن اصلی خود و بازگشت 
مهاجرین به روستاها شود. براساس این گزارش، در این نشست نمایندگانی 
از اس��تان های خراسان رضوی و قم، فعالیت ها و اقدامات استان خود را در 

زمینه جلوگیری از گسترش بافت های ناکارآمد ارائه کردند.

 معرفـی ظرفیت هـای کارآفرینی اجتماعی در جشـنواره 
ایده های قوه قضاییه

همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، چهارمین 
جشنواره »ایده ها و فرصت ها« را با هدف استفاده از ظرفیت های کارآفرینی 
اجتماع��ی برگزار می کند. در این رابطه مه��دی افتخاری، دبیر چهارمین 
جشنواره ایده ها و فرصت ها گفت: این جشنواره امسال در سه محور اصلی 
طراحی نرم  افزار تلفن همراه، نرم افزار رایانه ای، بازی رایانه ای، اسباب  بازی 
و انیمیشن و یک بخش ویژه برگزار می شود. وی در ادامه افزود: طراحی نرم  
افزار تلفن همراه، نرم  افزار رایانه  ای، بازی رایانه  ای، اسباب  بازی و انیمیشن 
در حوزه ه��ای آموزش مهارت ه��ای اجتماعی پایه به ک��ودکان )پیش از 
دبستان(، آسیب ها و جرایم فضای مجازی، جرایم اقتصادی و امور حقوقی، 
محورهای چهارمین جشنواره استارتاپی معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضاییه است که پیش رویداد آن اول دی ماه امسال و رویداد 
اصلی دهم تا دوازدهم بهمن در تهران برگزار خواهد ش��د. افتخاری ادامه 
داد: یک هزار و 480 نفر در قالب 370 تیم در سومین دوره از جشنواره ملی 
فرصت ها و ایده ها )استارتاپ( ثبت نام کرده بودند. 225 تیم به مرحله میانی 
و از میان آنان، 65 تیم به مرحله پایانی راه یافتند که با این عدد، رکورد کشور 

در حوزه استارتاپی شکسته شد.

برخورد دادستانی کل کشور 
با گران فروشی لبنیات 

معاون دادس��تان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به تأکیدات 
دادستان کل کشور از تقویت نظارت ها و برخورد با متخلفان، در پی 

گرانی های اخیر لبنیات خبر داد.
محمدجواد حش��متی در گفت وگو با میزان اظهارکرد: پیرو جلسات 
دادستانی کل کشور با دس��تگاه های دولتی و بخش خصوصی و با 
توجه به تأکید دادستان کل کشور مبنی بر تقویت نظارت ها و برخورد 
مقتضی با متخلفان در پی گرانی های اخیر لبنیات، اکیپی با همکاری 
س��ازمان تعزیرات حکومتی، س��ازمان حمای��ت از مصرف کننده و 

دستگاه های متولی تشکیل شد.
وی اف��زود: این موض��وع به دس��تگاه های ذی ربط ابالغ ش��ده و 
امیدواریم ب��ا تقویت نظارت ها در این خص��وص، اقدامات مؤثری 

انجام شود.

سوء ا ستفاده از اسناد جعلی 
برای قاچاق لوازم خانگی

قاضی شعبه س��وم دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده اخاللگران 
اقتصادی، گفت: متهمان پرونده قاچاق لوازم خانگی در بندرعباس 

از سندهای جعلی استفاده می کردند.
قاضی اسداهلل مسعودی  مقام در گفت وگو با خبرگزاری صدا و سیما 
درباره پرون��ده قاچاق لوازم خانگی اظهارک��رد: این پرونده مربوط 
به قاچاق س��ازمان یافته در حوزه قضایی ش��هر بندرعباس بود که 
برای رسیدگی به شعبه س��وم دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده 

اخاللگران ارزی ارجاع شد.
وی در ادامه گفت: مبلغ تخلفات در ای��ن پرونده 35 میلیارد تومان 
اس��ت که متهمان از طریق جعل، استفاده از سند مجعول و ثبت در 
»ای پی ال« به صورت صوری و غیرواقعی عملیات مجرمانه خود 

را انجام داده اند.
قاضی شعبه س��وم دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده اخاللگران 
اقتصادی تصریح کرد: بخش��ی از اقدامات صورت گرفته توس��ط 
متهمان مربوط به عدم نظارت دس��تگاه ها و گمرک است چنانچه 
یکی از متهمان در جلسه دادگاه اعالم کرد صرف اظهار گمرکی که 
انجام می شد، کاال در کانال های سبز ، قرمز و زرد قرار می گرفت که 
داللت بر این نکته دارد به طور شایسته به اسناد توجه نمی شده است.

مسعودی مقام گفت: اگر نظارت ها ناکافی و بستر برای بروز جرایم 
اقتصادی فراهم باشد، شاهد توسعه سریع چنین پرونده هایی خواهیم 
بود که به نظر می رسد دستگاه های اجرایی نظارت کارآمدی در حوزه 

گمرک، بانکی و ارزی کشور نداشته اند.

بازدید رییس کل محاکم تهران 
از مجتمع قضایی شهید مدرس 

رییس کل دادگاه ه��ای عمومی و انقالب تهران از مجتمع قضایی 
شهیدمدرس بازدید کرد.    

 عب��اس پوریانی، رییس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران از 
مجتمع قضایی شهید مدرس بازدید کرد و در این بازدید در جریان 
مالقات مردمی به درخواس��ت های حقوقی مراجعین رس��یدگی و 

دستورات الزم را برای پیگیری برخی پرونده ها صادر کرد.
گفتنی اس��ت، مجتمع قضایی ش��هیدمدرس مرجع رس��یدگی به 
پرونده های حقوقی و کیفری اس��ت که مناطق 8، 4، 13 شهرداری 
تهران در امورکیفری و منطقه 13 در امور حقوقی را پوشش می دهد.

عدم ارسال گزارش تخلف  
درباره فروشگاه های مجازی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: هیچ گزارش تخلفی 
مربوط به فروشگاه های مجازی ارسال نشده است.

سید یاسر رایگانی در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به این پرسش که 
اساساً تعزیرات در برخورد با تخلفات در فروش و عرضه محصوالت 
به  شیوه اینترنتی وظایف و اختیاراتی دارد و دلیل بی تفاوتی و توجه 
کمتر تعزیرات و سایر نهادها مانند سازمان حمایت به تخلفاتی مثل 
گران فروشی، تقلب و کم فروشی در فضای مجازی و فروشگاه های 
اینترنتی چیست، اظهارکرد: س��ازمان تعزیرات برابر قانون، مرجع 
رسیدگی به تخلف است و در بحث برخورد با تخلفات، ناظر نیست.

وی درب��اره اینک��ه از اول س��ال تاکن��ون چ��ه  تعداد ش��کایت از 
فروش��گاه های اینترنتی به تعزیرات ارجاع ش��ده اس��ت نیز افزود: 
فروشگاه های مجازی خودشان اتحادیه دارند و باید تخلفات را به ما 
گزارش کنند اما تاکنون گزارش تخلفی از سوی اتحادیه مربوطه در 

خصوص تخلف این فروشگاه ها به ما نرسیده است.

تالش دستگاه قضا بر عدم ورود 
اطفال به کانون اصالح و تربیت 

مدیرکانون اصالح و تربیت، گفت: تمام تالش دستگاه قضا به عدم 
ارج��اع کوکان و نوجوانان به مرکز کانون اصالح و تربیت و تحویل 
به خانواده های آنان جهت بازپروری و همچنین عدم ثبت سوء سابقه 

و آثار کیفری در پرونده مدجویان زیر 18 سال است.
با هماهنگی های صورت گرفته از سوی دبیر مرجع ملی کنوانسیون 
حقوق کودک، نمایندگانی از مؤسسه بین المللی ابنا بشر من جمله از 
کشورهای عراق، سوئیس، لبنان، پاکستان، فلسطین، افغانستان، 

اردن  طی جلسه ای از  محل کانون اصالح و تربیت بازدید کردند.
در ابتدای این جلس��ه مصطفی محبی، مدیرکل زندان های استان 
تهران به معرفی اجمالی نحوه شکل گیری کانون در نظام زندانبانی 

کشور و سیاست های قضایی و تربیتی آن پرداخت .
در ادام��ه علی رس��تمی، مدیر کان��ون اصالح و تربی��ت به تبیین 
نحوه نگهداری، آموزش های کالس��یک و غیرکالسیک، خدمات 
بهداش��تی، روانش��ناختی، مالقات و دسترسی به وس��ایل ارتباط 

جمعی پرداخت.

 بازپروری مددجویان در دستور کار دستگاه قضا
وی با بیان این مطلب که به اس��تناد تحقیقات بین المللی قریب به 
60 درصد افرادی که به مرکز زندان ها در دنیا وارد می ش��وند دارای 
اختالل های روانی در س��طوح مختلف هس��تند که ای��ن امر مؤید 
سختی و مشقت کار در مراکز زندان ها است، افزود: تحوالت جدید 
مجازات های اسالمی  در سال 2013 در  تحول سیاست کیفری در 
جرایم کودکان به مسئوالن قضایی خصوصًا در مواد 88 ، 95 که به 
مساله تمام تالش دستگاه قضا به عدم ارجاع کوکان و نوجوانان به 
مرکز کانون اصالح و تربی��ت و تحویل به خانواده های آنان جهت 
بازپروری و همچنین عدم ثبت سوء س��ابقه و آثار کیفری در پرونده 
مدجوی��ان زیر 18 کمک ش��ایانی به حمایت از حق��وق کودکان و 

نوجوانان در سیاست های قضایی اشاره می کند.
وی به بیان اصل 30 در قانون اساسی کشورمان اشاره کرد و گفت: ما 
نیز به استناد این اصل موظف هستیم آموزش رایگان را به مددجویان 
در سطح کانون و سایر مراکز تابعه ارائه بدهیم که این اصل در کانون 
اصالح و تربیت کاماًل تحقق یافته اس��ت به نحوی که ما در کانون 
شاهد مددجویانی هستیم که پس از اتمام تحصیالت متوسطه اکنون 

در مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

روی خط خبر

بـر  تأکیـد  بـا  قوه قضاییـه  رییـس 
ضـرورت ورود دادسـتان ها بـه برخی 
دروغ پردازی هـا علیه دسـتگاه قضایی 
و درخواسـت ادلـه و سـند در خصوص 
ادعاهـای مطروحـه، بـه سـفر اخیـر 
»جرمی هانت«، وزیـر خارجه انگلیس 
به کشورمان اشاره کرد و از درخواست 
رییس دستگاه دیپلماسی بریتانیا برای 
مالقات با مسـئوالن قضایی جمهوری 

اسالمی و پاسخ رد به آنها خبر داد.

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی، تصریح کرد: در هفته ها و روزهای 
گذش��ته، هجمه علیه قوه قضاییه ش��دت یافته 
و دش��من در بیرون از مرزه��ا مطالب خالفی را 
القا می کند که متأس��فانه افرادی در داخل نیز با 
انتش��ار گزارش ها و اخبار نادرست و تحلیل های 
غیرواقعی، همان سخنان را تکرار می کنند و آب 

به آسیاب دشمن می ریزند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی قوه قضایی��ه، وی با 
اذعان به اینکه دس��تگاه قضایی نیز همانند همه 
دستگاه ها مسلماً اش��کاالتی دارد و ممکن است 
رس��یدگی های یک قاضی در پرون��ده ای واجد 
برخی نقص ها باش��د یا یک ضابط دادگس��تری 
در جای��ی مرتکب تخلفی ش��ود، برخی مطالب 
علیه قوه قضایی��ه را صد در صد خالف و ناصواب 
دانست و اظهارکرد: چندی قبل، وزیرامور خارجه 
انگلیس قبل از س��فر به ایران با لحنی تکبرآمیز 
به دولت جمهوری اس��المی هشدار داده بود که 
از حب��س دوتابعیتی ها خودداری کنید. این نحوه 
برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری 
در قرون گذشته است ولکن توجه ندارند جمهوری 
اس��المی با دولت های طاغوتی سابق که با یک 
هشدار بیگانگان تنشان می لرزید، تفاوت دارد و 

این دولت با استقالل کامل عمل می کند.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه همه قوا در 
جمهوری اسالمی مستقل هس��تند، تأکید کرد: 
کشورهای خارجی، باید ردای تکبر را از تن به در 
کنند و مقاماتی نظیر وزیرخارجه انگلیس بدانند 
در جایگاهی نیس��تند که بخواهند به قوای نظام 

اسالمی در انجام وظایفشان هشدار دهند.

 کسـی در ایران به خاطـر دوتابعیتی 
بودن زندان نمی رود

رییس قوه قضاییه افزود: به دلیل همین تکبرورزی 
در گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر وزیرخارجه 
انگلیس ب��رای مالق��ات با مس��ئوالن قضایی 
جمهوری اسالمی، هیچ یک از مسئوالن دستگاه 
قضا وقت مالق��ات ندادند تا امث��ال آقای هانت 
متوجه شوند با مردم و مسئوالن ایران باید با لحن 

و ادبیات شایسته صحبت کنند.
آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی با بی��ان اینکه عالوه 
ب��ر مباحث سیاس��ی، برخ��ی اظه��ارات آنها به 
لح��اظ قضای��ی و حقوقی نیز نادرس��ت اس��ت 
خاطرنش��ان کرد: دوتابعیتی بودن در جمهوری 
اس��المی جرم نیست و کس��ی در ایران صرفاً به 
دلیل دوتابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی شود. 
افرادی که مورد اشاره مسئوالن خارجی هستند، 
در کش��ور ما اقداماتی برخ��الف امنیت مرتکب 
شده اند یا دست به جاسوس��ی زده اند که تعقیب 
آنها به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی 

به دوتابعیتی بودنشان ندارد.

   تقالی دشمن برای نفوذ
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دوتابعیتی بودن 
صرفاً برخی آثار حقوقی و قضای��ی دارد اما فاقد 
وصف مجرمانه اس��ت، ادامه داد: تنها دلیل این 
هجمه های سنگین علیه دس��تگاه قضایی این 
است که در برابر نفوذ دشمن ایستاده ایم و بسیج 
نیروها و صرف میلیون ها دالر از سوی کشورهای 
غربی برای تخریب مسئوالن قضایی جمهوری 
اسالمی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر 

نفوذ است.
آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به هشدارهای 
مکرر رهبر معظم انقالب طی دهه ها و سال های 
گذش��ته در خصوص مس��اله نفوذ، تصریح کرد: 
دش��من از هر منفذی اعم از اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ اس��تفاده می کند 
و در ح��ال حاضر نیز همه عوامل خ��ود را بر این 
هدف متمرکز کرده است، بنابراین طبیعی به نظر 
می رسد که نظام جمهوری اسالمی نسبت به این 
موضوع حساسیت به خرج دهد و نظام قضایی و 
امنیتی با کس��انی که در داخل برای دش��من کار 
می کنند یا بسترس��از دخالت های دشمن در امور 

جمهوری اسالمی هستند، برخورد کند.

  انگلسـتان به ایران از زمان طاغوت 
تاکنون بدهکار است

رییس قوه قضایی��ه با بیان اینکه دس��تگاه های 
دولتی غ��رب و اختاپوس رس��انه ای آنها تالش 
دارند این موضوعات را به مسائل مالی فی مابین 
کش��ورها ربط دهند، اظهارکرد: البته کش��وری 
مانن��د انگلیس به ایران بدهکار اس��ت و از زمان 
طاغوت پول هایی را برای سالح دریافت کرده اند 
که ج��زء بدهی های آنها به ملت ایران اس��ت اما 
این موضوعات هیچ ارتباطی با مس��ائل قضایی 
ندارد و نظ��ام قضایی و نیروه��ای امنیتی صرفًا 
با عوامل نف��وذ، فارغ از تابعیتش��ان در چارچوب 
قانون برخورد می کنند. غرب هم الزم است بداند 
که س��رمایه گذاریش برای نفوذ بی فایده اس��ت 

و دس��تگاه قضایی با این قبیل فشارها و سخنان 
بی اساس از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد.

آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با اشاره به برخی 
هجمه های دیگر به دس��تگاه قضای��ی به دلیل 
برخوردهای اخیر با مفس��دان اقتصادی، گفت: 
مقابله با مفاس��د اقتصادی از س��ال ها قبل وجود 
داشته و موارد متعددی را نیز مورد رسیدگی قرار 
داده ایم منتها این برخوردها در چند ماه گذشته که 
دشمن فش��ار غیرمعمولی را علیه ملت ایران روا 
داشته و برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری 
اس��المی تمام نیروی خ��ود را به می��دان آورده 
است، تشدید ش��ده زیرا عده ای با سوء استفاده از 
فض��ای متالطم بازار به دنبال کس��ب منفعت و 
انباشت ثروت از جیب مردم بوده اند که این امر به 

هیچ عنوان برای نظام قابل تحمل نیست.
رییس قوه قضاییه با اش��اره به انتقادات از ش��دت 
برخوردها، اف��زود: جای تعجب اس��ت که برخی 
برای مفس��دان اقتص��ادی دلس��وزی می کنند 
ام��ا هیچ توجهی ب��ه میلیون ها ش��هروندی که 
زندگیشان به واس��طه سودجویی مفسدان تحت 
فشارهای غیرقابل تحمل اس��ت، ندارند. کارگر 
و کارمندی که ام��روز هزینه هایش گاه تا صد در 
صد افزایش یافته و سودجویی عده ای در به وجود 
آمدن این شرایط بی تأثیر نبوده است، باید چگونه 
زندگی کند؟  وی افزود: برخی انتقاد می کنند که 
چرا محاکمات مفسدان اقتصادی با سرعت انجام 
می شود؟ اواًل هیچ گاه قانون و موازین شرع را فدای 
س��رعت نکرده ایم، ثانیاً این سرعت در رسیدگی 
برای انس��ان های صبور و نجیبی که چهل سال 
پای انقالب خود ایستاده اند و امروز اقدامات برخی 
مفسدان اقتصادی زندگیشان را متالطم کرده است 
چندان سرعت باالیی به حساب نمی آید. رییس 
قوه قضاییه با بیان اینکه منکر نقش و تأثیر دشمن 
در فشارهای اقتصادی نیستیم و معتقدیم که آنها 
همان مدل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برای 
براندازی نظام جمهوری اسالمی دنبال می کنند، 
خاطر نشان کرد: اشتباه دشمن این است که مردم 
ایران و بس��تر ایمانی نظام جمهوری اسالمی را 
برای پیاده س��ازی آن مدل در نظر نگرفته است. 
با این وجود، بحث اقدامات دش��من خارجی یک 
عامل است اما از سودجویی عده ای برای متالطم 
کردن بازار ارز، س��که و طال و احت��کار نامحدود 
نمی توان چشم پوش��ی ک��رد زیرا ای��ن اقدامات 
دقیقاً آب به آسیاب دشمن ریختن است و وظیفه 
شرعی، قانونی و انسانی دستگاه قضایی برخورد 

با این مفاسد است.

  برخـی بـه خاطـر بغض از دسـتگاه 
قضایی، حقوق مردم را نادیده می گیرند

 آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی ادامه داد: متأس��فانه 
ع��ده ای که خ��ود را مداف��ع آزادی و اصالحات 
می دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نس��بت 
ب��ه دس��تگاه قضایی، حق��وق م��ردم را نادیده 
بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی 
قوانین خ��اص داریم و حتی اگر ای��ن قوانین نیز 
وجود نداش��ت باز هم دادس��تان ها بای��د از جنبه 
حقوق عمومی به این موضوعات ورود می کردند.

 رییس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات در 
خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، 
ای��ن اظه��ارات را ک��ذب و بی اس��اس خواند و 
تصریح ک��رد: متأس��فانه برخی در مق��ام دفاع و 
دلس��وزی برای مفس��دان اقتصادی، حرف های 
نامربوطی زده اند از جمله اینکه گفته اند رسیدگی 
به جرایم مس��توجب اع��دام در ای��ن پرونده ها، 
نباید یک مرحله ای باش��د. این در حالی است که 
عالوه بر تصریح قانونی، در استجازه ای هم که از 
رهبر معظم انقالب داش��تیم موارد اعدام، استثنا 
شد و در مورد اخیر نیز که مجازات اعدام به مرحله 
اجرا درآمد، پرونده برای تأیید حکم به دیوان عالی 
کشور ارس��ال شده بود و به هیچ عنوان رسیدگی 

یک مرحله ای نبود.
وی با طرح این پرس��ش خطاب به منتقدان که 
»چرا برای رسیدن به اهداف نادرست خود دروغ 
می گویید؟«، به برخی اظهارات در خصوص لزوم 
علنی بودن دادگاه ها اش��اره ک��رد و گفت: گمان 

عده ای این است که معنای علنی بودن رسیدگی، 
پخش مس��تقیم رون��د محاکمه اس��ت. چنین 
اظهاراتی کاش��ف از جه��ل و بی اطالعی برخی 
افراد از قوانین اس��ت. علنی بودن رسیدگی یک 
مقوله است و جواز انتشار آن بحث دیگری است. 
حتی اگر یک قاضی تشخیص بدهد که دادگاه به 
صورت علنی برگزار شود باز هم تا زمان قطعیت 
رأی کس��ی حق انتش��ار جزییات روند رسیدگی 
را ندارد. متأس��فانه برخی با این میزان اطالعات 
حقوقی خود، قوه قضاییه را به بی اطالعی از قوانین 

متهم می کنند!
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه دس��تگاه قضایی 
در خصوص مفاس��د اقتصادی کارنامه روش��نی 
دارد و در موارد اخیر نیز به خوبی با رعایت قوانین و 
موازین شرعی به پرونده ها رسیدگی کرده است، 
یادآورشد: اصواًل در صورت حاکمیت شرایط مقرر 
در ش��رع برای محاکمات، باید رسیدگی ها یک 
مرحله ای باشد و ما در اس��الم جز در موردی که 
اشتباه قاضی محرز شود، رسیدگی دو مرحله ای 
نداریم. با این وجود در محاکم فعلی برای رعایت 
احتیاط و از باب اینکه فراهم آوردن برخی شرایط 
از جمله »مجتهد ب��ودن همه قضات« بنابر لزوم 
آن، مقدور نیست، رسیدگی ها دو مرحله ای است.

  الـزام قاضی در صـدور رأی به آنچه 
برخالف نظر اوست، جایز نیست

آیت اهلل آملی الریجانی با اش��اره به یکی دیگر از 
انتقادات به قوه قضایی��ه مبنی بر دخالت مقامات 
قضای��ی در پرونده ها  و نقض اص��ل بی طرفی، 
تصریح کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
براساس قانون اساسی مستقل است و قاضی نیز 
در صدور رأی استقالل دارد. بنده نیز نه تنها طی 
س��ال هایی که در قوه قضاییه مسئولیت داشته ام 
بلکه پیش از آن نیز همواره مبنایی که در باب قضا 
پذیرفته ام این بوده است که الزام قاضی مجتهد یا 
مقلد به آنچه برخالف نظرش در صدور رأی است، 
به هیچ عنوان جایز نیست. حتی برخی مسئوالن 
س��ابق در دستگاه قضایی معتقد بودند که قاضی 
مأذون را می ت��وان الزام کرد اما بنده در خصوص 
قاضی مأذون نیز معتقدم که الزام جایز نیست و در 

این سال ها نیز بر همین اساس حرکت کرده ام.

 عـده ای فضـا را بـرای جـوالن علیه 
قوه قضاییه باز دیده اند

 وی تأکید کرد: طی 9 سال اخیر در دستگاه قضایی 
هرگز نظری را به هیچ قاضی تحمیل نکرده ام و 
حتی در برخی پرونده ه��ای کالن و ملی نیز که 
نظر خود را داش��ته ام به قاضی رس��یدگی کننده 
تأکید ک��رده ام که جز برمبنای قانون و ش��رع و 
آنچه  خود به آن رسیده است حکم نکند وآخرت 
خود را برای پیروی از دس��تور کس��ی نفروشد. 
خوشبختانه قضات ما نیز قضات محکمی هستند 
که پای تشخیص خود می ایستند و بر این اساس 
اظهارات افرادی که می گویند بیش��ترین نقض 
بی طرفی از سوی مسئوالن قضایی رخ می دهد، 
کاماًل کذب و بی اس��اس اس��ت. انتظار می رود 
دادس��تان ها به این قبی��ل دروغ پردازی ها علیه 
دس��تگاه قضایی ورود کنند زی��را عده ای ظاهراً 
فضا را برای جوالن علیه قوه قضاییه باز دیده اند. 
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: کسانی که چنین 
ادعای��ی دارند بگویند که ک��دام مقام قضایی در 
چه مورد یک قاضی را به صدور رأی براس��اس 
آنچه خ��الف نظر خ��ودش بوده اس��ت، ملزم 
کرده؟ دادستان ها با رسیدگی به چنین اکاذیبی 
باید مس��یر این قبیل ادعاه��ا  و دروغ پردازی ها 
را ببندند. وی با اش��اره به برخی اظهارات دیگر 
گفت: متأسفانه مسئولی مدعی شده که دستگاه 
قضا در مورد پیام رس��ان ها در فضای مجازی به 
وظیفه خود عمل نکرده است. در این زمینه باید 
گفت که آیین نامه های مورد نی��از تهیه و ابالغ 
شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر 
اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که 
گفته می شود میزان عمل دستگاه قضایی در این 
عرصه، صفر بوده است؟! آیت اهلل آملی الریجانی 
با بیان اینکه چنی��ن دروغ هایی برای تبرئه یک 

وزیر یا وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، 
ادامه داد: دادس��تان ها بای��د از افرادی که چنین 
سخنانی را بر زبان می آورند درخواست ارائه ادله 
کنند. ما عالوه بر تعیین شعب ویژه رسیدگی به 
پرونده های مربوط به فضای مجازی، در تهران 
چند ش��عبه را صرفاً ب��ه موضوع پیام رس��ان ها 
اختصاص داده ایم. چگونه می توان شاخص عمل 

دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟

  کسـانی که مدعی شکنجه کارگران 
بودند، ادله ارائه کنند

وی با بیان اینکه اقدامات دش��من و برخی اذناب 
آنها برای دریافت پول و امتیاز از دش��منان بیشتر 
قابل هضم است تا اظهارنظر یک مسئول در داخل 
علیه دستگاه قضایی، اظهارکرد: در جای دیگری 
یک خبرنگار مدعی شده اس��ت که کارگری به 
دلیل مطالبه حقوق خود مورد ش��کنجه یا ضرب 
و ش��تم قرار گرفته و این مس��أله محرز است. ما 
موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش ها به 

چنین چیزی نرسیدیم.
آیت اهلل آملی الریجانی افزود: اگر چنین ادعایی 
درست باش��د باید با آن مأمور و مسئول مافوقش 
به شدت برخورد شود اما بر حسب گزارش ها این 
موضوع کذب بوده و کس��انی که چنین ادعایی 
دارند بای��د ادله ارائه کنند زیرا نمی توان به راحتی 
این چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان 
فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی ها و رفتارهای 
عادالن��ه و قانونی همواره تأکی��د داریم اما قابل 
پذیرش نیست که هرکسی از راه می رسد اتهامی 

را علیه دستگاه قضایی مطرح کند.
 

 عـده ای کمر بـه تخریب مسـئوالن 
قضایی بسته اند 

ریی��س قوه قضایی��ه خاطرنش��ان کرد: عده ای 
نیز کمر به تخریب مس��ئوالن قضایی بس��ته اند 
و ش��ایعاتی را در م��ورد زندگ��ی و دارای��ی این 
مسئوالن منتشر می کنند. این در حالی است که 
خود ش��ایعه کنندگان باید پاسخگوی میلیون ها 
دالری باشند که دریافت کرده اند و امروز به جای 
پاسخگویی به اتهامات خود، دیگران را تخریب 

می کنند تا خود را تطهیر کنند.
 آیت اهلل آمل��ی الریجانی با تأکی��د بر ضرورت 
اطالع رس��انی صحیح به مردم از سوی دستگاه 
قضایی و سایر دس��تگاه ها و همچنین برخورد با 
مجرمان و کسانی که به شایعات دامن می زنند، 
به برخی اظهارات دیگر در خصوص نظام قضایی 
اشاره کرد و گفت: در میانه این بحث ها نیز عده ای 
مباحث مبنایی را مط��رح می کنند؛ چنانکه یک 
فاضل بزرگوار در قم اخیراً در اصل نظام قضایی 
اسالمی تش��کیک کرده که البته این یک بحث 
دقیق و فنی اس��ت که مج��ال دیگری می طلبد 
منته��ا به اختصار باید ع��رض کنم که مگر همه 
ضمایر پنهان در آیات و روایات را کشف کرده ایم 
که حاال بتوانیم سخن دین در باب وجود نظامات 

از جمله نظام قضایی را انکار کنیم؟

  دلیلی مبنی بر عدم وجود نظام قضایی 
در اسالم نداریم

وی اف��زود: همه آنچه در ق��رآن و روایات آمده 
اس��ت بر ما مکشوف نیس��ت و ممکن است ما 
از مقاب��ل برخی آیات به س��ادگی عبور کنیم در 
حالی که یک ولی ح��ق از الیه های باطنی آن 
آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را اس��تخراج 
کند و برای ما مکش��وف ش��ود. تبیان کل شی 
بودن ق��رآن و اینکه هرآنچه برای بش��ر مورد 
نیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل 
توجهی اس��ت که در جای خود باید مورد بحث 
و تحقی��ق محققان ق��رار گی��رد در هر صورت 
اینک��ه گفته اند نظام��ات اقتصادی، سیاس��ی، 
قضای��ی و حقوقی در اس��الم وجود ن��دارد نیز 
هیچ دلیلی ندارد. براس��اس این گزارش، ادامه 
بحث و بررس��ی پیرامون »دستورالعمل نظارت 
و پیگی��ری احیای حقوق عامه« در دس��تور کار 
مسئوالن عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری 

از آن به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

 ایستادگی در برابر نفوذ
دلیل هجمه ها علیه دستگاه قضاست

آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

مسئوالن قضایی دیدار با وزیر خارجه انگلیس را نپذیرفتند
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چهره ها

افزایش قیمت بنزین 
به لیتری 5 هزار تومان صحت ندارد

اس��داهلل ق��ره خان��ی، س��خنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس در واکنش 
به ادعای افزایش قیم��ت بنزین تا 
لیتری پنج هزار تومان گفت: تاکید 
مجلس بر احیای کارت سوخت بوده 
و تاکن��ون بحث��ی درب��اره افزایش 
قیم��ت بنزی��ن و یا س��همیه بندی 

مطرح نشده است.
وی گفت: تاکنون فقط پیشنهادات مربوط به مدیریت مصرف و سهمیه 
بندی مطرح ش��ده، اما هی��چ تصمیمی برای افزایش قیم��ت بنزین و یا 

سهمیه بندی اتخاد نشده است.
وی با اعالم اینکه در جلسات تشکیل شده در کمیسیون های مجلس و 
یا دولت، هیچ مصوبه ای در این باره نبوده اس��ت، یادآور شد: پیشنهادات 
و نظرات مختلفی که مطرح می شود، هیچ کدام جنبه قطعی ندارد و تنها 

گمانه زنی است.
قره خانی اضافه کرد: مجلس تنها خواستار اتخاذ سازوکاری برای مقابله 
با قاچاق س��وخت و مدیریت مصرف اس��ت، اما درباره اینکه از چه ابزار و 
شیوه هایی برای تحقق این اهداف استفاده شود، هنوز تصمیمی گرفته 
نشده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به احیای کارت 
سوخت، گفت: کارت سوخت به تنهایی نمی تواند نقش موثری در مدیریت 
مصرف سوخت داشته باش��د، اما می تواند برای پایش اطالعات و رصد 

وضعیت قاچاق استفاده شود.
قره خانی ادامه داد: از طریق کارت سوخت مشخص خواهد شد که قاچاق 
سوخت از چه منابعی و مراکزی در حال انجام است و به اصالح سیاست ها 

کمک خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: برای مدیریت مصرف 
بهینه و کاهش مصرف باید از ابزار سهمیه بندی و قیمت گذاری استفاده 

کرد و کارت سوخت به تنهایی کافی نیست.

توزیع چندباره بسته های حمایتی 
قیمت ها را تعدیل می کند

ع��زت اهلل یوس��فیان م��ال، عض��و 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس می گوید با توزیع چند نوبته 
بس��ته های جمایتی می توان قیمت 

کاالهای اساسی را تعدیل داد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش قیمت 
کاالهای اساسی با وجود کاهش نرخ 
ارز در هفته های گذش��ته اظهار داشت: قیمت کاالها با افزایش نرخ ارز به 
سرعت روند افزایشی را طی کرد اما در زمان کاهش نرخ ها، عکس العمل 

کندی را طی می کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: البته افزایش 
نرخ کاالها تنها به نرخ دالر و ارز وابسته نیست بلکه به میزان تولید و تقاضا 
وابسته اس��ت و اگر تقاضا افزایش پیدا کند و میزان تولید پاسخگو نباشد، 

قیمت ها باال می رود.
نماینده مردم آمل در مجلس دهم ش��ورای اس��المی با اش��اره به بودجه 
اختصاصی به بسته های حمایتی، بیان داشت: 14 میلیارد دالر برای تامین 
کاالهای اساسی تخصیص داده شده اس��ت اما با این حال شاهد افزایش 
قیمت کاالهاهستیم، باید گفت بس��ته های حمایتی در دراز مدت بر روند 

کاهش قیمت کاالها اثر می گذارد.
وی گفت: نباید انتظار داشت که با توزیع بسته های حمایتی در یک نوبت، 
قیمت کاالها کاهش پیدا کند، برای آنکه نرخ کاالها روند کاهشی بگیرد باید 

بیش از سه نوبت بسته غذایی به خانوارها تخصیص داده شود.
یوس��فیان مال با اش��اره به تاخیر دولت در توزیع بس��ته ه��ای حمایتی، 
اظهارداشت: توزیع بسته حمایتی به میلیون ها نفر ایرانی، کار بزرگی است 
و علت تاخیر دولت دراین زمینه حجم باالی کار، تهیه مواد غذایی و بسته 

بندی زمان بر است و حداکثر تا دو ماه دیگر بسته ها آماده می شود.
این نمایند مجلس تاکید کرد: توزیع بسته حمایتی به روند افزایش کاالهای 

اساسی توقف می دهد و با تکرار توزیع می تواند روند کاهشی را رقم بزند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: به نظر می رسد با 
توزیع بسته های حمایتی و تکرار آن بعد از 5 ماه قیمت کاالها روند کاهشی 
را به خود می گیرد و مردم تاثیر کاهش ن��رخ دالر را بر روی کاالها و مواد 

غذایی لمس می کنند.

ضرورت اصالح 
سیستم پیمان سپاری ارزی

سیدحسن حسینی شاهرودی، عضو 
هیات رئیسه کمیس��یون اقتصادی 
مجلس می گوید که با سیستم معیوب 
پیمان سپاری ارزی، در صادرات رکود 

ایجاد شده است.
وی  اظهار داشت: در صادرات عالوه 
بر اینکه می گوی��م باید 100 درصد 
هزینه صادرات از قبیل بسته بندی و حمل و نقل را باید خوده صادر کننده 
تامین کند تاکید دارد که سپرده مضاعف و معادل 30 تا 35 درصدی برای 

آنکه ارز خود را به کشور بر گرداند، ارائه کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این 
روش پیمان سپاری باعث رکود در حوزه صادرات شده است، بیان داشت: 
باید صادرکننده ملزم شود که ارزش را به کشور برگرداند، ولی با چه قیمتی 
ارز را برگرداند؟ وقتی اختالف فاحش��ی بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد وجود 
دارد، طبیعتی است که صادر کننده  راغب می شود به طرق و شیوه مختلف 

ارز را به سیستم برنگرداند.
نماینده مردم شاهرود در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد: به لحاظ 
اقتصادی این توجیه پذیر است که سپرده 35 درصدی خود را با برنگرداند 

ارز ابطال کند، اما ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد بفروشد.
میزان قابل توجهی ارز خارج از کش��ور مانده که باید س��از و کار الزم برای 

اینکه فرد بتواند ارز را به داخل وارد کند فراهم شود.
وی با بیان اینکه ابزار مناسب در اختیار صادرکننده قرار نگرفته است، گفت: 
صادر کننده با چه ابزار بانکی ارز خود را باید وارد کشور کند آیا شیوه بانکی 
وج��ود دارد یا باید از طریق صرافی ها عمل کند یا همچنان باید به ش��یوه 

سنتی کار را پیش ببرد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: دولت باید شرایط را برای وارد کردن ارز 
به صورت فیزیکی یا حواله را فراهم کند بعد از صادرکنندگان انتظار داشته 

باشند ارز شان را به کشور بیاورند.

  اقتصادی  

بر اساس اعالم بهروز نعمتی، سخنگوی هیات 
رئیسه مجلس شورای اس��المی احتمااًل قیمت 
دالر در بودجه س��ال آینده حدود 5۷00 تومان و 
قیمت نفت 54 دالر است.  منابع عمومی دولت 
به عن��وان بودجه اصلی س��االنه از س��ه بخش 
درآمدهای نفت��ی، درآمدها و واگ��ذاری اوراق 
تشکیل می شود که نفت بیش از یک سوم آن را 
تامین می کند؛ به طوری که برای امس��ال حدود 
3۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی پیش بینی 
شده که 10۷ هزار میلیارد تومان آن برای نفت و 

فرآورده های نفتی است.
این در حالی اس��ت ک��ه منابع نفتی امس��ال در 
بودجه با میزان صادرات حدود دو میلیون و 400 
هزار بش��که در روز و قیمت هر بشکه 55 دالر و 

همچنین ن��رخ 3500 تومانی برای تبدیل منابع 
نفت به ریال پیش بینی ش��ده بود، اما با توجه به 
افزایش قیمت نفت در ب��ازار جهانی و همچنین 
افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه که از 3500 به 
4۲00 تومان افزای��ش پیدا کرد اوضاع درآمدی 
دولت در این بخش را در مسیر رو به رشد و بیش 

از حد پیش بینی شده قرار داد.
عملکرد بودجه نشان داد که در هشت ماه ابتدایی 
سال متوسط نرخ فروش نفت در هر بشکه حدود 
۷0 دالر بوده است. در عین حال که در نیمه اول 
س��ال با وجود پیش بینی تحق��ق حدود 55 هزار 
میلیارد تومان��ی حدود ۶3 ه��زار میلیارد تومان 

کسب درآمد شده است.
گرچه چند روزی تا ارائه الیحه بودجه به مجلس 

مانده و هر تغییری در بندها و تبصره های آن بعید 
نیس��ت، اما اعداد و ارقامی که تاکنون از س��وی 
برخی مس��ئوالن و نماین��دگان مجلس اعالم 

شده، قابل تامل است.  
دولت در الیحه بودجه ب��رای درآمدهای نفتی 
این گونه پیش بینی کرده است تا فروش نفت بین 
یک تا یک میلیون و 500 هزار بشکه و با قیمت 
54 دالر باشد، در عین حال که منابع نفتی با نرخ 
میانگین حدود 5۷00 تومان تبدیل به ریال شود. 
ارقام مورد نظر در قیاس با بودجه س��االنه نشان 
از کاهش حداقل یک میلیون بشکه ای صادرات 
نفت و حدود یک دالری قیمت فروش دارد، اما 
نرخ تس��عیر ارز برای س��ال بعد نسبت به 4۲00 

تومان فعلی حدود 1۶00 تومان رشد دارد.

اما با وجود افزایش نرخ ارز در بودجه نس��بت به 
سال جاری، قابل توجه است که طبق اعالم اخیر 
رئیس جمهور قرار است تمامی کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم ب��ا دالر 4۲00 تومانی همچنان 
تامین ش��ود. در این حالت هر اندازه منابع ارزی 
برای واردات کاالهای اساسی الزم باشد با 4۲00 
توم��ان فروش رفته و مابقی ب��ا میانگین 5۷00 

مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
بح��ث درآمده��ای مالیاتی نیز در بودجه س��ال 
بعد مورد توجه اس��ت که امس��ال ح��دود 14۲ 
هزارمیلیارد تومان مصوب ش��ده بود اما تا کنون 
تحقق کامل نداش��ته و نس��بت به گذشته عدم 
تحقق دارد. این در حالی اس��ت که در نیمه اول 
س��ال باید ۷۲ هزار میلیارد توم��ان از این محل 
درآمد کس��ب می شده که آمار از تحقق 50 هزار 
میلیاردی خبر می ده��د و این رقم تا حداقل ۲0 
هزار میلی��ارد تومان عدم تحق��ق دارد که قابل 

توجه است.
بخش درآمده��ای مالیاتی با توجه به ش��رایط 
خاص درآمد نفتی در سال آینده، از اهمیت قابل 
مالحظه ای برخوردار اس��ت و باید بتواند ضمن 
جبرای کس��ری و عدم تحقق ارق��ام پیش بینی 
شده در س��ال جاری تا حدی منبع قابل اتکایی 
برای دولت باشد. این در حالی است که همچنان 
معض��ل دریافت مالی��ات از تمام��ی گروه های 
مش��مول و به نوعی ف��رار مالیات��ی پیش روی 
دولت ق��رار دارد. آخری��ن آماری که در س��ال 
گذشته نوبخت،  رییس سازمان برنامه و بودجه  
اعالم کرد نش��ان از 40 هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی دارد.
بخش عم��ده هزینه های دول��ت را هزینه های 
جاری تش��کیل می دهد که برای امسال حدود 
۲۹0 هزار میلیارد تومان بوده که عمده آن حقوق 
و دستمزد است. برای سال آینده با توجه به تورم 
فعلی و آنچه برای آینده پیش بینی شده افزایش 
۲0 درصدی حقوق کارکنان در دس��تور کار قرار 
دارد. حق��وق کارکنان برای امس��ال تا حداکثر 
۲0 درصد پیش بینی ش��ده بود و به طور پلکانی 

اختصاص  پیدا کرد.
ب��رای بخش عمران��ی هم که در س��ال جاری 
۶۲ ه��زار میلیارد تومان مصوب ش��د و با وجود 
صرفه جوی��ی که باید در هزینه ها وجود داش��ته 
باش��د، از این بخش رقمی کم نشده ولی میزان 
رشد آن قابل توجه نیست و به کمتر از 10 درصد 

برای سال 13۹۸ می رسد.

 پس از تصویب کلیات دخل و خرج کشور در هیات دولت

 الیحه بودجه
 ۱۵ آذر به مجلس می رود

اخبار کوتاه

گاز در برابر غذا واقعیت ندارد
چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر این که، عراق به ایران پیشنهاد 
کرده در ازای گازی که از ایران وارد می کند، اقالم غذایی بدهد. خبری 
که تکذیب و متعاقب آن اعالم شد، عراقی ها پیشنهاد کرده اند پول گاز 
را با دینار به ایران پرداخت کنند، اما ایران آن را نپذیرفته اس��ت. در این 
راستا تحوالتی در بانک مرکزی عراق درحال وقوع است که ابهام هایی 

را درباره پرداخت پول گاز ایران توسط عراق ایجاد کرده است.
این خبر از س��وی ایران تکذیب و اعالم ش��د عراقی ها اصرار دارند با 
این که قرارداد یورویی است، پول را با دینار پرداخت کنند و  به هیچ وجه 
آمادگی پرداخت غیر از دینار را ندارند. بعد از آن طبق توضیحی از سوی 
امیرحسین زمانی نیا - معاون وزیر نفت، اعالم شد که شرکت ملی گاز 

موافق دریافت پول گاز با دینار نیست و مذاکرات ادامه دارد.
در این راس��تا، سیدحمید حس��ینی، س��خنگوی اتحادیه نفت، گاز و 
پتروشیمی با تاکید بر این که کابینه دولت عراق هنوز شکل نگرفته است، 
اظهار کرد: بسیاری از سازمان ها و وزارتخانه ها در عراق هنوز فعال نشده 
است و نظام تصمیم گیری در این کشور وضعیت مشخصی ندارد. کابینه 

در انتظار تکمیل شدن است تا بتواند امور را سر و سامان بدهد.
وی اف��زود: آمری��کا از این ش��رایط حداکث��ر اس��تفاده را می کند و 
خزان��ه داری اش، بانک مرکزی عراق را تحت فش��ار گذاش��ته و در 
ش��رایطی که همه مس��ئوالن عراقی از جمله رئیس جمهور، رئیس 
مجلس، نخست وزیر و... صراحتا از عدم همراهی با تحریم های آمریکا 
علیه ایران خبر داده اند، اما ظاهرا بانک مرکزی عراق، رفتار دیگری در 

پیش گرفته است.

صادرات گوجه فرنگی همچنان ممنوع
به دنبال نوسانات ارزی ماه های اخیر، گوجه فرنگی هم همچون دیگر 
محصوالت کشاورزی با افزایش قابل توجه صادرات مواجه شد و کار به 
جایی رسید که در پی کمبود در بازار داخلی و گرانی بیش از حد آن که تا 
کیلویی حدود ۷000 هم در بازار فروخته می شد، دولت مصوبه ای ابالغ 
کرد که تا اطالع ثانوی صادرات گوجه فرنگی تولید شده در فضای باز 

را ممنوع اعالم کرد.
در این رابطه غالمرضا تقوی،  مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی 
و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ساالنه پنج 
میلیون و 400 هزار تن گوجه فرنگی در فضای باز و حدود ۲۲0 هزار تن در 
فضای گلخانه ای تولید می شود و با توجه به این که در شش ماهه نخست 
امسال افزایش سه برابری صادرات گوجه فرنگی نسبت به نیمه نخست 
سال گذشته را داشتیم و همین عامل سبب افزایش قیمت گوجه فرنگی 
در بازار داخلی شده اس��ت، صادرات آن تا اطالع ثانوی ممنوع شد که 
با توجه به تبصره های آن یک��ی از بهترین ابالغیه های دولت در این 
زمینه بوده اس��ت. وی افزود: با توجه به این که نباید بازار خارجی هیچ 
محصولی با مخاطره مواجه شود، در این ابالغیه نیز به این نکته توجه 
شده و صادرات تولیدات گلخانه ای که رقم چندانی نسبت به تولیدات 
این محصول در فضای باز نیست، آزاد اعالم شده است که از سویی به 
تضمین بازارهای خارجی کمک می کند، از سوی دیگر نیز کشاورزان و 
بهره برداران را به کشت و تولید گوجه فرنگی و دیگر محصوالت سبزی 
و سیفی در فضای گلخانه ای ترغیب کرده و نهایتا توسعه گلخانه ها در 
کشور را تسریع می کند. در این شرایط نگاهی به آخرین آمارهای رسمی 
نشان می دهد که این ممنوعیت هم نتوانست التیامی برای آرامش بازار و 
کاهش قیمت گوجه فرنگی باشد چرا که با وجود ارزانی مقطعی، دوباره 

قیمت این محصول باال رفته است.

اجماع برای کاهش تولید نفت 
وزیر انرژی عمان اعالم کرد: باور دارم میان تولیدکنندگان نفت عضو 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، برای کاهش دوباره تولید 
نفت اجماع وجود دارد. محمد الرمحی همچنین از آمادگی عمان برای 
همکاری با تصمیم اوپک و متحدانش برای کاهش تولید نفت خبر داد و 
گفت: البته، ما همواره قهرمان کاهش تولید بوده ایم. قرار است این هفته 
نشست اوپک و غیر اوپک برای بررسی شرایط بازار، در وین پایتخت 

اتریش، برگزار شود.

تاثیر عرضه  گوشی های توقیفی 
در بازار

قیمت گوشی در ماه های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در 
پیش گرفت و البته دالیلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردکنندگان و 
عرضه گوشی با قیمت آزاد هم موجب افزایش قیمت شد اما در شرایطی 
که نرخ ارز روند کاهشی گرفت، هم چنان قیمت گوشی ها باالست و 
البته مسووالن روش هایی مانند عرضه گوشی های توقیفی را راه حلی 
برای کاهش قیمت گوشی عنوان می کنند و باید منتظر ماند که پس از 
وارد شدن گوشی های توقیف شده چه تاثیری در بازار ایجاد خواهد شد.
در این باره افشار فروتن با بیان این که برای تثبیت قیمت در بازار گوشی 
چند فاکتور نیاز است، اظهار کرد: یک بحث ارز اختصاصی به واردات 
گوشی اس��ت. بعد از اتفاقاتی که افتاد و سوءاس��تفاده ای که برخی از 
شرکت ها در بخش واردات انجام داده و خیانتی که به بخش اقتصادی 
این حوزه کردند، این موضوع دامنگیر همه شد و اختصاص ارز و مشخصا 

واردات گوشی، متوقف ماند تا تصمیماتی گرفته شود.
این فعال حوزه واردات گوش��ی ادامه داد: اگر بخواهیم به طور کلی به 
قضیه نگاه کنیم، اولین نیاز بحث واردات، اختصاص ارز مربوطه است 
و این که آیا واردکننده قانونی باید ارز آزاد تهیه و نسبت به واردات اقدام 
کند؟ در این صورت با مشاهده نوسان در نرخ ارز، در بحث قیمت گوشی 
هم نوسان خواهیم داشت. اما اگر یک قیمت مشخصی برای واردات 
گوشی اختصاص پیدا کند، در آن صورت می توان شاهد بود که قیمت 
گوشی ها تثبیت ش��ده باقی بماند. فروتن گفت: در شرایطی که آن ها 
گوش��ی ها را با ارز 4۲00 تومانی وارد کرده بودند، نباید قیمت را تحت 
تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می دادند. این تاثیرها و اینگونه اقدام ها، ذهنیتی 
ایجاد کرده و اکنون تصور خریدار این است که همان طور که قیمت ها 
با افزایش ن��رخ ارز به صورت لحظه ای افزایش پی��دا کرد، درصورت 
کاهش لحظه ای قیمت ارز هم بای��د قیمت ها کاهش لحظه ای پیدا 
کند؛ درصورتی که این طور نیس��ت. البته اگر این کاهش تثبیت پیدا 
کند، قطعا در بحث بازار تلفن همراه هم بی تاثیر نیست. رییس انجمن 
صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور با اشاره به عرضه  گوشی های 
توقیفی بیان کرد: آنچه مسلم است، قطعا در مقطعی که این گوشی ها 
وارد بازار شوند، تاثیر لحظه ای می گذارد اما این تاثیر مستمر و ادامه دار 
نیست. درواقع نوسانی در یک مقطع ایجاد می شود و کاهش قیمت اتفاق 
می افتد اما به صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت ها به حالت 
اول برمی گردد. وی درباره ی نحوه ی توزیع گوشی ها اظهار کرد: باید 
مشخص شود که چه مکانیزمی برای توزیع گوشی ها وجود دارد و اینطور 
نباشد که مانند موارد مشابه قبلی خریدار در صف های خرید منتظر بمانند. 
البته درباره چگونگی توزیع فعال نمی توان نظر داد اما قطعا باید جوانب 
موضوع سنجیده و با افراد آگاه و مسلط به وضعیت بازار مشورت شود 
تا احیانا شرایطی که قبال ایجاد شده بود، مجددا تکرار و مکانیزم توزیع 
دچار مشکل ش��ود، بلکه این گوشی ها باید با شرایط معمول وارد بازار 

شوند که تبعیضی برای هیچ یک از خریداران اتفاق نیفتد.
او با بیان این که تعداد گوشی هایی که توقیف شده، آنچنان نیست که 
بخواهد در خواسته های بازار تاثیرگذار باشد، اظهار کرد: این که بگوییم 
تعدادی گوشی وجود دارد که قرار است ارزان تر از نمونه های مشابهشان 
در بازار عرضه شود، ممکن است مجددا رانتی ایجاد کند و برخی افراد 
فرصت طلب به دنبال سوءاستفاده باشند. بنابراین شرایط و مکانیزم باید 

به شکلی باشد که امکان سوءاستفاده فراهم نشود.

جلسه فوق العاده هیات وزیران صبح و بعدازظهر یکشنبه با موضوع بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور 
گروه

تش�کیل شد. در این جلسات، تبصره های پیشنهادی ارقام کالن و ویژگی های بودجه، مورد بحث و تبادل نظر اقتصادی
اعضاء قرار گرفت و الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به تصویب رسید. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان 
برنامه و بودجه نیز روز گذش�ته از ارس�ال الیحه بودجه سال ۹۸ در روز پنج ش�نبه ۱5 آذرماه خبر داد و بر این 
اس�اس خبرها حاکی از این است که به احتمال زیاد رییس جمهور برای دفاع از الیحه بودجه در جلسه روز یکشنبه ۲5 آذرماه 

حضور پیدا می کند.

 HEMAYATONLINE. 
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افزای�ش قیم�ت خ�ودرو من�وط به نظ�ر رئی�س جمهوری 
عنوان ش�ده اس�ت و تازه تری�ن خبرها حاک�ی از مخالفت 
رییس جمهوری با افزایش قیمت خودروست.   افزایش قیمت 
خودرو در ماه های اخیر، بخصوص بعد از نوسانات قیمت ارز، 

به یکی از مطالبات جدی خودروسازان تبدیل شده است.  

البته در ماه های اخیر گمانه زنی های زیادی در رابطه با افزایش قیمت 
خودرو مطرح ش��ده  بطوری که  برخی  دس��ت اندرکاران حوزه خودرو  
خبر از افزایش قیمت خودرو تا 5 درصد کمتر از قیمت های حاشیه بازار 
دادند و یکی از مسئوالن وزارت صنعت هم اعالم کرد که قیمت خودرو 
در ۲۶ و ۲۷ آبان ماه اعالم می ش��ود که هیچ کدام از این اخبار به وقوع 
نپیوس��ت، بطوری که هم خبر افزایش قیمت خودرو 5 درصد کمتر از 
حاشیه بازار،  توسط وزارت صمت تکذیب شد و هم اینکه هیچ قیمتی 

برای خودرو در تاریخ های مذکور اعالم نشد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در حاشیه جلسه هفته گذشته هیات 
وزیران اعالم کرد که سازمان حمایت در حال انجام بررسی های الزم 
براس��اس اسناد و مدارک خودروس��ازان برای تعیین قیمت تمام شده 
خودرو است و در این زمینه نظر خواهد داد و قطعا کارگروه تنظیم بازار، 

افزایش معقولی را تصویب خواهد کرد. 
بنابراین از ای��ن گفته وزیر صنع��ت می توان نتیج��ه گرفت که قطعا 
افزایش قیمت خودرو  صورت خواهد گرفت اما میزان و زمان آن هنوز 

مشخص نیست. 
این در حالی اس��ت که رمضانعلی سبحانی فر، عضو کمیسیون صنایع 
مجلس در گفت وگو با فارس گفت: »مس��ئوالن وزارت صنعت اعالم 
کرده ان��د که رئیس جمهور ب��ا افزایش قیمت خ��ودرو مخالفت کرده 

است. «
عضو کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید 

قیمت خودرو افزایش یابد، گفت: »خودروسازها باید از این بالتکلیفی 
خارج شود؛ زیرا این امر باعث کاهش تولید و همچنین افزایش قیمت 

حاشیه بازار می شود. «
وی در مورد میزان افزایش قیمت خودرو بیان داشت: »افزایش قیمت 
خودرو باید رابطه منطقی با عرضه و تقاضا داشته باشد و نمی شود گفت 

قیمت خودورو باید 5 درصد کمتر از حاشیه بازار باشد. «
سبحانی فر اظهار داش��ت: »قیمت گذاری باید براساس شاخص ها و 

بررسی شاخص ها توسط سازمان حمایت انجام شود. «
ولی ملکی، عضو دیگر کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به این سوال که آیا رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت 

کرده است یا خیر؟ گفت: »از این موضوع اطالعی ندارم.«
وی افزود: »از آنجا که شورای عالی اقتصاد قیمت گذاری خودرو را به 
س��تاد تنظیم بازار تنفیذ اختیار کرده بعید می دانم که رئیس جمهور در 

این باره اعالم نظری کرده باشند.«
ابه��ام در قیمت گذاری خودرو مش��کالت زیادی را ب��رای خریداران 
خودرو ب��ه وجود آورده اس��ت و گزارش ها حاکی از این اس��ت که در 
 حال حاضر خودروس��ازان تمایلی به تحویل خودروهای پیش فروش 
ش��ده ندارند.  تعداد بس��یاری از خریداران خودرو که قراردادهایی را با 
خودروس��ازان دارند این روزها با مراجعه به نمایندگانی های فروش با 
در بس��ته مواجه می شوند و بعضا پیش��نهادات عجیب و غریبی از آنها 

می شنوند.
از سویی دیگر موضوع محدودیت در واردات قطعات خودرو نیز از دیگر 
مشکالتی است که این روزها عالوه بر خودروسازان، خریداران را نیز 

درگیر کرده است. 
یکی از خریداران خودرو با بی��ان اینکه خودروی خود را باید تا مهرماه 
امسال تحویل می گرفته اس��ت به مهر گفت: »در مراجعات مکرر به 
نمایندگی فروش با این جمله مواجه ش��دم که اگر خودرو را نیاز دارم، 

می توانم آن را بدون قطعاتی مثل ایربگ یا باالبر برقی تحویل بگیرم 
و در قبال آن رضایت خود را از خودروساز اعالم نمایم، این در شرایطی 
است که در مفاد قرارداد چنین برخورد یک طرفه ای دیده نشده است.«

وی افزود: »ایربگ از جمله قطعات ایمنی الزامی یک خودرو به شمار 
می رود اما مشخص نیست که خودروساز با چه مجوزی چنین تحویلی 
را مجاز می داند، ضمن اینکه آیا سازمان ملی استاندارد در جریان چنین 

برخوردهایی هست؟«
به گفته این خریدار خ��ودرو، در برخی نمایندگی ها مردم به خصوص 
آنهایی که از خودروی ثبت نامی به عنوان ابزار کار اس��تفاده می کنند 
با اخذ رضایتنامه خودروی بدون ایربگ هم تحویل می گیرند؛ چرا که 
فرد برای گذران زندگی ناچار به تحویل گرفتن چنین خودرویی است؛  
اما مشخص نیست سازمان ناظر بر عملکرد خودروسازان چه نظارتی 

بر این فرآیند دارد.
یکی دیگر از مشتریان صنعت خودرو با بیان اینکه خودروی خود را باید 
ماه ها پیش از خودروس��از تحویل می گرفته است، گفت: »مراجعات 
مکرر مردم به نمایندگی های خودروس��ازان عمدتا بدون پاسخ باقی 
می ماند، به خصوص اینکه مفاد قرارداد آنقدر یک سویه است که دست 
مش��تری به هیچ کجا بند نیست، این در ش��رایطی است که معاونت 
بازاریابی و فروش خودروس��ازان هیچ پاسخ مشخصی مبنی بر زمان 

تحویل خودرو به مشتریان نمی دهد.«
وی اف��زود: »وقتی نماینده فروش با اصرار مکرر مش��تریان در عمل 
به تعهدات خود مواجه می ش��ود، اعالم می کند که مشتری می تواند 
انصراف داده و سود 10 درصدی دریافت نماید؛ در حالی که سود ناشی 

از دیرکرد خودروساز بسیار باالتر از این ارقام است.«
در این ش��رایط آنچه ضروری است تعیین تکلیف و اظهارات قطعی از 
سوی مس��ئوالن در خصوص قیمت گذاری خودروست و بدون شک 

این بالتکیلفی مشکالت صنعت خودروسازی را تشدید می کند. 

ارائه قیمت های تقاضا گریز از سوی مالکان مسکن، روند 
معامالت را با کاهش قابل مالحظه ای همراه کرده اس�ت و 
این روند از مرداد ماه امس�ال شروع ش�ده و هر ماه بیشتر 
شده اس�ت. این مس�اله کاهش تقاضا برای دریافت وام  
مسکن و کاهش قیمت اوراق تس�هیالت خرید مسکن را 
به همراه داش�ته است. روز گذش�ته نرخ اوراق تسهیالت 
مسکن با سقوط آزاد به ۲۸ هزار تومان رسید. این قیمت ها 
پیش از این و در دوران رونق خرید و فروش، باالی ۸0 هزار 
تومان بود.  براساس گزارش تازه وزارت راه و شهرسازی، 
میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مس�کونی در ش�هر 
ته�ران در آبان ماه امس�ال به ح�دود ۹.۲ میلی�ون تومان 

رسیده است.

همچنین بر اس��اس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن 

تهران در آبان 13۹۷، متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
واحد مسکونی در شهر تهران به ۹1.۸ میلیون ریال رسیده که نسبت 
به ماه مشابه سال قبل ۹1.5 درصد افزایش نشان می دهد. به عالوه  
تعداد معامالت انجام شده طی این ماه ۶۹00 فقره بود که نسبت به 
آبان ماه سال گذش��ته کاهش 53.۶ درصدی و نسبت به ماه گذشته 

نیز کاهش ۲۶.۷ درصدی را نشان می دهد.
قیمت هر برگه تسهیالت مس��کن صادره در بهمن ۹5 با نماد تسه 
۹511 دی��روز در فرابورس با قیمت 4۸ هزار و 550 تومان به فروش 
رس��ید. قیمت برگه های تسهیالت مس��کن صادره در شهریور ۹۶ 
)۹۶0۶( نیز در معامالت دیروز به قیمت 4۸ هزار و 500 تومان معامله 
شد. همچنین هر برگه تسهیالت مسکن صادره در اسفند ۹5 نیز 4۹ 

هزار و ۲00 تومان به فروش رسید.
از دیگر اوراق تسهیالت مسکن که روز گذشته در فرابورس معامله 
ش��د، برگه های صادره در فروردین ۹۶ )۹۶01( با قیمت 50 هزار و 

300 تومان بود. از دیگر اتفاقات دیروز بازار س��رمایه در بخش اوراق 
تسهیالت مس��کن، فروش 10 نماد با قیمت 4۹ هزار تومان بود که 
ب��ه انواع برگه های صادره در بازه زمان��ی ابتدای ۹۶ تا نیمه دوم ۹۷ 
اختصاص داشت ولی این اوراق روز گذشته با کمی افزایش روبه رو 

شده و اکثرا به باالی 50 هزار تومان بازگشته اند.
رس��یدن قیمت برگه های اوراق تس��هیالت مسکن به زیر 50 هزار 

تومان در ۸ ماه گذشته بی سابقه بوده است.
ارزانترین برگه تسهیالت مسکن که دیروز خرید و فروش شد، اوراق 
منتش��ره در آذرماه ۹5 )۹50۹( به قیمت 3۹ ه��زار تومان بود و روز 
گذشته این نماد باز هم با کاهش مواجه شد و به 3۷ هزار و ۷00 تومان 
رسید.   همچنین اوراق تسهیالت مسکن صادره از سوی بانک ملی 
در مرداد ۹۷ با نماد تملی ۷05 هم روز گذشته در کمترین قیمت خود 
از زمان ورود این اوراق تس��هیالت مسکن به بازار سرمایه تا کنون و 

با نرخ ۲۸ هزار و 3۹0 تومان خرید و فروش شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس: رییس جمهوری مخالف گران کردن قیمت هاست

اما و اگر افزایش نرخ خودرو 

سقوط آزاد اوراق مسکن به ۲۸هزارتومان



512/23رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه آقاي ياس�ر محمد بیگی  داراي شناس�نامه شماره 147 به شرح دادخواست به كالسه 1/970420 ازاين شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده كه شادروان زهرا حجتیان فر  به شناسنامه 145 در تاريخ 1397/3/19 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-محمد محمد بیگی ش ش 147 ت ت 1346 همس�ر متوفیه 2- حس�ن محمد 
بیگی ش ش 5 ت ت 1362 فرزند متوفیه 3- امیر حسین محمد بیگی ش ش 15 ت ت 1364 فرزند متوفیه 4- ابوالفضل محمد بیگی ش 
ش 105 ت ت 1365 فرزند متوفیه 5- ياسر محمد بیگی كد ملی 0920463843 ت ت 1368 فرزند متوفیه 6- فاطمه محمد بیگی كد ملی 
0943745152 ت ت 1360 فرزند متوفیه –متوفیه بجز نامبردگان باال ورثه ديگری ندارد   اينك باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختالف طرقبه

512/24رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه خانم راضیه رضائی گلستانی داراي شناسنامه شماره 392 به شرح دادخواست به كالسه 1/970866 ازاين شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده كه شادروان صفرعلی وطن دوست  به شناسنامه273 در تاريخ 1395/7/25 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-راضیه رضائی گلستانی ش ش 392 ت ت 1346 همسر متوفی 2- جلیل 
وطن دوس�ت ش ش 1223 ت ت 1362 فرزند متوفی 3- جالل وطن دوس�ت ش ش 1 ت ت 1364 فرزند متوفی 4- محمد رضا وطن دوست 
كد ملی 0925100455 ت ت 1377 فرزند متوفی 5- خلیل وطن دوست ش ش 75 ت ت 1366 فرزند متوفی 6- فاطمه وطن دوست كد ملی 
0921120095 ت ت 1369 فرزند متوفی 7- زهرا وطن دوست كد ملی 0922178895 ت ت 1371 فرزند متوفی  –متوفی بجز نامبردگان باال 
ورثه ديگری ندارد   اينك باانجام تش�ريفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هركسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختالف طرقبه

512/25رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه علی اصغر جابری  داراي شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به كالسه 1/970868 ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده كه ش�ادروان زهرا جباری  به شناس�نامه159 در تاريخ 1352 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حسین جابری ش ش 61 ت ت 1310 فرزند متوفیه 2- فاطمه جباری ش ش 901 ت ت 901 فرزند 
متوفیه  –متوفی بجز نامبردگان باال ورثه ديگری ندارد   اينك باانجام تش�ريفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبي  يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختالف طرقبه

512/26رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه شهرداری طرقبه نماينده حقوقی خانم مهديه آرزو يزدان شناس داراي كد ملی  شماره 1062774388 به شرح دادخواست به 
كالسه 1/970886 ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده كه شادروان احمد عبدی تربقان به شناسنامه32 در 
تاريخ 1391/2/12 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-ربابه قدری گلستانی ش ش 737 
تت 1321 همسر متوفی 2- محمود عبدی تربقان ش ش 6609 ت ت 1353 فرزند متوفی 3- علی اصغر عبدی تربقان ش ش 7181 ت ت 1357 
فرزند متوفی 4- محمد عبدی ش ش 197 ت ت 1363 فرزند متوفی 5- نرگس عبدی تربقان ش ش 1115 ت ت 1350 فرزند متوفی 6- زهرا 
عبدی تربقان ش ش 931 ت ت 1344 فرزند متوفی 7- فاطمه عبدی تربقان ش ش 996 ت ت 1345 فرزند متوفی  –متوفی بجز نامبردگان 
باال ورثه ديگری ندارد   اينك باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هركسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختالف طرقبه

512/27رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه مجتبی شاه نظری  داراي شناسنامه 286 به شرح دادخواست به كالسه 1/970754 ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده كه شادروان سكینه بنانیان چنبرقربال به شناسنامه97 در تاريخ 1387/1/19 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-محمود جعفری ش ش 372 ت ت 1335 فرزند متوفیه 2- زهرا جعفری ش ش 342 
ت ت 1326 فرزن�د متوف�ی 3- صديقه جعف�ری ش ش 343 ت ت 1327 فرزند متوفیه 4-منصوره جعفری ش ش 371 ت ت 1333 فرزند 
متوفیه  –متوفی بجز نامبردگان باال ورثه ديگری ندارد   اينك باانجام تش�ريفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبي  يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختالف طرقبه

512/28رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه خانم جواهر كاله درازی   داراي شناس�نامه ش�ماره 42 به شرح دادخواست به كالس�ه 536/97 ازاين شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده كه ش�ادروان حس�ن رجب زاده مغانی  به شناسنامه 12 در تاريخ  96/9/23 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-جواهر كاله درازی ش ش 42 ت ت 1348/4/8 همسر متوفی 2- سمیه 
رج�ب زاده مغان�ی ش ش 0890465908 ت ت 1377/1/27 فرزند متوفی 3-طیبه درودگ�ر ش ش 12 ت ت 1319/1/5 مادر متوفی   اينك 
باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا-شعبه 1 شوراي حل اختالف كاشمر

512/29رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه خانم فاطمه س�لیمان  داراي شناسنامه شماره 147 به ش�رح دادخواست به كالسه 3/1237/97 ازاين شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده كه ش�ادروان عادل اوس�تاخ  به شناس�نامه 3 در تاريخ 1397/4/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگ�ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-ملكی ش�یرخانی فرزند كبی�ر ش ش 287 ت ت 1336/5/5 ص تربت جام 
مادر متوفی 2- فاطمه س�لیمان فرزند عبداله ش ش 147 ت ت 1364/2/20 ص تربت جام همس�ر متوفی 3- محمد طاها اوس�تااخ فرزند 
ع�ادل ش ش 0720914401 ت ت 1382/11/4 ص تربت جام فرزند متوفی 4- محمد اويس اوس�تاخ فرزن�د عادل ش ش 0721738605 ت 
ت 1394/11/5 ص ترب�ت جام فرزند متوفی 5- حديثه اوس�تاخ فرزند ع�ادل ش ش 0721155200 ت ت 1386/11/12 ص تربت جام فرزند 
متوفی –بجز نامبردگان فوق ورثه ديگری ندارد   اينك باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه سوم حقوقی  شوراي حل اختالف تربت جام

511/30رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه مسعود سلیمانی   داراي شناسنامه 3297 به شرح دادخواست به كالسه 1/970876 ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده كه شادروان رضا سلیمانی  به شناسنامه343 در تاريخ 1397/8/19 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مريم سلیمانی ش ش 1039 ت ت 1346 همسر متوفی 2- سودابه درخشان  ش 26451 ت 
ت 1323 مادر متوفی 3- مسعود سلیمانی ش ش 3297 ت ت 1370 فرزند متوفی 4- علیرضا سلیمانی ش ش 0023090804 ت ت 1378 
فرزند متوفی 5- مبینا سلیمانی ش ش 4997 ت ت 1364 فرزنتد متوفی 6- مهناز سلیمانی ش ش 15816 ت ت 1365 فرزند متوفی 7- مینا 
سلیمانی كد ملی 0927531781 ت ت 1382 فرزند متوفی  –متوفی بجز نامبردگان باال ورثه ديگری ندارد   اينك باانجام تشريفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختالف طرقبه

512/31آگهی اخطاريه
آقای علی خدادای فرزند غالمرضا –مجهول المكان –محل حضور:شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان كاشمر به نشانی :خ منتظری 
جنوبی –وقت حضور:10 روز پس از ابالغ –علت حضور:در در خصوص دعوی تجديدنظر خواهی آقای مجید كريمی ثانی به طرفیت شما به 

خواسته مطالبه ظرف مهلت مقرر فوق چنانچه اليحه ای داريد كتبا به شورا ارائه نمائید 
شعبه يك شورای حل اختالف كاشمر

511/32آگهی
در خصوص درخواست ستاد فرامین حضرت امام رحمه اله علیه مبنی بر تعیین تكلیف 1/75 دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 1374 اصلی 
بخش 3 مشهد بلحاظ بالوارث بودن آن با اين توضیح كه مرحوم علی اللهوردی مالك سه دانگ پالک فوق بوده يك دانگ آن را به وصیت 
به خانم خود واگذار نموده و پس از فوت ربع آن نیز به ارث به خانمش رسیده لذا میزان 1/75 دانگ باقیمانده بالوارث ماده بنابراين تقاضای 
ضبط آن را به نفع ستاد نمودند آقای سید ابوالفضل  حسینی و بهزاد حسینی متصرفان ملك در اظهارات خود منكر اين قضیه نشدند و لكن 
ادعادارند كه برای مرحوم اللهوردی هزينه كردند كه دلیلی بر آن وجود ندارد و علی رغم نشر آگهی غیر از نامبردگان شخص ديگری مراجعه 
نداشته است بنابراين دادگاه ملك مذكور را بمیزان 1/75 دانگ بالوارث تشخیص داده مستندا به ماده 5و 6و 20 ائین نامه نحوه رسیدگی به 
پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و ماده 866 قانون مدنی بنفع ستاد فرامین حضرت امام رحمه اله علیه صادر و اعالم می دارد رای 
صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهی در محاكم تجديدنظر تهران می باشد-شماره بايگانی :970589-رايگان 
دفتر شعبه دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسی خراسان رضوی

511/33آگهی
در خصوص درخواس�ت س�تاد فرامین حضرت امام رحمه اله علیه مبنی بر تعیین تكلیف 169 قبضه اسلحه بالصاحب و اعراض شده با اين 
توضیح كه ف حفا منطقه قرارگاه شمال شرق آجا اعالم نموده است كه تعداد 169 فقره سالح شكاری خود را بصورت امانی به انبار سالح و 
مهمات تحويل داده ولی برای تعیین تكلیف و تكمیل پرونده و صدور جواز حمل مراجعه ننمودند و تالش برای يافتن آنها نتیجه نداده است 
لذا اعالم بالصاحب و اعراض شده نمودند معاون محترم دادستان موارد را به ستاد اعالم و ستاد از دادگاه تقاضای ضبط آنها را نموده است 
دادگاه با عنايت به اينكه مدت زيادی از تحويل سالحها گذشته و نامبردگان مراجعه ننمودند و علی رغم تالش ماموين ياس از يافتن آنها 
ايجاد شده است و نیز علی رغم ابالغ وقت دادرسی از طريق نشر آگهی كسی مراجعه ننموده است بنابراين با توجه به نامه فرماندهی آجا و 
درخواست ستاد فرامین حضرت امام رحمه اله علیه مستندا به مواد 5و6 و 20 آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ايران سالحهای شكاری مذكور را به نفع ستاد فرامین حضرت امام ضبط و اعالم می ارد رای صادره غیابی  ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل وا خواهی در همین دادگاه می باشد -شماره بايگانی :970923-رايگان 
دفتر شعبه دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسی خراسان رضوی

511/34ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به به موجب دادنامه ی شماره ی 9709977591401177 مورخ 97/8/22 در پرونده كالسه 114/970700 به 
آقا و خانم صمد عبداله ياری و غزاله جمشیدی هر دو فرزند احمد فاقد مشخصات ديگر فعال مجهول المكان ابالغ می شود  در مورد اتهام 
شما دائر بر برقراری رابطه نامشروع دون زنا هر كدام به تحمل 99 ضربه شالق تعزيری  محكوم شده ايد مراتب بدينوسله در روزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در اين شعبه است
مدير دفتر شعبه 114 دادگاه كیفری دو مشهد

511/35آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه شماره 9709977594201308 مورخ 1397/9/7 صادره از شعبه 142 دادگاه كیفری دو 
مشهد مستقر در بلوار مدرس مجتمع قضايی امام خمینی در پرونده كالسه 142/970818 متهم آقای شهرام ربیع الدين فرزند لطفعلی  فاقد 
مشخصات ديگر فعال مجهول المكان ابالغ می شود در خصوص شكايت خانم مهری روكتا علیه  شما داير بر كالهبرداری به تحمل دو سال 
حبس تعزيری و پرداخت مبلغ هفتاد و سه میلیون ريال به عنوان جزای نقدی معادل وجه برده شده در حق دولت و پرداخت همین مبلغ 
از باب رد مال در حق شاكی  محكوم شده ايد مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و پس از تاريخ درج در زونامه 

ظرف 20 روز قابل واخواهی در اين شعبه دادگاه می باشد 
مديردفترشعبه 142دادگاه كیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/36آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیرو آگهی های قبلی به موجب دادنامه شماره 9709977594201303 مورخ 1397/9/7 صادره از شعبه 142 دادگاه كیفری دو 
مشهد مستقر در بلوار مدرس مجتمع قضايی امام خمینی در پرونده كالسه 142/970690 متهم آقای مسعود رحمتی فاقد مشخصات ديگر  
فعال مجهول المكان ابالغ می شود در خصوص شكايت آقای غالمعلی بهشتی میل كاريز  علیه  شما داير بر كالهبرداری به تحمل 7 سال 
حبس تعزيری و پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ريال  به عنوان جزای نقدی در حق دولت و پرداخت همین مبلغ از باب رد مال در حق 
ش�اكی  و بابت جعل س�ند عادی به تحمل دو س�ال حبس تعزيری و بابت تحصیل مال مسروقه به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شالق 
تعزيری كه صرفا مجازات اشد قابل اجراست محكوم شده ايد مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و پس از تاريخ 

درج در زونامه ظرف 20 روز قابل واخواهی در اين شعبه دادگاه می باشد 
مديردفترشعبه 142دادگاه كیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/37آگهی ابالغ دادنامه
بدينوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای جواد شاهنگی فعال مجهول المكان ابالغ می شود در خصوص شكايت آقای علی رحیمی منش فرزند 
محمد حسین مبنی بر سرقت مستوجب تعزير به موجب حكم شماره 9709977594701259-97/8/29 در پرونده كالسه 970727  شعبه 
147 دادگاه كیفری 2 مشهد حكم به محكومیت شما به تحمل سه سال حبس تعزيری و 74 ضربه شالق تعزيری و عین رد مال صادر گرديده 
مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين دادگاه است و 

سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد رايگان
مدير دفتر شعبه 147 دادگاه كیفری 2 مشهد

511/38آگهي ابالغ دادنامه
پیروآگهي قبلي بدينوسیله به آقای حبیب خراسانی  فعال مجهول المكان  ابالغ مي گردد در مورد شكايت مرادعلی خباز  علیه شما داير بر 
ايراد صدمه بدنی غیر عمدی حین كار  بموجب حكم شماره 1095-97/7/1  در پرونده كالسه 132/970456 به پرداخت ديه در حق شاكی و 
پرداخت مبلغ 250000 ريال جزای نقدی محكوم شده ايد مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد  راي صادره غیابي و ظرف مهلت مقرر 

قانونی  قابل واخواهي در اين دادگاه مي باشدرايگان
مدير دفتر  شعبه132 دادگاه كیفری2 مشهد

511/39آگهي ابالغ دادنامه
پیروآگهي قبلي بدينوسیله به آقای علی لعل گلی فرزند غالمرضا   فعال مجهول المكان  ابالغ مي گردد در مورد شكايت مهدی جلیلیان 
مبهوت  علیه ش�ما داير بر ش�هادت كذب  بموجب حكم ش�ماره 1431-97/8/29  در پرونده كالسه 132/961517 به تحمل 2 سال حبس  
محكوم ش�ده ايد مراتب بدينوس�یله در روزنامه درج می گردد  راي صادره غیابي و ظرف مهلت مقرر قانونی  قابل واخواهي در اين دادگاه 

مي باشدرايگان
مدير دفتر  شعبه132 دادگاه كیفری2 مشهد

511/40آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای امیر حسینی فرزند رحیم موضوع شكايت راه آهن فعال مجهول المكان ابالغ می گردد بموجب دادنامه اصداری 
شماره 9709977594500992 در پرونده كالسه 960525 به اتهام سرقت به تحمل يكسال حبس و 74 ضربه شالق محكوم گرديده است 
دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از رويت قابل واخواهی است مراتب يك نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حكم 

صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به شعبه 145 مستقر در مجتمع قضايی امام خمینی مشهد تسلیم نمايد رايگان
مدير دفتر شعبه 145 دادگاه كیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/41آگهی 
بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم شهربانو رشید فرزند محسن  فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای محمد 
ابرودی فرزند غالمرضا   علیه شما بخواسته مطالبه وجه چك بموجب حكم شماره 9709977503101000 مورخ 97/8/30 در پرونده كالسه 
970544 حكم به پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال بابت اصل خواس�ته )اس�تناد دو فقره چك بش�ماره های 04992097  مورخ 95/4/10 و 
04992099 مورخ 95/2/30 عهده بانك پست بانك(و مبلغ 1/752/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سر رسید 
چكها الی يوم االدا كه بر مبنای نرخ تورم شاخص بانك مركزی در اجرای احكام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب 

بدينوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در اين شورا است
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/42آگهی 
بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به محمد حسن زاده سرح فرزند حسین   فعال مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای علی رضا 
صباغ معینی به وكالت خانم لیال مهری گوجگی آستانه بطرفیت  شما بخواسته مطالبه وجه چك بموجب حكم شماره 9709977503100928 
مورخ 97/8/20 در پرونده كالس�ه 970515 حكم به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواس�ته 1 فقره چك بشماره 942694 مورخ 
94/4/30 عهده بانك سپه(و مبلغ 961000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سر رسید چك 94/4/30 الی يوم االدا 
كه بر مبنای نرخ تورم شاخص بانك مركزی در اجرای احكام محاسبه خواهد شد و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه در حق خواهان محكوم شده 

ايد مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در اين شورا است
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

 آگهی مزايده اموال غیر منقول- نوبت اول
 شماره 970318 بموجب اجرايیه صادره از شعبه سوم اجرای احكام مدنی دادگستری الهیجان كه به شماره پرونده كالسه 970318 
اجرای احكام مدنی دادگستری الهیجان له آقای  خانم كبری شیرزادی وعلیه آقای  مهدی پیر جوانان وغیره بخواسته فروش ماترک 
مرحوم محمود پیر جوانان معرفی نموده كه محكوم له و در خواست توقیف و كارشناسی  جهت فروش  اموال  موصوف  به كارشناس  
ارجاع و به ش�رح  ذيل توصیف  و ارزيابی  گرديد.  مش�خصات  امالک و ارزش  ريالی  1- يك  باب مغازه  به پالک  391  ش�ماره ثبت 
911 دفتر 13.7 صفحه41 موصوف عبارتست از 649 سهم از 1000 سهم از شش دانگ دارای  حق ملكیت و سرقفلی واقع در خ شهید 
كريمی جنب حلیم همت به متراژ20 متر مربع به مبلغ 8/047/600/000 ريال ارزيابی مورخه 1397/10/3 از س�اعت10 الی12 در محل 
دفتر        اجرای احكام مدنی دادگستری الهیجان واقع در طبقه دوم دادگستری اتاق 18 با حضورنماينده محترم دادستان از طريق 
مزايده حضوری به فروش می رس�د و مزايده در روز وس�اعت تعیین شده تشكیل شده و از قیمت پايه شروع و به كسی كه باالترين 
قیمت را پیشنهاد نمايد فروخته خواهد شد و خريدار موظف است ده درصد از قیمت كل خريداری شده فی المجلس پرداخت ومانده 
ثمن معامله را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ برگزاری مزايده پرداخت و رس�ید آنرا به اجرا تس�لیم نمايد و چنانچه خريدار 
نتواند در مهلت تعیین ش�ده باقیمانده ثمن معامله)90 درصد باقیمانده ( را در فرجه مقرر پرداخت نمايد س�پرده او ) وجه10درصدی 
واريزی ( پس از  كسر هزينه های عملیات اجرايی بنفع صندوق دولت ضبط می گردد متقاضیان می توانند پنج روز  قبل از  برگزاری 
مزايده  از ملك صدراالش�اره واقع در آدرس فوق الذكر بازديد و جهت كس�ب اطالع بیش�تر به اين  اجرا مراجعه فرمايند. اين آگهی 

يك بار از روزنامه های كثیر االنتشار محلی درج و در معابر عمومی  ونقاط پرجمعیت شهر الصاق می گردد.
ح  5398   دادورز اجرای احكام مدنی  دادگستری الهیجان- بابايی برزكی  

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 خانم ماه زر آرزم دارای شناس�نامه ش�ماره 199 به ش�رح دادخواست  به 
كالسه ی  پرونده 970338  از اين  شورای حل اختالف درخواست   گواهی 
حصر وراثت نموده اس�ت و چنین توضیح  داده كه  مرحوم اژدر حمزه پور 
به شناس�نامه 3 در تاريخ 1397/07/20 در اقا متگاه دائمی خود فوت نموده و 
ورثه ی آن مرحوم منحصر است به: 1. ماه زر  شهرت  آرزم  فرزند حمداله شماره 
شناسنامه 199 تاريخ تولد 1348  نسبت همسر متوفی 2.  آغا باجی شهرت  رحیمی 
كللو فرزند خلیل ش�ماره شناس�نامه 204 تاريخ تولد 1303 نسبت  مادر متوفی 
3.  امیر حس�ین  شهرت حمزه پور  فرزند اژدر  شماره شناسنامه 5660088694 
تاريخ تولد  1381 نسبت پسر متوفی  4.  میثم  شهرت حمزه پور فرزند اژدر شماره 
شناسنامه 1156  تاريخ تولد 1367 نسبت پسر  متوفی  5. سكینه شهرت حمزه پور 
فرزند اژدر  شماره شناسنامه 173 تاريخ تولد 1365  نسبت   دختر متوفی  6.  فاطمه 
ش�هرت حمزه پور فرزند اژدر  شماره شناسنامه 5660022340 تاريخ تولد 1372 
نسبت دختر متوفی   اينك با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نش�ر   اين  آگهی ظرف يك ماه به   شورای حل اختالف شهرستان  كوثر  استان 
اردبیل تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی 

كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف كوثر – آرش جعفری   

شنايی رئیس  ثبت اسناد و امالک آمل  م.الف 96/150/330
آگهی احضار متهم به دادگاه جهت رسیدگی 

 بدينوسیله آقای غالمرضا زينال زاده فرزند محمد كه متواری  می باشد به اتهام 
نگهداری  مقدار 2 كیلو 615  گرم شیشه و 10  كیلو آبكار و 9 كیلو آستون در پرونده 
كالسه  578316/91/م و بايگانی 940567 تحت تعقیب اين مرجع می باشد. لذا در 
اجرای  تبصره يك ماده 394  قانون آئین دادرسی كیفری مراتب در يكی از روزنامه 
های كثیراالنتشار درج و به نامبرده ابالغ می گردد تا در مورخ 1397/12/12 ساعت 
9 صبح در شعبه 21 دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شريعتی ابتدای 
خیابان معلم جهت دفاع از اتهام خود حاضر در غیر اينصورت  وفق ضوابط قانونی 

غیابا رسیدگی  خواهد شد. 
58202 از طرف مدير دفتر شعبه 21 دادگاه  انقالب اسالمی تهران 

آگهی احضار 
خانم شیرين عبادی  فرزند محمدعلی  دارنده شناسنامه ش�ماره 177 صادره از 
همدان متولد 1326 بدينوسیله در اجرای  ماده 174  قانون آئین دادرسی كیفری 
به ش�ما ابالغ می گردد تا جهت رس�یدگی  به موضوع ا تهامی در پرونده كالسه 
17777/89/ط د   ظرف مدت دو ماه از تاريخ نش�ر اين آگهی خود را به شعبه 15 
دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شريعتی  ابتدای خیابان معلم معرفی 
نمايید. بديهی است  در صورت عدم حضور ظرف مهلت مقرر به پرونده مذكور غیابا 

وفق مقررات رسیدگی  خواهد شد . 
58203 رئیس شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اينك�ه در پرون�ده كالس�ه 970286  ب�ه موج�ب  دادنام�ه ش�ماره 
9709970261901416   مورخ 97/8/21 اين دادگاه آقای رضا رضوانی نسب  فرزند  
حبیب ا... را به اتهام نگهداری 73 سانتی گرم حشیش به مبلغ 10 هزار تومان جزای 
نقدی و 10 ضربه شالق محكوم گرديده است. بدينوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  رای 
صادره طبق ماده 406  قانون آئین دادرسی كیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف 

مدت 20 روز قابل واخواهی در اين شعبه می با شد. 
58204 مدير  دفتر شعبه  19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اينك�ه در پرون�ده كالس�ه 970299 ب�ه موج�ب  دادنام�ه ش�ماره 
9709970261901415   مورخ 97/8/21 اين دادگاه آقای شهاب میش مست فرزند 
نورمحمد را به اتهام نگهداری يك گرم و 75 سانتی گرم هروئین و شیشه به مبلغ 15 
میلیون ريال جزای نقدی و 60 ضربه شالق و 2 سال و 4 ماه حبس محكوم گرديده 
است. بدينوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  رای صادره طبق ماده 406  قانون آئین 
دادرسی كیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در 

اين شعبه می با شد. 
58205 مدير  دفتر شعبه  19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اينك�ه در پرون�ده كالس�ه 970353 ب�ه موج�ب  دادنام�ه ش�ماره 
9709970261901448   م�ورخ 97/8/23 اي�ن دادگاه آقای ناصر كوگیر  چگینی  
فرزند صفرعلی را به اتهام تهیه و توزيع نوارها و ديستكتهای  شو و نمايش های 
مبتذل به مبلغ 10 میلیون ريال جزای نقدی و ضبط نوارها و ديس�كتها محكوم 
گرديده است. بدينوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  رای صادره طبق ماده 406  قانون 
آئین دادرسی كیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی 

در اين شعبه می با شد. 
58206 مدير  دفتر شعبه  19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اينك�ه در پرون�ده كالس�ه 970353 ب�ه موج�ب  دادنام�ه ش�ماره 
9709970261901448   مورخ 97/8/23 اين دادگاه آقای دانیال حیدری اله كوهی 
فرزند دانش را به اتهام تهیه و توزيع نوارها و ديستكتهای  شو و نمايش های مبتذل 
به مبلغ 10 میلیون ريال جزای نقدی و ضبط نوارها و ديسكتها محكوم گرديده است. 
بدينوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  رای صادره طبق ماده 406  قانون آئین دادرسی 
كیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در اين شعبه 

می با شد. 
58207 مدير  دفتر شعبه  19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

ابالغ رای غیابی 
 نظ�ر ب�ه اينك�ه در پرون�ده كالس�ه 970181 ب�ه موج�ب دادنام�ه ش�ماره 
9709970262501092    مورخ 1397/05/30  اين دادگاه آقای مصطفی سمیعی  به 
اتهام دخالت غیر مجاز در امور دارويی غیابا به مبلغ پنجاه میلیون ريال جزای نقدی 
محكوم گرديده است. مراتب  از طريق يكی از روزنامه های كثیراالنتشار  به نامبرده 
ابالغ می گردد. رای صادره غیابی  و ظرف مدت بیس�ت روز از تاريخ ابالغ در اين 
شعبه قابل واخواهی  خواهد بود و به مدت بیست روز ديگر قابل اعتراض در محاكم 

تجديد نظر استان تهران می باشد. 
58208  مدير دفتر شعبه 25 دادگاه انقالب اسالمی  تهران 

ابالغ رای غیابی 
 نظر به اينكه در پرونده كالسه 170227/96/د  )961227( به موجب دادنامه شماره 
97099702625001105    م�ورخ 1397/08/14  اي�ن دادگاه آقايان س�عید مرادی 
سلطانی فرزند حسن و هرمز كريمی فرزند عباس به اتهام مشاركت در نگهداری 
مشروبات الكلی هر يك از متهمان  غیابا به مبلغ هشت میلیون ريال جزای نقدی و 
تحمل شش ماه حبس  تعزيری محكوم گرديده اند. مراتب  از طريق يكی از روزنامه 
های كثیراالنتشار  به نامبردگان  ابالغ می گردد. رای صادره غیابی  و ظرف مدت 
بیست روز از تاريخ ابالغ در اين شعبه قابل واخواهی  خواهد بود و به مدت بیست 

روز ديگر قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهران می باشد. 
58209  مدير دفتر شعبه 25 دادگاه انقالب اسالمی  تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
نظر به اينكه در پرونده كالسه 970288 اتهامی  1. امین ديودل  2. رعنا سرلك وقت 
رسیدگی در روز يكشنبه مورخ 1397/09/11 ساعت 9 صبح تعیین گرديده لذا از 
طريق نشر آگهی به نامبرده ابالغ می گردد تا  وفق ماده 174  قانون آئین دادرسی 
كیفری در موعد مقرر  جهت حضور در جس�ه دادگاه به شعبه 26 دادگاه  انقالب 
اسالمی تهران واقع در خیابان شريعتی  ابتدای خیابان معلم مراجعه بديهی است در 

صورت عدم حضور  طبق مقررات بصورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58210 دفتر شعبه 26 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

مفقودی
برگ سبز- سند كمپانی اتومبیل سواری پژو نقره ای متالیك به شماره پالک 32-918 م 32 به شمار 
موتور 11889005562 و شماره شاسی NAAB41PM9AH270305 به مالكیت محمد ايوبی مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.  
جوين

511/1آگهی وقت رسیدگی
متهم مهدی منصوری به كالسه بايگانی 128/971011 به اتهام صدمه بدنی عمدی حسب شكايت آقای محمد محمدی بیرغمی از تاريخ نشر 
آگهی در روزنامه كثیراالنتشار به واسطه نامعلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 443 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقالب در امور كیفری تحت تعقیب قانونی می باشد .مراتب در روزنامه آگهی، نامبرده در وقت رسیدگی روز يكشنبه مورخ 1397/10/18 

ساعت 8 صبح در اين شعبه 128 دادگاه كیفری جزايی 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمائید. رايگان
مدير دفتر شعبه 128 دادگاه كیفری دو مجتمع قضايی عدالت مشهد

511/2آگهی 
احتراما در پرونده كالسه 129/970873 پیرو آگهی قبلی به آقای غالمرضا علی نژاد فرزند محرم علی  فعالً مجهول المكان ابالغ می گردد 
به موجب دادنامه شماره 9709977592901283 صادره از شعبه 129 دادگاه كیفری دو مشهد متهم هستید به جهت تعدد جرائم ارتكابی 
نامبرده را با رعايت مقررات تعدد جرم بابت بزه جعل عنوان افسر نیروی هوايی به تحمل سه سال حبس تعزيری و بابت بزه توهین به تحمل 
74 ضربه ش�الق تعزيری و بابت بزه فريب در ازدواج به تحمل س�ه سال حبس تعزيری و بابت بزه تهديد به تحمل سه سال حبس تعزيری 
محكوم  می نمايد كه از باب رعايت مقررات مربوطه به تعددد جرم صرفا يكی از مجازات  های اشد قابل اجرا می باشد شده ايد. رای صادره 

غیابی و قابل واخواهی ظرف مهلت بیست روز پس از درج در روزنامه به اين دادگاه تسلیم  نمايید.رايگان
مدير دفتر شعبه 129 دادگاه كیفری دومجتمع قضايی عدالت مشهد 

511/3آگهی رأی دادگاه
شماره بايگانی شعبه:970889، درخصوص اتهام آقای سجاد ابراهیم نیا  فاقد ساير مشخصات فعال متواری دايربه ايراد جرح عمدی باچاقو 
موضوع شكايت آقای مسعود بذرافشان فرزند علی اصغر، دادگاه با عنايت به محتويات پرونده شكايت شاكی، شهادت شهود، گواهی پزشكی 
قانونی، قرار جلب به دادرسی وكیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای محترم و در  نهايت متواری بودن و عدم حضور متهم در جلسه رسیگی 
دادگاه توجه اتهام را محرز تشخیص و مستندا به ماده 709 و 559 و449 قانون مجازات اسالمی و تبصره ماده 614 ازكتاب پنجم همان قانون 
متهم را به 1 س�ال حبس تعزيری بابت جنبه عمومی جرم محكوم می نمايد ودر خصوص صدمات وارده به ش�اكی نیز به پرداخت 6 درصد 
ديه كامله بابت جراحت دامیه بینی و دو مورد جراحت حارصه فرق س�ر و جراحت حارصه خلف س�ر وجراحت پهلوی چپ در حق ش�اكی 
محكوم می نمايد.كه مهلت پرداخت ديه يك سال از تاريخ نزاع است.رأی صادره در خصوص متهم غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد و در خصوص 

شاكی حضوری و ظرف مدت بیست روز از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد.رايگان
رئیس شعبه 108 دادگاه كیفری دو مجتمع قضايی عدالت مشهد

511/4آگهی ابالغ حكم
بدينوسیله به آقايان1- سعید خضیراوی فرزند حسین 2- محمد خضیراوی فرزند عبدالحسین  كه در حال حاضر مجهول المكان می باشد 
در پرونده كالس�ه 133/970121 شعبه 133 به اتهام معاونت در سرقت مقرون به آزار برابر مندرجات حكم شماره 9709977593301459 
محكوم گرديده و حكم صادره پس از روئت ظرف 20 روز قابل واخواهی و س�پس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر می باش�د.مراتب اعالم تا با 

مراجعه به اين دفتر در مهلت قانونی نسبت به واخواهی اقدام نمايددرغیراينصورت حكم صادره الزم اجراء می گردد.رايگان
مدير دفتر شعبه 133 دادگاه كیفری دو مشهد

511/5آگهی احضار متهم
در پرونده كالسه 212/970440 اين شعبه آقای محمد جواد عبدالهی ضیغمی جبه به اتهام خیانت در امانت موضوع شكايت داريوش دارابی 
تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور كیفری مراتب آگهی، نامبرده مكلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 212 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 2 مشهد واقع در 
خیابان كوهسنگی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايند، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
بازپرس شعبه 212 بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 2 مشهد

512/6آگهی مزايده اموال غیر منقول مرحله دوم
بموجب كالسه پرونده 960550نیابتی از شعبه 7  اجرای دادگاه عمومی  مشهد آقای محمدناظر  محكوم است به پرداخت 4/604/719/763 
ريال  بابت محكوم به ، بانضمام هزينه ها و خسارات دادرسی و تاخیر تاديه در حق آقای وحید نیكوكاران   . لذا نظر به اينكه محكوم علیه 
نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نكرده حسب تقاضای محكوم له اموالی بشرح ذيل بنا به معرفی محكوم له ازمحكوم علیه درقبال محكوم 
به توقیف وتوسط كارشناس دادگستری بشرح ذيل ارزيابی ومقررگرديده درتاريخ 97/10/11 در ساعت 11 صبح درمحل شعبه اجرای احكام 
مدنی دادگستری فريمان با حضورنماينده دادستان ازطريق مزايده حضوری بفروش برسد مزايده ازقیمت ارزيابی شده شروع وبه كسانی 
كه باالترين قیمت راپیش�نهاد نمايند واگذارخواهد ش�د طالبین به خريد جهت كسب اطالع بیشترومالحظه اقالم می توانند پنج روزقبل 
ازبرگزاری مزايده به اين اجرامراجعه تانسبت به بازديد ازاموال ترتیب داده شود ضمنا حداقل ده درصد از بهای مزايده نقدا ازبرنده وصول 
خواهد شد.شرح اموال مورد مزايده عبارت است از: يك باب منزل مسكونی واقع در فريمان –فاز 3-خیابان 12 فروردين 7-قطعه شمالی به 
مشخصات ثبتی 7602/13254 فرعی از 276 اصلی بخش 13 مشهد)فريمان(به مساحت عرصه 299 متر و 387/66 متر آن  اعیان می باشد 

با قدمت 5 سال كه برابر نظر كارشناسی به قیمت 5/500/000/000 ريال ارزيابی شده است 
قاضی شعبه اول اجرای احكام مدنی  دادگستری شهرستان فريمان-سید مصطفی احمديان

511/7آگهی
در پرونده كالس�ه 131/970928 و حسب كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب مشهد آقای عباس واسعی فرزند حسین متهم 
اس�ت به دو فقره انتقال مال غیر موضوع ش�كايت آقای احمدنجاتیان كاش�انی به وكالت از آقای علی میرزائی و شكايت آقای تقی پريدار 
وقت رسیدگی تعیین گرديده است به تاريخ 1397/10/27 ساعت 9 صبح به لحاظ مشخص نبودن آدرس به استناد ماده 344 قانون آئین 
دادرسی كیفری در يك روزنامه ها منتشر تا در وقت مقرر حاضر و از اتهام خود دفاع نمايید در غیر انیصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.رايگان
مدير دفتر شعبه 131 دادگاه كیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/8آگهی
در پرونده كالس�ه 131/970855 و حسب كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب مشهد آقای مجید رستگار فرزند محمد متهم 
است به كالهبرداری از طريق فروش ملك به مبلغ ششصد و چهل میلیون ريال موضوع شكايت آقای مجتبی رضايی وقت رسیدگی تعیین 
گرديده است به تاريخ 1397/10/20 ساعت 9 صبح به لحاظ مشخص نبودن آدرس به استناد ماده 344 قانون آئین دادرسی كیفری در يك 

روزنامه ها منتشر تا در وقت مقرر حاضر و از اتهام خود دفاع نمايید در غیر انیصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.رايگان
مدير دفتر شعبه 131 دادگاه كیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/9آگهی احضار متهم
به اين وسیله برابر ماده 174 قانون آيین دادرسی كیفری به آقای علی قنبری كللو فرزند غالم  در پرونده كالسه 138/970802 به اتهامات 
جعل چك و استفاده از چك مجعول  موضوع شكايت اولیه آقای جواد مودب فرزند محمد حسن   ابالغ می گردد تا جهت دفاع از اتهامات 
انتس�ابی خود در جلس�ه وقت رسیدگی روز 4شنبه مورخ 1397/10/26 س�اعت 12 ظهر در شعبه 138 دادگاه كیفری دو مشهد مستقر ر 
مجتمع قضايی امام خمینی واقع در بلوار شهید مدرس مشهد )چهارطبقه سابق(حاضر و در غیر اين صورت دادگاه به موضوع رسیدگی و 

حكم مقتضی صادر خواهد نمود رايگان
مدير دفتر  شعبه 138 دادگاه كیفری دو مشهد

511/10آگهی
بدينوسیله به آقای دانیال براتی فرزند ذبیح كه درحال حاضر مجهول المكان می باشد ابالغ می شود در پرونده كالسه 134/970670 شعبه 
134 دادگاه كیفری دو مشهد به اتهام سرقت گوشی تلفن همراه برابر مندرجات حكم شماره 970997593401306 محكوم گرديده و حكم 
صادره پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی و س�پس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر می باش�د مراتب اعالم تا با مراجعه به اين دفتر در 
مهلت قانونی نسبت به واخواهی و تجديدنظر اقدام نمايد در غیر اين صورت حكم صادره با انقضا مهلت واخواهی و تجديدنظر خواهی الزم 

االجرا می گردد رايگان
مدير دفتر شعبه 134 دادگاه كیفری دو مشهد

511/11آگهی
بدينوسیله به تجويز ماده 344 قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 به آقای محمد رضا هوشیار فرزند حبیب  فعال مجهول المكان 
ابالغ می شود در پرونده كالسه 134/970828 موضوع شكايت خانم فاطمه ابراهه  به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی )جنبه خصوصی ديه( 
تحت تعقیب می باش�د وقت رس�یدگی برای تاريخ 1397/11/3 راس س�اعت 11 تعین گرديده است لذا در وقت مذكور جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در شعبه 134 دادگاه كیفری دو مشهد حاضر شويد در صورت عدم حضور در موعد مقرر مطابق مقرات رسیدگی و تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد شد رايگان
رئیس شعبه 134 دادگاه كیفری دو مشهد

511/12آگهی
بدينوسیله به تجويز ماده 344 قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 به آقای علی پهلوان گل خاتونی  فعال مجهول المكان ابالغ 
می شود در پرونده كالسه 134/970248 موضوع شكايت خانم زهرا رستگار   به اتهام ترک انفاق  تحت تعقیب می باشد وقت رسیدگی برای 
تاريخ 1397/11/6 راس ساعت 11 تعین گرديده است لذا در وقت مذكور جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه 134 دادگاه كیفری دو مشهد 

حاضر شويد در صورت عدم حضور در موعد مقرر مطابق مقرات رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رايگان
رئیس شعبه 134 دادگاه كیفری دو مشهد

511/13اگهی احضار متهم
خانم منیر ابهريان فرزند محمود و آقای وحید بهادری فرزند شكر جلسه رسیدگی به اتهام شما در پرونده كالسه 142/970580 دائر بر 
مش�اركت در كالهبرداری  موضوع ش�كايت آقای جهانگیر غفاری  در جلسه رسیدگی مورخ 97/10/24 راس ساعت 9 در شعبه 142 
دادگاه كیفری 2 مش�هد مس�تقر در مجتمع قضايی امام خمینی مشهد برگزار خواهد شد لذا مراتب بدينوسیله در اجرای مفاد ماده 
344 قانون آئین دادرس�ی كیفری مصوب 1392 از طیق درج آگهی روزنامه به ش�ما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در جلسه 

رسیدگی فوق الذكر حاضر شويد نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود 
رئیس شعبه 142دادگاه كیفری دو شهرستان مشهد 

511/14آگهی احضار متهم
در پرونده كالس�ه 132/970343  به آقای حس�ین خندان  به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب می باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344 قانون آئین دادرسی در امور كیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف 
اس�ت رای س�اعت 9 روز 97/11/21 در ش�عبه 132 دادگاه عمومی جزايی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رايگان
مدير دفتر شعبه 132 دادگاه كیفری دو مشهد

511/15آگهی احضار متهم
در پرونده كالسه 132/9971008  به آقای وحید قرقی  به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الكلی دست ساز تحت تعقیب می باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344 قانون آئین دادرسی در امور كیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
مكلف است رای ساعت 9 روز 97/11/23 در شعبه 132 دادگاه عمومی جزايی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد رايگان
مدير دفتر شعبه 132 دادگاه كیفری دو مشهد

511/16آگهی
پیرو آگهی های قبلی بدينوس�یله در پرونده كالسه 131/970973 حس�ب كیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
خانم نس�رين اله ياری فرزند ش�كر علی متهم اس�ت به يك فقره كالهبرداری به مبلغ هش�تصد هزار تومان موضوع ش�كايت آقای 
س�هراب اس�ديان وقت رسیدگی به تاريخ 1397/10/22 ساعت 9/30 صبح بلحاظ مشخص نبودن ادرس و به استناد ماده 344 قانون 
آئین دادرس�ی كیفری يك نوبت در يكی از زرونامه منتش�ر تا در وقت فوق در دادگاه حاضر و از اتهام خود دفاع نمائید در غیر اين 

صورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود رايگان
مدير دفتر شعبه 131 دادگاه كیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/17آگهي احضار متهم
در پرون�ده كالس�ه 970762 آق�ای علی بهزادی فرزند اكبر و حس�ن جمالزائی  به اتهام مش�اركت در ايراد ض�رب و جرح عمدی و 
مش�اركت در منازعه منتهی به جرح و توهین موضوع ش�كايت محمد مرادی  تحت تعقیب می باش�د به واس�طه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجويز ماده  344 قانون آئین دادرس�ی كیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف اس�ت راس 
ساعت 9 صبح مورخ 1397/10/19 در شعبه145  دادگاه كیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رايگان
مدير  دفتر شعبه 145 دادگاه كیفری دو مشهد

512/18آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدينوس�یله ب�ه آقای 1-عبداالحد پردره فرزن�د محمد 2- محمد پردره فرزند علی جمعه   فعال مجه�ول المكان  ابالغ میگرددآقای 
مهدی رنجبر فرزند حس�ن   دادخواس�تي به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شما شعبه 3 شوراي حل اختالف تربت جام تقديم وبه 
كالسه3/960/97 ثبت و برای  روز  شنبه مورخه 97/10/15 ساعت 9/30  وقت رسیدگی تعیین گرديده است لذا به استناد  ماده 73قانون 
آئین دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیر االنتشار آگهی می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل 
اختالف تربت جام  مستقر در مجتمع شماره به نشانی تربت جام –مقابل دادگستری  مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود و يا دريافت نسخه 
ثانی دادخواست  و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوند در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم   شوراي حل اختالف تربت جام

511/19آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای محمد رضا هودجی فرزند عبداله
بدينوسیله به آقای محمد رضا هودجی فرزند عبداله فعال مجهول المكان   ابالغ می گردد بر حسب شكايت سید رضا حسینی فرزند سید 
حسن  علیه شما  در  پرونده كالسه 139/970758 جزايی  اين دادگاه به اتهام سرقت لوازم منزل  تحت تعقیب می باشید وقت رسیدگی  
برای مورخه 97/10/26 ساعت 10 تعیین شده با عنايت به ماده 344 قانون آيین دادرسی كیفری مراتب يك نوبت در جرايد كثیراالنتشار 
منتش�ر تا در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد و از اتهام انتس�ابی دفاع نمايد در غیر اين صورت دادگاه غیابا به موضوع رس�یدگی و حكم 

مقتضی را صادر خواهد نمود رايگان
مدير دفتر شعبه139 دادگاه كیفری 2 مشهد

511/20آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای صالح شعبان)متهم(
آقای رضا بیدل فروتقه فرزند عباس�علی اعتراضی علیه شما به شماره پرونده كالس�ه 9609985144700513 شعبه 35 دادگاه تجديدنظر 
اس�تان خراسان رضوی طرح نموده و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 10 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی به تجديدنظر خواهی در دادگاه حاضر گردد رايگان 
مدير دفتر شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوی-خزاعی

511/21آگهي ابالغ وقت رسیدگی و تجديدنظرخواهی به آقای علی اكبر ارشادی )متهم(
شاكی آقای محمد ذاكری درخواست تجديدنظرخواهی علیه علی اكبر ارشادی مبنی بر انتقال منافع مال غیر مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9409985121500234 شعبه 36 دادگاه  تجديد نظر استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/17 
ساعت 10 تعیین  كه حسب دستور دادگاه موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در 

يكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد رايگان
مدير دفترشعبه 36 دادگاه تجدينظر استان خراسان رضوی

511/22آگهی ابالغ وقت رسیدگی به مالكین احتمالی 41 قبضه سالح شكاری
خواهان  ستاد اجرايی فرمان حضرت امام استان خراسان رضوی  دادخواستی جهت تعیین تكلیف 41 قبضه سالح 
ش�كاری تحويلی از فرماندهی محترم س�پاه امام رضا در ش�عبه دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسی استان خراسان 
رضوی مش�هد ثبت كه وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/19 س�اعت11 ظهر تعیین شده كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول الهويت و مجهول المكان بودن مالكین و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يك ماه پس ازنشر آگهی و به 
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضرگرددشماره بايگانی :971071-رايگان
دفتر شعبه دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسی استان خراسان رضوی

511/43آگهی 
بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به خواندگان حسین شیرازی كالته مال محمد قلی فرزند  حیدر و مجتبی احمدزادگان فرزند محمود   فعال 
مجهول المكان ابالغ می شود در مورد دادخواست خانم ساره كاوسی فرزند محمد  بطرفیت  شما بخواسته مطالبه وجه چك بموجب حكم 
شماره 9709977503100819 مورخ 97/7/18 در پرونده كالسه 970310 حكم به محكومیت تضامنی خواندگان آقای حسین شیرازی كالته 
به عنوان صادر كننده و خوانده رديف دوم به عنوان ظهرنويس به پرداخت مبلغ 160/000/000 ريال بابت اصل خواسته )يك فقره چك بشماره 
241614-9401  مورخ 97/3/5 عهده بانك قوامین و مبلغ 3/450/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سر رسید 
چك 97/3/5 الی يوم االدا كه بر مبنای نرخ تورم شاخص بانك مركزی در اجرای احكام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم شده 

ايد مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در اين شورا است
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3 مشهد

511/44آگهی ابالغ دادخواست تجديدنظر و ضمائم
پیروآگهی قبلی بدينوس�یله به آقای س�ینا خاكس�ار يزدی  فعال مجهول المكان ابالغ می گردد كه سازمان ملی زمین مسكن دادخواست 
تجديدنظر خواهی خود را نس�بت به دادنامه ش�ماره 9709977575600340 صادره ش�عبه 6 دادگاه حقوقی مشهد تقديم نموده است لذا 
جنابعالی ظرف ده روز از تاريخ انتش�ار اين آگهی فرصت داريد با مراجعه به اين ش�عبه نس�بت به اخذ نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم 
تجديدنظ�ر خواهی و ارائه اليحه دفاعیه خد اقدام نمايید در غیر پرونده با همین كیفیت به دادگاه تجديدنظر ارس�ال خواهد شدش�ماره 

بايگانی :960583
مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد

511/45آگهی 
خواهان :غالمحس�ین ش�خمی  دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده آقايان :1-حس�ین ش�یردل 2-محمد حس�ین اخوان 3-ج�واد اخوان 
4-س�ید حس�ن حس�ینی 5-محمود زرگران به خواسته دس�تور موقت و ابطال س�ند مطرح كه به اين ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه9609987575800278 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد  ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/29 ساعت 9 تعیین شده است كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی كامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

آگهی حصر وراثت
خانم س�كینه اصل روس�تا دارای شماره شناسنامه 43 به شرح دادخواست به كالسه 97000400685 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه ش�ادروان نادر رحمانی به شماره شناس�نامه 372 به تاريخ 1397/08/06 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- سكینه اصل روستا فرزند شعبان بشماره شناسنامه 43 متولد 1351 صادره 
س�اوجبالغ همس�ر متوفی 2- قادر رحمانی فرزند نادر بشماره شناسنامه 4890104402 متولد 1370 صادره كرج پسر متوفی 3- مصطفی 
رحمانی فرزند نادر بش�ماره شناسنامه 4890385738 متولد 1378 صادره ساوجبالغ پسر متوفی 4- افسانه رحمانی فرزند نادر بشماره 
شناسنامه 4890185631 متولد 1372 صادره ساوجبالغ دختر متوفی 5- اسماعیل رحمانی فرزند خلیل بشماره شناسنامه 195 متولد 1313 
صادره بیجار پدر متوفی 6- سلمه كرمی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 162 متولد 1308 صادره زنجان مادر متوفی اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین 

آگهی ظرف 1 )يك( ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1799

آگهی حصر وراثت
آقای تیمور بنیاد علی دارای شماره شناسنامه 283 به شرح دادخواست به كالسه 97000400693 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده كه شادروان رمضان بنیاد علی به شماره شناسنامه 2 به تاريخ 1397/07/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ثريا اسمعلی فرزند جانعلی بشماره شناسنامه 140 متولد 1322 صادره بیجار همسر متوفی 2- تیمور 
بنیاد علی بشماره شناسنامه 283 متولد 1342 صادره بیجار پسر متوفی 3- علی حسین بنیاد علی بشماره شناسنامه 449 متولد 1355 صادره 
بیجار پسر متوفی 4- مسلم بنیاد علی بشماره شناسنامه 3448 متولد 1357 صادره كرج پسر متوفی 5- معصومه بنیاد علی بشماره شناسنامه 
291 متولد 1344 صادره بیجار دختر متوفی 6- زلیخا بنیاد علی بشماره شناسنامه 448 متولد 1351 صادره بیجار دختر متوفی 7- عظما بنیاد 
علی بشماره شناسنامه 319 متولد 1348 صادره بیجار دختر متوفی 8- لیال بنیاد علی بشماره شناسنامه 3794 متولد 1359 صادره كرج دختر 
متوفی 9- نرگس بنیاد علی بشماره شناسنامه 355 متولد 1350 صادره بیجار دختر متوفی 10- اعظم بنیاد علی بشماره شناسنامه 632 متولد 
1364 صادره ساوجبالغ دختر متوفی اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 

يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )يك( ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختالف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1800

5- حصروراثت
آق�ای م�ه گل محمدی فرزند گل محمد با وكالت خانم ها فاطمه افش�ارمنش فرزند حیدر و زهرا افش�اری پور فرزند عباس دارای ش�ماره 
اختصاصی 13554 بشرح دادخواست شماره 625/1/97 مورخ 1397/8/21 توضیح داده شادروان گل محمد بلوچ فرزند عبدالرزاق شماره 
اختصاصی 610 در تاريخ 1397/7/15 در ش�هر كرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مه گل محمدی فرزند گل محمد 
كداختصاصی 13554 متولد 1372 همسر متوفی. 2- نازی بلوچ فرزند گل محمد كداختصاصی – متولد 1387 فرزند متوفی. 3- سحر بلوچ 
فرزند گل محمد كداختصاصی – متولد 1388 فرزند متوفی. 4- ستايش بلوچ فرزند گل محمد كداختصاصی – متولد 1390 فرزند متوفی. 5- 
خديجه بلوچ فرزند گل محمد كداختصاصی 0046151097018303 متولد 1396 )2017 م( فرزند متوفی. 6- محمدامین بلوچ فرزند گل محمد 
كداختصاصی 0045170597022903 متولد 1394 )2015 م( فرزند متوفی.  لذا مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود چنانچه كسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 

تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
625 شورای حل اختالف شماره يك شهرستان كرمان

6- ابالغ وقت
آقای سیدمسعود حسینی دادخواستی به شماره 9709983468200427 به طرفیت آقای مجید ممتازيان به اين شورا تقديم داشته اند لذا 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی وقت رسیدگی 1397/10/17 ساعت 10 يك نوبت درج تا 
خوانده با اطالع از وقت رسیدگی در جلسه شورا واقع دركرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه شعبانیه كوچه مجتمع قضايی 22 بهمن اداره 
كل شوراها مراجعه و در جلسه شورای حل اختالف 9 جهت دفاع از خود شركت نمايد و يا اليحه ای ارسال نمايد و عدم حضور نامبرده مانع 

رسیدگی نخواهد شد و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
427 شورای حل اختالف شماره 9 كرمان

7- حصروراثت
خانم زهرا خالصی فرزند محمدعلی دارای شناسنامه 190 بشرح دادخواست شماره 970450 مورخ 1397/8/21 توضیح داده شادروان رضا 
خالقی فرزند رستم بشناسنامه 3020009596 در تاريخ 1396/6/21 در شهر جیرفت فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- فاطمه 
ثنا خالصی فرزند رضا ش.ملی 3100944062 فرزند متوفی. 2- زهرا خالصی فرزند محمدعلی ش.ش 190 همس�ر دائمی متوفی. 3- نصرت 
خالقی فرزند رستم ش.ملی 6069811410 مادر متوفی.  لذا مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
كسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقديم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
450 شورای حل اختالف شماره 2  شهرستان عنبرآباد

8- حصروراثت
خانم س�یده نیره موسوی جمتان فرزند سیداكبر دارای شناس�نامه 3020046920 بشرح دادخواست شماره 970456 مورخ ----  توضیح 
داده شادروان محمدرضا آذربیگ فرزند پنجعلی بشناسنامه 6069510569 در تاريخ 97/8/4 در شهر عراق فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- سیده نیره مرادی نسب جمتان فرزند سیداكبر ش.ملی 3020046920 همسر مرحوم. 2- اسرا آذربیگ فرزند محمدرضا 
ش.ملی 6060419291 فرزند متوفی. 3- حافظ آذر بیگ فرزند محمدرضا ش.ملی 6060471501 فرزند متوفی.  لذا مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه كسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يك ماه 
از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختالف تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری كه بعد از اين موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
456 شورای حل اختالف شماره 2  شهرستان عنبرآباد

آگهی مزايده اموال غیر منقول )نوبت دوم(
به موجب پرونده كالس�ه 970013 اين اجرا و در راس�تای اجرای مفاد داد نامه شماره 9509971438100280 -1395/3/24 اصداری 
ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی س�یاهكل ودادنامه ش�ماره 9609971313700356- 1396/3/31 اصداری از شعبه چهارم دادگاه 
تجديد نظر اس�تان گیالن بدينوس�یله ملك زير از طريق مزايده در حضور نماينده محترم دادس�تانی به فروش می رسد: مشخصات 
ملك: شش�دانگ پالک ثبتی 31 فرعی از 28 اصلی به مس�احت 88096/66 متر مربع واقع در س�یاهكل- ابتدای جاده سیاهكل به 
ديلمان- روستای مهربن،با حدود اربعه شماال به زمین آقای مجید جستانی و زمین آقای عیسی زمانی شرقا به نهرقاسم جوب جنوبا 
به زمین اكبرپرتوی غربا به تپه مشرف بر اشكجانپهلو  و زمین اكبر پرتوی می باشد،كه از سوی كارشناسان رسمی دادگستری ارزش 
ه�ر متر مربع به مبلغ 300000ريال وجمعا به مبلغ 26428998000 ريال بر آورده گرديده اس�ت.روز مزايده:97/10/9 س�اعت 11-10 
صبح .محل مزايده: اجرای احكام مدنی دادگس�تری س�یاهكل .ملك فوق الذكر با اوصاف بیان ش�ده در حضور نماينده دادستانی از 
طريق مزايده به فروش می رسد و قیمت پايه از مبلغ ذكر شده شروع شده و كسی كه باالترين مبلغ را پیشنهاد نمايد برنده مزايده 
محسوب ومیبايست10 درصد مبلغ پیشنهادی را بايد فی المجلس پرداخت و ما بقی را ظرف مدت يك ماه پرداخت نمايد ودر صورت 
ع�دم پرداخ�ت مابقی ظرف مدت مقرر 10درصد  واريزی به نفع صن�دوق دولت ضبط خواهد گرديد.در ضمن عالقه مندان می توانند 

جهت بازديد از امالک 5 روز قبل از مزايده با هماهنگی اجرای احكام مدنی اقدام نمايند.
ح    5393     مدير اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان سیاهكل- پورمند

آگهی مزايده اموال غیر منقول- نوبت دوم 
شماره بايگانی:960730 به موجب پرونده كالسه 960730 اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان الهیجان و حسب دادنامه و اجرايیه 
صادره از ش�عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی الهیجان محكوم علیه آقای جمش�ید راسخی فرزند نادر محكوم گرديده به پرداخت مبلغ 
1،313،041،475 ريال بابت اصل خواس�ته و خس�ارات دادرسی در حق محكوم له آقای حسین خادم گرودباری فرزند هادی و پرداخت 
65،652،073 ريال بابت نیمعشر در حق صندوق دولت، كه در راستای پرداخت بدهی خود طی شرحی به اين اجرا اعالم پدر وی بنام 
آقای نادر راسخی دنبرانی فرزند عزيز فوت نموده و در حین فوت مالك ششدانگ پالک ثبتی شماره 280 فرعی از 20 اصلی بخش 14 
ناحیه 55 بوده و تقاضای پرداخت محكوم به )پیش قسط( از محل فروش سهم االرث خود از ملك پدری را نموده كه با اين وصف ملك 
مزبور توقیف و سپس مراتب جهت ارزيابی به كارشناس رسمی دادگستری ارجاع كه پس از اعتراض به نظريه كارشناس بدوی به هیات 
س�ه نفره كارشناس�ان ارجاع كه ايشان پس از بررس�ی و مطالعه پرونده از ملك مورد نظر بازديد بعمل آورده و سپس نظريه خود را به 
شرح ذيل اعالم داشته اند؛ ) مشخصات ملك وارزش ريالی( ملك موصوف عبارتست از ششدانگ يك قطعه زمین به مساحت تقريبی 
283/07 متر مربع بپالک ثبتی شماره 280 فرعی از 20 اصلی بخش 14 ناحیه 55 به شماره ثبت 7963 صفحه 157 دفتر متمم 13 قريه 
كوه بنه بخش 14 گیالن واقع در الهیجان محله يحیی آباد كوچه 11 بن بس�ت پیله ور پالک 126 كد پس�تی 53997-44177 متعلق به 
مرحوم نادر راس�خی دنبرانی فرزند عزيز، اعیانی احداثی بمس�احت زير بناء قريب 145 متر مربع در دو قسمت حد شرقی و غربی قرار 
داشته كه در قسمت شرقی، ساختمان قديمی ساز با اسكلت خشت و آجر و قسمت غربی آن با سنگ بلوک و سربندی چوبی با پوشش 
حلب بوده اس�ت، با توجه به ش�كل و فرم قديمی س�از اعیانی قدمت آن ها بیش از چهل س�ال می گذرد، قابلیت سكونت داشته ولی 
فاقد ارزش اعیانی س�اختمان های نوس�از بوده است. ملك دارای امتیازات آب و برق و گاز شهری بوده و يك حلقه چاه در داخل حیاط 
وجود دارد كه كارشناس منتخب با در در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر و محل وقوع ملك، مكان استقرار پالک و مصالح بكار رفته در 
ساختمان و قدمت بناء و با در نظر گرفتن كلیه اوضاع و احوال مسلم در قضیه و به لحاظ عدم دسترسی مناسب ملك ارزش عرصه پالک 
مذبور را بمبلغ 2،264،560،000ريال و ارزش اعیانی آن را بمبلغ 145،0000،000 ريال و ارزش كل ششدانگ پالک صدرالتوصیف )اعم از 
عرصه و اعیان( را به مبلغ 2،409،560،000 ريال معادل دويست و چهل میلیون نهصدو پنجاه و شش هزار تومان تمام بعنوان قیمت پايه 
كارشناسی اعالم داشته كه اين امر مصون از اعتراض واقع گرديده است. در ضمن ارزش سهم االرث محكوم علیه آقای جمشید راسخی 
فرزند نادر از پالک مذبور )14 سهم از 64 سهم( بمبلغ 527،091،250 ريال بوده كه مورد مزايده می باشد./ ملك مذكور در روز يكشنبه 
مورخه 1397/10/09 از ساعت 9 الی 11 در محل دادگستری شهرستان الهیجان طبقه دوم اجرای احكام مدنی با حضور نماينده محترم 
دادستان شهرستان الهیجان از طريق مزايده حضوری به فروش می رسد و مزايده در روز و ساعت تعیین شده شروع و از قیمت پايه 
شروع و كسی كه باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. و خريدار موظف است ده درصد از قیمت كل خريداری شده فی 
المجلس پرداخت و مانده ثمن معامله را حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاری مزايده پرداخت و رسید آنرا به اجرا تسلیم نمايد 
و چنانچه نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن معامله )90 درصد باقیمانده( را در فرجه مقرر پرداخت نمايد وفق ماده 129 قانون 
اجرای احكام مدنی س�پرده او )وجه 10 درصد واريزی( پس از كس�ر هزينه های عملیات اجرايی بنفع صندوق دولت ضبط و در صورت 
درخواست مجدد خواهان مزايده تجديد میگردد. متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزايده از ملك فوق واقع در آدرس فوق 
الذكر بازديد و جهت كسب اطالعات بیشتر به اين اجرا مراجعه فرمايند. اين آگهی يك بار در يكی از روزنامه های كثیراالنتشار محلی 

درج و در معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد./ 
ح  5394      مدير دفتر واحد اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان الهیجان- خدمتگزار

آگهی حصر وراثت
  آقای معصوم بخش�ی پور چوش�لی فرزند علی به ش�ماره شناس�نامه 5179126533 اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت و فتوكپی 
شناس�نامه ورثه در خواس�تی بشماره 97-165 تقديم اين ش�ورا نموده و چنین اشعارداشته است كه ش�ادروان مرصاد بخشی پور 
چوشلی به شماره شناسنامه 5170105142 در تاريخ 1393/08/03در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان سیاهكل در گذشته و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از :1- معصوم بخش�ی پور چوش�لی فرزند علی  به ش�ماره شناس�نامه 5179126533 پدر متوفی 2- زهرا 
حس�ن پور گلرودباری فرزند امیر به  شماره شناس�نامه 5179055016 مادر متوفی ومتوفی  بجز وراث فوق وراث ديگری ندارد، اين 
آگهی برای يكی از جرايد كثیر االنتش�ار درج می گردد تا هركس�ی نس�بت به آن اعتراضی دارد  يا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی 
می باش�د ظرف يك ماه پس ازانتش�ار به شعبه  اول شورای حل اختالف شهرستان س�یاهكل تقديم نمايد در غیر اينصورت گواهی  

حصر وراثت صادر  خواهد شد.
ح  5395  قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سیاهكل- عباس پارسا منش

 آگهی مزائده اموال منقول 
 ش�ماره بايگانی ش�عبه 971003  در پرونده  اجرائی كالسه 970634 له سمانه زنگی ونددرويشوند اجرای احكام  مدنی شعبه چهارم  
حقوقی  بندر انزلی در نظر دارد، اموال توقیفی را پس ازارزيابی  توسط كارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل   از طريق ) مزائد 
ه به فروش برساند .مشخصات اموال : 1- يك دستگاه كنتی كاتر با متعلقات و تابلوی برق )موسوم به فیلیكر ساخت  شركت ماشین 
س�ازی میرزائی اصفهان به س�ال 1389 و از جنس استینلس استیل می باش�د مال مورد ارزيابی به مبلغ 350/000/000 ريال برآورد 
گرديده و در روز مزائده به فروش خواهند رسید خريداران میتوانند 5 روز  قبل از  جلسه مزايده از اموال مشروحه به نشانی منطقه 
آزاد انزلی- ش�هرک صنعتی ش�ماره يك- خ بنفش�ه- ش�ركت فرآورده های پروتیین الكه بازديد سپس در جلس�ه مزايده  مورخ 
1397/09/25 ساعت 10 تا 11 صبح كه محل آن دائره اجرای احكام مدنی شعبه چهارم حقوقی دادگستری بندر انزلی گرديده شركت 
نمايند. برنده مزايده شخصی خواهد بود كه باالترين مبلغ را پیشنهاد نمايد وده درصد مبلغ پیشنهادی را در روز مزايده به حساب 
سپرده دادگستری واريز و قبض را در وقت اداری همان روز به اين اجرا ارائه نمايد ومابقی مبلغ را ظرف مدت يكماه از تاريخ مزايده 

توديع نمايد كلیه هزينه های قانونی به عهده خريدار می باشد.
ح  5396  دادورز اجرای احكام مدنی شعبه چهارم حقوقی انزلی – سیدی

 آگهی مزايده اموال غیر منقول
 شماره بايگانی شعبه 970725 در پرونده  اجرائی كالسه 970725 اجرای احكام مدنی شعبه چهارم حقوقی دادگستری بندر انزلی 
در نظ�ر دارد 3 دانگ از پالک ثبتی 15-7672 فرعی از 820 ش�ماره ثب�ت 15553 دفتر 7/8 صفحه338 بخش 7 گیالن به مالكیت 
آقای س�هراب مس�عودی اصیل فرزند عبداله را پس از  ارزيابی ملك توسط كارشناس منتخب به شرح آتی از طريق مزايده بفروش 
برس�اند. مش�خصات مورد كارشناس�ی طبق نظر كارش�ناس : پالک مذكور به نش�انی : بندر انزلی خ مطهری- خ روبروی بانك  ملی 
ش�عبه  يادگار امام ) روس�تازاد( كوچه ياسمن انتهای بن بس�ت الدن- بن بست 8 متری: بشماره ثبتی فوق الذكر زمینی است باير و 
بدون اعیانی كه حالت آبگیر دارد. در پاس�خ به س�واالت دادگاه محترم: ملك در  اجاره كس�ی قرار نداشته ومشاع بوده و سه دانگ 
آن متعلق به مالك ) آقای  س�هراب مس�عودی( است طبق  نامه  اداره ثبت نیز به فروش نرسیده است: نكته مهم اينست كه با توجه 
به ابعاد مندرج در س�ند مالكیت مربوطه كه ش�ماال 11/70 وش�رقا 26/90 و  غربا 28/10 و جنوبا 13/20 می باش�د، میانگین مساحت 
قابل احتس�اب 341  متر مربع بدس�ت می آيد كه با مساحت درج ش�ده در سند مالكیت به میزان423 متر مربع مغايرت دارد. لذا با 
احتس�اب مس�احت 341 متر مربع و با عنايت به مراتب صدر الذكر و با توجه به موقعیت مكانی ومساحت مورد كارشناسی ارزش آن 
طبق نرخ عادالنه روز مبلغ 1/909/600/000 ريال )  يك میلیارد ونهصد میلیون و ششصد هزار ريال ( می باشد كه در  روز مزايده 3 
دانگ پالک به ارزش 954/800/000 ريال  بفروش خواهد رسید. خريداران می توانند 5 روز  قبل از  جلسه مزايده از پالک مشروحه 
به نشانی  فوق الذكر بازديد سپس در جلسه مزايده  مورخه 1397/09/28 ساعت10 تا11 صبح كه محل آن دائره اجرای احكام مدنی 
ش�عبه چهارم حقوقی دادگس�تری بندر انزلی تعیین  گرديده شركت نمايند. برنده مزايده ش�خصی خواهد بود كه باالترين مبلغ را 
پیشنهاد نمايد وده درصد مبلغ پیشنهادی را در روز مزايده به حساب سپرده دادگستری واريز و قبض را در وقت اداری همان روز به 
اين اجرا ارائه نمايد ومابقی مبلغ را ظرف مدت يكماه از تاريخ مزايده توديع نمايد كلیه هزينه های قانونی به عهده خريدار می باشد.
ح  5397  دادورز اجرای احكام مدنی شعبه چهارم حقوقی انزلی – سیدی

آگهی
  سه شنبه

  13 آذر 1397
 شماره  4355

5



آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده 4/970414ت شعبه 4دادگاه تجدید نظراستان گلستان بدینوسیله به آقای عبدالغنی تاجی فرزند عید محمد مجهول المکان 
اخطار میگردد امیرحمزه براهوئی مالدار دادخواست تجدید نظرخواهی بطرفیت شما وثریا مصطفی لو وعصمت سارانی نسبت به دادنامه 
شماره9709971760200358صادره ازشعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان آق قال تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه 
وثبت آن بکالسه 4/970414ت وجری تشریفات قانونی وتعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه بطرفین نظربه اینکه خوانده دعوی تجدید 
نظرخواهی مجهول المکان میباشد لذا مستندا" به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی وانقالب مراتب یکنوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تاخوانده مجهول المکان عبدالغنی تاجی دردفترشعبه 4دادگاه تجدید نظر استان گلستان حاضر 
ضمن اعالم آدرس دقیق وجدید نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت نموده ودرجلسه دادرس�ی مورخه 97/11/24 ساعت9 صبح 

تعیین شده است شرکت نمایند.   
 202-مدیردفترشعبه 4دادگاه تجدید نظر استان گلستان-عباسپور 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 خواهان خدیجه نیالب دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حمیدرضا پاینده به خواس�ته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709987710300487شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان بوشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 397/10/16ساعت 10  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 ضمن 

اعالم  نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت کند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد5 .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان بوشهر ..تیموری  758 م الف  
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی به آقای مصطفی حق نگهدار فرزند علی محمد 

خواهان آقای اسماعیل رایان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مصطفی حق نگهدار به خواسته اعالم بطالن معامله مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9509987710700212شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر ثبت و وقت رسیدگی و اجرای 
قرار کارشناس�ی مورخ1397/10/23ساعت  8 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آیین 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 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 شود5
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر مرادی م الف 759

آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه تمیمی فرزند ابراهیم دارای شناس�نامه شماره 29 صادره از شبانکاره به ش�رح دادخواستی به کالسه97/146 ح 1 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس محمودیان در تاریخ 97/7/21 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1_ فاطمه تمیمی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 29 صادره از شبانکاره همسر دائمی 
متوفی 2_طه  محمودیان فرزند عباس به شماره شناسنامه 1746208201صادره از شبانکاره فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد5. 
جلیل حسن زاده  رییس شورای حل اختالف خارگ م الف 760

آگهی حصر وراثت 
خانم مریم بحر پیما فرزند سالم دارای شناسنامه شماره 217 صادره از بوشهر به شرح دادخواستی به کالسه97/111ح 1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایراندخت خادم محمدی در تاریخ 97/4/28 اقامتگاه دائمی خود را بدرود گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1_ مریم بحرپیما فرزند سالم به شماره شناسنامه 217 صادره از بوشهر فرزند متوفی 2_ فریبا 
بحر پیما فرزند سالم به شماره شناسنامه 720 صادره از بوشهر فرزند متوفی  3 داریوش بحر پیما به شماره شناسنامه 1235صادره از بوشهر 
فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد5 .
جلیل حسن زاده رئیس شورای حل اختالف خارگ م الف 761

آگهی مزایده اموال غیرمنقول) نوبت اول(
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجراییه به ش�ماره بایگانی 970790 صادره از دادگس�تری گرمس�ار در مورخ 
1397/10/9 ساعت 11 صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش امالک توقیف شده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و 
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا تحویل نماینده اجرا در محل مزایده و ظرف مهلت 
سی روز بها کامل مزایده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واریز و قبض مربوط را ارایه نماید در غیر این صورت کل ده درصد دریافت 
ش�ده اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د. ملکهای مورد مزایده شامل: 1- پالک ثبتی 10/5813 به نام خانم فلور جلیلی واقع در 
گرمسار خیابان بیسکوران انتهای کوچه میعاد می باشد. ملک مورد نظر زمینی به مساحت عرصه 165/6 متر مربع دارای پالک ثبتی 5813 
فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزا شده از 4419 فرعی از اصلی مذکور می باشد که مطابق سند مالکیت 671103 ج 97 ششدانگ آن به نام خانم 
فلور جلیلی می باشد. با عنایت به شرح فوق موقعیت ابعاد عرصه و در نظر گرفتن جمیع موارد موثر در کارشناسی ارزش ششدانگ پالک 
ثبتی 10/5813 به مساحت عرصه 165/6 متر مربع بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است داشته باشد به مبلغ 1/080/000/000 
ریال ) یک میلیارد و هش�تاد میلیون ریال ( ارزیابی میگردد. مورد مزایده 1/155 دانگ از شش�دانگ به ارزش 208/000/000 ریال می باشد. 
مکان مزایده: گرمسار. دادگستری. اجرای احکام شعبه اول. ضمنا متقاضیان خرید)هرکس( می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای 

فروش معین شده اموالی را که آگهی شده مالحظه نماید.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار- گیلوری 

آگهی 
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ناصر والیان نژاد و سعید امینی  به طرفیت آقای علیرضا اژدر 
فرزند محمد نسبت به دادنامه شماره 97*503 صادره از این شعبه بدینوسیله به تجدیدنظرخوانده 
ابالغ می شود حسب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ظرف 
ده روز پس از رویت این آگهی جهت مالحظه و دریافت نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر خواهی 

اشاره شده و ارائه پاسخ آن ) در صورت صالحدید ( به دفتر این دادگاه مراجعه نمایید .
97 مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه حقوقی کرج – معدنی پور

دادنامه
به تاریخ 1397/08/30 در وقت مقرر جلس�ه دادگاه اصل 49 قانون اساس�ی اس�تان البرز مس�تقر 
در دادگاه انق�الب اس�المی ک�رج ب�ه تص�دی امضاء کننده ذیل تش�کیل اس�ت پرونده کالس�ه 
9709983011000012 تحت نظر قرار دارد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید رای دادگاه در خصوص درخواست ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام خمینی ) ره ( استان البرز و توابع استان تهران به شماره 184/51403/ن مورخ 
1397/2/30 مبنی بر اینکه ششدانگ ملک به پالک ثبتی 362 فرعی از 23 اصلی به شماره قطعه 
28 تفکیکی به مساحت 760 مترمربع واقع در گرمدره جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس متعلق 
به آقای ایرج آگاه عشق آبادی فرزند ذکراله را شناسایی و اعالم نموده اند که به علت عدم حضور 
مالک در کشور سالهاست رها و در معرض حیف و میل قرار دارد که به همین جهت در راستای آئین 
نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف 
نموده اند علی ایحال با توجه به مراتب مذکور و تحقیقات و اقدامات معموله و استعالمهای صورت 
گرفته از اداره ثبت اسناد و امالک و وزارت اطالعات و اداره گذرنامه و احضار مالک از طریق جراید 
کثیراالنتشار که تاکنون مراجعتی نداشته همه حکایت از رها و بالتصدی بودن پالک مذکور دارد لذا 
دادگاه مستندا به مواد 13 و 10 و 8 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون 
اساسی حکم به تملک پالک موصوف به نفع ستاد اجرایی فرمان امام ) ره ( صادر و اعالم می نماید تا 
ضمن تقویم و کسر مطالبات دولت و حق سرپرستی مابقی وجوه حاصله را در حساب امانی نگهداری 
و در صورت مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل ایشان به انان مسترد گردد رای صادره غیابی 

و در فرجه قانونی قابل واخواهی در همین دادگاه است .
19 قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز -  صفری

آگهی احضار و ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه پرونده کالسه 970030/97 در خصوص دعوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( 
نمایندگی استان البرز به طرفیت اقایان افشین اعتبار و بابک اعتبار فرزندان ناصر در رابطه با پالک 
ثبتی 6541 فرعی از 163 اصلی در این دادگاه مطرح و در حال رسیدگی است حسب دستور دادگاه 
و با تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی به مشارالیه ابالغ می گردد به تاریخ 1397/11/17 روز 
چهارشنبه ساعت 9 جهت رسیدگی در دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز مستقر در دادگاه 
انقالب اسالمی کرج واقع در میدان آزادگان اول خیابان برغان حاضر شوند در غیر این صورت طبق 
مقررات به پرونده موصوف غیابا رسیدگی خواهد شد و ضمنا دادخواست و مدارک ضمیمه پرونده 

است .
30 مدیر دفتر دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امیر پاک  سرش�ت با وکالت خانم س�حر اله خانی دارای شناس�نامه ش�ماره 740 به ش�رح 
دادخواست به کالسه 9701049/7 از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد پاک سرشت به شناسنامه شماره 94 در تاریخ 1397/6/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- امیر پاک  سرشت متولد 
1341/3/1 ش ش 740 فرزند محمد پس�ر متوفی 2- ناصر پاک  سرش�ت متولد 1348/3/1 ش ش 
2318 فرزند محمد پسر متوفی 3- زهرا پاک  سرشت متولد 1339/11/8 ش ش 3736 فرزند محمد 
دختر متوفی 4- پروین پاک  سرشت متولد 1344/12/17 ش ش 14370 فرزند محمد دختر متوفی 
5- آزیتا پاک  سرش�ت متول�د 1353/5/10 ش ش 11262 فرزن�د محمد دختر متوفی 6- خدیجه 
فتح اله متولد 1319/12/17  ش ش 13587 فرزند اس�داله همس�ر متوفی   اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد .
 47 رئیس شعبه 7 شورای حل اختالف کرج 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609982679100307 شعبه 40 شورای حل اختالف کرج ) 54 سابق ( - مجتمع 
شماره 2 ) شهید ملک زاده ( تصمیم نهایی شماره 9609972679100495 خواهان آقای کاظم 
مومنی ارنانی فرزند علی اصغر  به نش�انی استان البرز – شهرستان کرج – شهر کرج – میدان 
ش�هید فهمیده – محله آس�یاب برجی – کوچه ش�هید محمودی – پالک 12 – واحد 4 خوانده 
آقای حبیب نصیری جوزانی به نش�انی مجهول المکان خواس�ته ها 1- مطالبه خس�ارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خس�ارات دادرس�ی گردش�کار خواهان دادخواس�تی/

درخواس�تی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این حوزه و 
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان 
زیر تش�کیل اس�ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش�ور و تبادل نظر ختم رس�یدگی را 
اعالم و به ش�رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای ش�ورا در خصوص دعوی آقای کاظم 
مومنی به طرفیت آقای حبیب نصیری جوزانی به خواس�ته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت 
دو فقره چک بانضمام خس�ارت دادرس�ی با عنایت به جامع اوراق پرونده و مفاد دادخواس�ت 
تقدیمی و استماع اظهارات خواهان بدین توضیح که اشعارداشته اند به موجب دو فقره چک از 
خوانده دعوی طلب دارم و با وصف ابالغ قانونی به خوانده در جلس�ه دادرسی مورخ 96/9/25 
شرکت ننموده اند و علیهذا قاضی شورا با مالحظه دو فقره چک به شماره های 172470 مورخ 
1394/3/12 و چک ش�ماره 172471 مورخ 94/3/17 هر دو  به مبلغ 50/000/000 ریال به عهده 
بان�ک صادرات ای�ران و گواهی عدم پرداخت ان و بنا بر اصل اس�تصحاب و ب�ا در نظر گرفتن 
وجه تجریدی چک دعوی خواهان را مقرون به صحت تش�خیص و به اس�تناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 قانون آیین دادرس�ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
100/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته بانضمام خس�ارت تاخیر تادیه از زمان س�ر رس�ید چک 
96/3/17 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرس�ی به مبلغ 1/500/000 ریال در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی اس�ت و ظرف مدت بیس�ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض 
در همین ش�عبه می باشد و ظرف مدت بیس�ت روز دیگر قابل اعتراض در دادگاه عمومی کرج 

می باشد .
7 قاضی شعبه 40 شورای حل اختالف کرج – صادق حسنوند

اجراییه
مشخصات محکوم له : محمدرضا امیر شریفی فرزند عادل به نشانی استان البرز – شهرستان کرج 
– شهر کرج – عظیمیه – گلستان یکم – پ 56 – ط 4 واحد 7 مشخصات محکوم علیه : عبدالخالق 
ابرار فرزند عادل به نشانی البرز – کرج مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له : محکوم به : 
به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709972679400359 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه از زمان س�ر رس�ید چک 86/04/30 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرس�ی به مبلغ 1/000/000 
ریال و پرداخت نیم عشر دولتی و هزینه های اجرایی می باشد محکوم علیه مکلف است  از تاریخ 
اب�الغ اجرائیه :1- ظ�رف ده روز مفاد آنرا بموقع  اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( . 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد .3- مالی معرفی کند  که اجرا حکم و استیفاء محکوم به 

از آن میسر باشد .
59 مسئول دفتر شعبه 74 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف کرج – اکرم السادات میر خلیلی

آگهی
در پرونده کالس�ه 960564 این ش�عبه آقای نادر کیانی فرزند نعمت اله به اتهام ارتکاب توهین و تهدید به ضررهای شرفی از طریق ارسال 
پیامک موضوع شکایت عزیزاله چردوری فرزند محمدعلی تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن در اجرای مقررات 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
12/1295 شعبه 2 دادیاری عمومی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کنگاور

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
  خان�م معصومه نریمانی آزاد  داراي شناس�نامه ش�ماره  3064 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه  
1/97ش/1090  ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
فردین زرین بشناسنامه 1394 درتاریخ 97/7/25  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: )1(-متقاضی ف�وق الذکر خانم نام معصومه نام خانوادگی 
نریمانی آزاد نام نریمان شماره شناسنامه 3064   )2(- نام مهدی نام خانوادگی زرین نام پدر فردین 
شماره شناسنامه 0410420417    )3(-نام زهرا نام خانوادگی زرین نام پدر فردین شماره شناسنامه 
0410560421  اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1500 خ    رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خان�م فاطم�ه قره خان بیک لو داراي شناس�نامه ش�ماره 722 به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 
1/97ش/1095  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
فرهاد معظمی گودرزی بشناسنامه  1874 درتاریخ 97/7/24  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: )1(-متقاضی فوق الذک�ر خانم نام فاطمه نام 
خانوادگی قره خان بیک لو نام پدر رجبعلی ش�ماره شناسنامه 722   )2(- نام فرزانه نام خانوادگی 
معظمی گودرزی نام پدر فرهاد ش�ماره شناس�نامه 0410344796    اینجانب با انجام تش�ریفاتی 
مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1502 خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کالس�ه پرونده: 4/97ش/833  وقت رس�یدگی: 97/10/17 ساعت 9:30 صبح شنبه خواهان: زهرا 
حس�امی تازه کند خوانده: عبدالقاسم ناصری خواس�ته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه  4  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده  به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود. تاخوانده ازتاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه 

بعداٌ ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف 1509 خ   مدیر دفتر شعبه  4 شورای حل اختالف ورامین

دادنامه 
پرونده کالسه 9709982823100311 شعبه 21  شورای حل اختالف شهرستان قزوین تصمیم نهایی شماره 9709972823100567  خواهان: 
خانم مهناز گروسی فرزند نقی با وکالت آقای صمد شکوری فرزند غریبعلی به نشانی قزوین سه راه خیام انتهای کوچه یاس مجتمع پزشکان 
فرشته طبقه دوم واحد 11 خوانده: آقای امیر علیجانی فرزند رحیم مجهول المکان خواسته: 1- مطالبه وجه بابت... 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- تامین خواسته 5- پرداخت حق الوکاله  رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان مهناز گروسی 
فرزند نقی با وکالت صمد شکوری به طرفیت خوانده امیر علیجانی فرزند رحیم به خواسته مبلغ 100/000/000 ریال از بابت یک فقره رسید 
عادی مورخه 97/5/3 به انضمام خسارت قانونی و تاخیر تادیه به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی 
مصدق حواله/ رسید عادی موضوع خواسته و با این ادعا که خوانده بابت بدهی خود آن را اصدار نموده و علیرغم مراجعه جهت وصول وجه 
نامبرده از پرداخت دیین خویش امتناع می ورزد لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. با عنایت به اینکه خوانده دعوی 
با وصف ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده و نهایتا مدرک و دلیل قانونی مشعر بر 
تادیه دین و برائت ذمه خود را ارایه و ابراز ننموده است. لذا شورا استصحاب بقای دین خوانده و احراز صحت و اصالت سند فوق الذکر دعوی 
خواهان را وارد و ثابت دانسته لذا مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 2/611/000 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/7/8 لغایت اجرای 
حکم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد که رای صادره غیابی بوده 
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مدت مذکور ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی نزد محاکم محترم عمومی حقوقی قزوین می باشد.17
م الف: 1598/1  قاضی شعبه 21 شورای حل اختالف شهرستان قزوین- مظاهر غفاری

ابالغیه
احتراما به استحضار می رساند خانم زینب محمدی عبده وند فرزند سعادت دادخواستی به صدور گواهی عدم امکان سازش بطرفیت محسن 
حاجتی بیرگانی به این ش�عبه از دادگاه تقدیم نموده که به ش�ماره 971302  ثبت گردیده  نظر به اینکه خوانده )محسن حاجتی بیرگانی(
مجهول المکان می باشد در راستای اعمال  ماده 73 آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار منتشر تا نامبرده 

در تاریخ 97/11/10 ساعت 10:30 در جلسه دادگاه حاضر گردد.
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجدسلیمان شماره : 6640

اصالحیه مسجدسلیمان
پیرو درج آگهی حصروراثت که در تاریخ 8آذر 1397 ش�ماره 4351 چاپ ش�ده نام خواندگی همه 

فرزندان متوفی اشتباه چاپ شده و صحیح آن رحیمی می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.
   شماره: 6620

مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( و س�ند کمپانی خ�ودروی س�واری پراید141 به ش�ماره شاس�ی: 
S1482287277871  و شماره موتور:2627958 و شماره انتظامی: 32-685 د 82 متعلق به خانم/

آقای : معصومه بیگم حسینی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( خودروی س�واری پژو آردی به شماره شاس�ی: 23415898  و شماره 
موتور: 11785021852 و شماره انتظامی: 32-312 د 21 متعلق به خانم/آقای : سید حسین حسینی 

ابراهیم آباد مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای عباس سلطانی منفرد به شناسنامه شماره 260 به شرح دادخواست به کالسه 649 97 شعبه پنجم از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی سلطانی منفرد به شماره ملی 2299586059در تاریخ1397/6/29 اقامتگاه دائمی خود  بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1_ غالمرضا سلطانی منفرد شماره ملی0061203092و 2 حسن سلطانی منفرد شماره 
ملی2292883831و 3 عباس سلطانی منفرد شماره ملی 2295558239پسران متوفی 4_ زهرا سلطانی منفرد شماره ملی 2299624139و 
5_ راضیه سلطانی منفرد شماره ملی 1199907278دختران متوفی و 6_صغری  وطن پرست دارنجانی شماره ملی 2296478182همسر متوفی 
اینک  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی و ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال  گواهی صادر خواهد شد6
 رئیس شعبه 5شورای حل اختالف بوشهر  م الف 767

اگهی مفقودی 
پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادره از کانون وکالی دادگستری استان بوشهر به شماره 376 بنام 

آقای اسکندر آریانا فرزند اردشیر به شماره ملی 1861358628 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
کانون وکالی دادگستری استان بوشهر 

آگهی حصر وراثت
خانم امان بس  شهرت قاسمی   نام پدر علی  بشناسنامه518 صادره از کوهرنگ در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح 
داده که  مادرش  مرحوم  خدابس  شهرت قاسمی قاسموند  بشناسنامه 173 صادره از کوهرنگ  در تاریخ 96/11/11 در مسجدسلیمان اقامتگاه  
دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از : 1-امان بس قاسمی بشماره شناسنامه518 صادره از کوهرنگ  )فرزند متوفی( 2- ماهزاده قاسمی بشماره 
شناسنامه517 صادره از اندیکا  )فرزند متوفی( مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد. اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان مسجدسلیمان      شماره: 6641

آگهی فقدان پرونده بهره برداری
پرونده بهره برداری صنعتی دا ئمی به شماره 70597 به تاریخ بهره برداری 1387 به نشانی کرج-جاده 
قزوین- کیلومتر 21-جنب کارخانه اشتهارد-روبروی تهراندشت-معدن 66.متعلق به آقای عزت اله 
عبدالوهاب مفقود گردیده و از درجه ی اعتبار س�اقط می گردد.       دادنامه 267 تاریخ انتش�ار اول: 

97/8/28         تاریخ انتشار دوم: 97/9/13
ساوجبالغ

آگهی احضار متهم
بدین وسیله به اقای مصطفی حسنوند  که هم اکنون متواری و مجهول المکان می باشند در راستای ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 
1392 ابالغ میگردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار اگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی خود دایر بر ترک انفاق  در این شعبه بازپرسی حاضر گردد 

در غیر اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد 
عمران مهدی زاده - بازپرس ودادسرای عمومی و انقالب شهرستان الشتر

آگهی مفقودی 
اینجانب حسن اشراقی بزنجرد مالک خودروي سواري پیکان 1600  مدل 1383 به شماره انتظامي ایران 
41- 613ل14شماره بدنه 83843695 شماره موتور 11283126607بعلت فقدان سند کمپانی تقاضای 
سند مذکور را نموده است . لذا چنانچه هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو ، واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید . 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانوني به عمل خواهد شد .
الشتر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقایان 1- فیروز بیرانوند فرزند فض اله 2- یاسر بیرانوند 3- ایرج فالحتی فرزند شاولی 
4- سعید یوسفی فرزند طیار 5-خانم زهرا فرد گله داری فرزند حسین خواهان اقای امیرعلی امیری دادخواستی به طرفیت  خوانده گان ا- فیروز 
بیرانوند فرزند فض اله 2- یاسر بیرانوند 3- ایرج فالحتی فرزند شاولی 4- سعید یوسفی فرزند طیار 5-خانم زهرا فرد گله داری فرزند حسین 
به خواسته الزام به سند رسمی اتومبیل پژوه نقره ای مدل 1390 به شماره پالک 495ج 64 ایران-31 به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986719200326 شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان سلسله 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19 ساعت 10:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان    مراتب یک نوبت در  یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه  وضمن اعالم نشانی کامل خود  ،  نسخه ثانی  داخواست و ضمائم را  دریافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی  در دادگاه حاضر گردد.
دبیرشعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان الشتر – سجاد بیداربخت

آگهی مزایده
ش�عبه اول اجرای احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقالب شهرستان کوهدشت در نظر دارد در پرونده کالسه 940844 الف دو قطعه زمین 
مزروعی متعلق زربانو سوری لکی فرزند مروتعلی در جهت استیفای حق مدعی العموم )دادستان( از طریق مزایده با شرایط ذیل  به فروش 
برس�اند. دو قطعه زمین مزروعی 1- به مس�احت 72990 متر مربع می باش�ند تحت پالک 3 اصلی از 43 فرعی بخش 7 و شماره ثبت 100614 
در دفتر 77 صفحه 607 و 2- ملک با شماره مالکیت 791597 با متراژ 14763 متر مربع به نام خانم زربانو سوری لکی فرزند مروتعلی واقع در 
شهرستان کوهدشت، قریه زالیاب لکی که قیمت آنها، جمعاً به مبلغ دو میلیارد و دویست و شصت و شش میلیون ریال معادل دویست و بیست 

و شش میلیون و ششصد هزار تومان می باشد.
 و شخصی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و بایستی ده درصد آن را به حساب سپرده دادگستری به 
شماره 2171294963000 نزد بانک ملی مرکزی کوهدشت واریز و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورت 

انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.
2- مزایده در تاریخ 1397/10/05 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای کوهدشت واقع در خیابان فردوسی ساختمان دادسرا 

برگزار می گردد.
فیروز علیپور- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای کوهدشت

دادنامه
پرونده کالسه: 9709986705600267 -  خواسته ها: 1- تامین خواسته  2- مطالبه وجه چک. رای شورا:  در خصوص دادخواست خواهان ایمان مقدسی 
بطرفیت مهدی تورانی فرزند اسمعیل بخواسته مطالبه وجه به مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار تومان بابت یک فقره چک به شماره 626834/47 مورخه 
95/6/25 به انضمام کلیه خسارت و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت 
بانک ملت شعبه خ صفا صادر گردیده است و داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی 
داللت بر استحقاق خواهان و مطالبه دریافت وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم دعوت ایشان از طریق نشر آگهی حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه 
دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده است لذا شورا مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالح 
صدور چک مصوب 1382 و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد 
هزار تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و صد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 
مندرج در متن چک به شماره 626834/47 – 95/6/25 لغایت زمان اجرای حکم طبق محاسبه در اجراری احکام با رعایت نرخ تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی در حق خواهان صادر و به استناد ماده 26 از قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394/8/10 رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از الباغ قابل 

واخواهی در این شورا و پس از آن بیست روز قابل تجدیدنظر خئواهی در محاکم عمومی دادگستری بروجرد می باشد./
قاضی شعبه 6 سورای حل اختالف بروجرد -  حمیدرضا بوالحسنی

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکالس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  علیرض�ا  فرزن�د  ک�ردی  فرنگی�س  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان    
9709981721100644بایگانی970648/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سکینه رفیعی 
جزی فرزند محمد بش�ماره شناسنامه2683درتاریخ97/7/23دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان گرگان بدرود زندگی  گفته وورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-ذوالفقار کردی ف علیرضا ش ش3237ت ت1345/10/1پس�رمتوفی2-علی اوسط کردی ف علیرضا 
ش ش3364ت ت1355/12/25پسرمتوفی3-حیدرکردی ف علیرضا ش ش127ت ت1340/4/10پسرمتوفی4-فرنگیس کردی ف علیرضا 
ش ش3238ت ت1347/1/2 دخترمتوفی5-روح انگیز کردی ف علیرضا ش ش3236ت ت1344/6/1 دخترمتوفی 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.
242-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختالف گرگان-شعبان زاد 

آگهی مزایده مرحله اول
   در پرونده4/97/499-بموج�ب دادنامه شماره93س�ال97صادره ازش�عبه10دادگاه حقوقی گ�رگان  محکوم علیه محمدصادق بیکی فرزند 
محمدحسن محکوم به تخلیه ملک مورد اجاره وغیره درحق محکوم له علی واثقی محکوم شده است باتوجه به عدم تخلیه لوازم زیرتوقیف سپس 
کارشناسی وارزیابی شده است  لوازم موصوف  پس ازجری تشریفات قانونی کارشناسی وقیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد 
طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند نظریه کارشناسی کارشناسی از اموال توقیفی بنشانی گرگان 
چهارراه میدان درب نوپشت پاساژ الماس شمال1-بخاری گازس3عدد هریک بمبلغ200/000ریال جمعا600/000ریال اسقاط میباشد2-صندلی6عدد 
قیمت واحد20/000ریال قیمت کل 120/000ریال اسقاط میباشد3-میزکار چوبی 2عدد قیمت واحد100/000ریال قیمت کل200/000ریال مستهلک 
واسقاط میباشد3-تکرا مانیتور کاکپیوتر ال جی 2دستگاه قیمت واحد 100/000ریال قیمت کل200/000ریال قدیمی واسقاط میباشد4-چای ساز 
1دستگاه قیمت واحد50/000ریال قیمت کل50/000ریال مستهلک میباشد5-پنکه زمینی 1دستگاه قیمت واحد50/000ریال قیمت کل50/000ریال 
اسقاط میباشد6-تلویزیون14-اینچ سیاه وسفید 1دستگاه قیمت واحد50/000ریال قیمت کل50/000ریال اسقاط میباشد7-تلویزیون گلدستار 21-
اینچ 1دستگاه قیمت واحد100/000ریال قیمت کل100/000ریال قدیمی ومستهلک میباشد8-چراغ عالئالدین 2دستگاه قیمت واحد200/000ریال 
قیمت کل400/000ریال مسنهلک میباشد9-میزخیاطی 1عدد قیمت واحد 100/000ریال قیمت کل100/000ریال مستهلک میباشد10-چرخ خیاطی 
سینگرزنی2عدد قیمت واحد100/000ریال قیمت کل200/000ریال مستهلک میباشد11-پنل وبدنه اسپیلت 1عدد قیمت واحد100/000ریال قیمت 
کل100/000ریال اسقاط میباشد12-آبگرمکن دیواری 1عدد قیمت واحد 200/000ریال قیمت کل200/000-اسقاط میباشد13-کمپرسورکولرواسپیلت 
ویخچال 26عدد قیمت واحد250/000ریال قیمت کل6/500/000ریال اس�قاط میباشد14-ماشین لباسشویی6دستگاه قیمت واحد200000ریال 
قیمت کل1/200/000ریال اسقاط میباش�د15-مخزن گازکولرواسپیلت14عدد قیمت واحد200/000ریال قیمت کل280/000ریال خالی وضایعات 
میباشد16-اجاق گاز 2عدد قیمت واحد100/000ریال قیمت کل200/000ریال اسقاط میباشد17-گاو صندوق کوچک 1عدد قیمت واحد200/000ریال 
قیمت کل 200/000ریال مستهلک میباشد18-پنکه زمینی ایستاده پارس خزر1عدد قیمت واحد 400/000ریال قیمت کل 400/000ریال مستعمل 
میباشد19-سنگ رومیزی 1عدد قیمت واحد100/000ریال قیمت کلی100/000ریال20-باقی لوازم ضایعاتی آهن مس کارتن خالی پالستیک وغیره 
1/000/000ریال شامل کلیه لوازم توقیف شده که ارزش ضایعاتی دارند نتیجه ارزیابی باعنایت به بررسی های بعمل آمده درنظر گرفتن مشخصات 
فوق وباتوجه به اینکه کلیه لوازم توقیف شده مسنهلک اسقاط وضایعاتی میباشد ارزش کل لوازم جمعا دوازده میلیون ودویست وپنجاه هزار 
ریال12/250/000ریال اعالم میگردد زمان مزایده روزدوش�نبه مورخه1397/09/26-ساعت9الی10صبح مکان مزایده دفتر شعبه چهارم اجرای 
احکام مدنی متمرکزدادگستری 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 می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری واریز ومابقی 
آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریز شده راتحویل دایره اجرا نماید درغیراین صورت وفق ماده129قانون 
اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یک  
هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده 
ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده 

عودت خواهد شد5-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقالب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
238-مدیردفترشعبه4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

دادنامه
   پرونده کالسه9709981720900315بایگانی970326شعبه9شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی 
شماره9709971720900556خواهان مهدی سعادتی ف علی اکبربنشانی گرگان خیابان جرجان بین جرجان24و26فروشگاه روغن موتور 
پرتوان خوانده همت آذریون ف محمدرضا  مجهول المکان خواس�ته ها1-مطالبه خس�ارت تاخیرتادیه2-مطالبه خس�ارت دادرس�ی3-

مطالبه وجه چک)رای قاضی ش�ورا(درخصوص دادخواست مهدی سعادتی بطرفیت همت آذریون بخواسته مطالبه مبلغ59/500/000ریال 
ری�ال وجه4فق�ره چ�ک بش�مارههای1-729446مورخ96/11/25بمبلغ16/500/000ریال2-729436مورخ96/10/05بمبلغ10/000/000ری
ال3-729445 مورخ96/10/25بمبلغ16/500/000ریال4-729444مورخ96/09/25بمبلغ16/500/000ریال عهده بانک سپه قره ضیاء الدین 
به انظمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی باتوجه به محتویات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چکها ازناحیه بانک محال علیه 
وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخه96/06/26 نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ نشرآگهی درتاریخ97/05/23درجلسه 
رس�یدگی شورا حاضرنش�ده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده اس�ت وباتوجه به احراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دین 
ومس�تندا به مواد9و27قانون ش�ورای حل اختالف و مواد310و311و313-قانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تش�خیص مصلحت 
نظام به ماده 2قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ59/500/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چکها1-729446مورخ96/11/25بمبلغ16/500/000ریال2-729436مورخ10/05/   96بمبلغ10/000/000ریال3-

729445مورخ96/10/25بمبلغ16/500/000ریال4-729444مورخ96/09/25بمبلغ 16/500/000ریال تا زمان اجرای حکم براس�اس شاخص 
اعالمی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ1/503/750 ریال هزینه دادرس�ی ومبلغ350/000ریال هزینه نشرآگهی درحق خواهان صادر 
واع�الم میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه وظ�رف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید 

نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
 199-قاضی شعبه 9شورای حل اختالف شهرستان گرگان-شعبانی حاجی

دادنامه
   پرون�ده کالسه9709980171600238بایگانی970626ش�عبه102دادگاه کیفری2شهرس�تان گرگان)102جزای�ی س�ابق(تصمیم نهای�ی 
شماره9709970056801148ش�اکی غالمرضا رضائی ف باقر با وکالت عباس اس�دی ف حس�ین بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان 
خ امام خمینی پاساژ قدس طبقه2پالک144دفتروکالت متهم سیداسماعیل صمدی حیدرآباد ف سید حسین بنشانی اتهام خیانت درامانت 
گردشکارحسب محتویات پرونده وکیفرخواست صادره بشماره 9710430168003765مورخ1397/06/31دادسرای عمومی وانقالب گرگان 
برای سیداسماعیل صمدی حیدرآباد به اتهام خیانت درامانت تعیین مجازات شده است تحقیقات مقدماتی درشعبه10دادیاری انجام سپس 
پرونده با صدور کیفرخواس�ت غیابی به دادگاه کیفری2-ارس�ال وپس ازارجاع به این ش�عبه ودستورثبت وتعیین وقت رسیدگی علیرغم 
دعوت ازمتهم ازطریق نشرآگهی برای دفاع ازخویش حاضرنشده است النهایه دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبا 
اس�تعانت ازخداوند متعال وباتکیه برش�رف و وجدان بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید رای دادگاه درخصوص اتهام سیداسماعیل 
صمدی حیدرآباد ف سیدحس�ن دارای کدملی2249926131فاقد مشخصات بیشتر بجهت عدم دسترسی دایربرخیانت درامانت موضوع 
ش�کایت غالمرضا رضایی ف باقربا وکالت عباس اس�دی بدین ش�رح که درتاریخ1395/09/20بمقدار500گرم طالی18عیار به رس�م امانت 
بموجب رسید دراختیار متهم گذاشتم و قراربود که درتاریخ1395/12/15-آنرا مسترد نماید ولیکن تاکنون علیرغم مراجعات مکررحاضربه 
استرداد آن نمیباشد حال باتوجه به محتویات پرونده کیفرخواست تقدیمی ازدادسرای عمومی وانقالب گرگان رونوشت رسید دریافت طال 
وگواهی گواهان اخذ شده دردادسرا فقدان حضورمتهم در دادسرا ودادگاه جهت دفاع ازاتهام انتسابی بزهکاری ایشان بنظرمحرزومسلم 
است مستندا به ماده19-ازقانون مجازات اس�المی مصوب1392وماده674-از قانون مجازات اسالمی کتاب تعزیرات مصوب1375حکم به 
محکومی�ت متهم موصوف بتحمل6ماه حبس تعزی�ری درجه 5 صادرواعالم مینماید رای صادره غیابی ب�وده  ظرف20روزپس ازابالغ قابل 

واخواهی دراین دادگاه وسپس ظرف 20روزدیگرقابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان گلستان است.
201-دادرس شعبه102کیفری2شهرستان گرگان-حسینی

دادنامه
س�ابق( بندرگز)101جزای�ی  کیفری2شهرس�تان  کالسه9609981743100881بایگانی970114ش�عبه101دادگاه  پرون�ده     
تصمی�م نهای�ی ش�ماره9709971742400396متهم ناصرکش�یر ف محمدباق�ر بنش�انی گلس�تان بندرگ�ز اته�ام خیان�ت درامان�ت 
گردشکاردرتاریخ1396/06/29قاضی اجرای احکام مدنی بندرگز گزارشی علیه ناصرکشیر ف محمدباقر به دادسرای عمومی وانقالب بندرگز 
ارس�ال مبنی بر خیانت درامانت که دادس�را بصورت غیابی مبادرت بصدوروکیفر خواست که دادگاه نیزبادعوت بصورت نشر آگهی وعدم 
حضور ضمن ختم رسیدگی وبااستعانت ازدرگاه خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدوررای مینماید رای دادگاه درخصوص گزارش قاضی 
محترم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف علیه ناصرکشیرف محمد باقر بلحاظ عدم حضور مشخصات دیگری ازوی دراختیار نیست 
مبنی بر خیانت در امانت اموال سپرده شده ازسوی واحداجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز بشرح گزارش اولیه که حسب 
اعالم مورخه1394/06/03به متهم اموالی بعنوان امین س�پرده ش�ده است که بدون اذن به خیانت نموده وازاسترداد خودداری نموده است 
وتاکنون درمراجع قضایی وانتظامی حاضرنش�ده اس�ت که باامعان نظربه محتویات پرونده وعدم حضورمتهم وگزارش واصله بزهکاری وی 
محرز ومسلم میباشد که دادگاه باستناد ماده674قانون تعزیرات اسالمی وماده19-قانون مجازات اسالمی متهم موصوف رابتحمل6ماه حبس 
محکوم مینماید رای صادره غیابی پس ازابالغ ظرف20روز قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف20روز قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم 

تجدیدنظراستان گلستان خواهدبود.
191-رئیس شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان بندرگز-اصغری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به لطیف علی لطیف نژاد ف لطف علی 
   خواهان رمضانعلی عسگری باوکالت حمزه گرزین دادخواستی بطرفیت خوانده لطیف علی لطیف نژاد به خواسته مطالبه وجه سفته-مطالبه 
خسارات دادرسی-مطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کالسه 9709981722100572بایگانی970578/

ش�عبه 12شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/10/19ساعت8 تعیین که حسب 
دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
207-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختالف گرگان-میرشکار معظم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سید طالب حسینی مقدم
   خواهان زهرا احمدی دادخواستی بطرفیت خوانده سید طالب حسینی مقدم فرزند سید احیا به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبشماره پرونده کالسه 9709980056200517بایگانی970583/شعبه 4شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/10/19ساعت8/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده)سید طالب حسینی مقدم(ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
205-مسئول دفترشعبه 4شورای حل اختالف گرگان-خلیلی

آگهی مزایده مرحله اول
  بموجب اجراییه ش�ماره 950066/ش�عبه اول حقوقی بندرگز محکوم علیه نجات اهلل متکی فرزند محمد طاهر محکوم اس�ت بپرداخت 
314عدد س�که بهارآزادی و10مثقال طالی18عیار وهمچنین هزینه دادرس�ی درحق صغری روئی�ن فر وهمچنین پرداخت هزینه اجرایی 
درح�ق دولت ودرقب�ال بدهی ملک بمالکیت محمد متکی واقع دربندرگز- گزش�رقی جن�ب نانوایی کنارپل بادخیل ک�ه 6دانگ عرصه 
بمساحت742/92مترمربع دارای شماره ملک 343فرعی از8-اصلی بخش 2بشماره ثبت 6886صفحه 514دفتر39بنام محمد متکی فرزند 
نجات اهلل به کد ملی2249775486که ساختمان ویالیی بمساحت120مترمربع با کرسی چینی ازسنگ الشه ودیوارهای آجری دارای3خواب 
وهال وپذیرایی وآشپزخانه وتراس وسرویس بهداشتی وحمام ودرب وپنجره ورودی ازجنس چوبی وپوشش نهایی سقف با خرپای چوبی 
وایرانیت ونمای ساختمان آسترسیمانی ودارای امتیاز آب وبرق وگاز میباشد که با بررسی کارشناس 6دانگ عرصه واعیان ملک وقدمت بنا 
بمبلغ2/205/840/000ریال ارزیابی گردید)زمان ومکان مزایده(1-مزایده روزشنبه مورخ10/1/ 1397ساعت10الی11مکان مزایده دفترشعبه 
اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود 
وبرنده مزایده کس�ی اس�ت که باالترین مبلغ رادرجلس�ه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی 
المجلس بحس�اب سپرده دادگس�تری تودیع  ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 2171294791002سپرده دادگستری 
نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه 
های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید میتوانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده  باهماهنگی این 
اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند4-بدهی بابت حق االشتراک یا حق انشعاب ومصرف وبدهی مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ 
مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یانشده بعهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه 
صادرکننده اجرائیه خواهد بودو درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع ش�ده 

عودت خواهد شد6-مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی وانقالب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهدشد.
165-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرگز-آشکاران

آگهی مزایده مرحله اول
  بموج�ب اجرایی�ه شماره960101/ش�عبه اول حقوق�ی بندرگ�ز محک�وم علی�ه علی جبل�ی فرزند محمدرض�ا محکوم اس�ت بپرداخت 
مبلغ182000000ریال بابت اصل خواسته درحق مصطفی محمدیان رباطی وهمچنین پرداخت هزینه اجرایی درحق دولت ودرقبال بدهی خود 
دستگاه قیچی پنوماتیک بنشانی بندرگز خیابان اسدی عرب انقالب20که این دستگاه قیچی کمپرسور ساخت شرکت کسالری کشور ایتالیا 
و1دستگاه موتور بنزینی4زمانه ساخت شرکت سورباروی کشور ژاپن و2مخزن جمع آوری هوای فشرده و1جفت کوپلینگ ساخت شرکت 
کسالری کشورایتالیا بهمراه 1جفت شلنگ فوق مقاوم وبسیار سبک بطول20متر برای هریک ازشلنگها و1جفت قیچی پنوماتیک35میلی 
متری ساخت شرکت کسالری که ظرفیت باک بنزین5 لیتر که صورت مفید آن 4ساعت کار هر2نفر کاربر مناسب میباشد وظرفیت روغن 
دستگاه 600سی سی وروغن موتور نمره40میباشد که این دستگاه بعلت داشتن الستیکهای پهن وتیوپ دارسبک وبسیار کارآمده ودرتمامی 
شرایط زمین درباغات مختلف قابلیت انجام کار ومخزن دارای ضد عفونی کننده وروانکار که درحین برش محل برش راضدعفونی وپیستون 
قیچ�ی ینوماتیک را روغن�کاری میکند ک�ه ارزش آن220000000 ریال ارزیاب�ی گردید)زمان ومکان مزایده(1-مزایده روزیکش�نبه مورخ 
1397/10/02ساعت10الی11مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی 
که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود وبرنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده 
می بایس�ت ده درصد مبلغ پیش�نهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگس�تری تودیع  ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده 
بحس�اب 2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون 
اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید میتوانند 
5روزقبل ازاجرای مزایده  باهماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند 4-بدهی بابت حق االشتراک یا حق انشعاب ومصرف وبدهی 
مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده یانشده بعهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک 
پس از تایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود ودرصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه 
با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد6-مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی وانقالب بندرگز ونماینده اجرای احکام 

مدنی دادگستری انجام خواهد شد.
162-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرگز-آشکاران

آگهی مزایده مرحله اول
  بموجب اجراییه ش�ماره 960244/ش�عبه اول حقوقی بندرگز محکوم علیه محمود مظهری فرزند عباسعلی محکوم است بپرداخت مبلغ 
947/320/256ری�ال درحق ابوالقاس�م طاهری فرزند محمد باوکالت نصرت اله دماوندی وهمچنین هزین�ه اجرایی درحق دولت ودرقبال 
بدهی خود پالک ثبتی1449/1واقع دربندرگز معرفی نموده اس�ت که توس�ط کارش�ناس مورد ارزیابی قرارگرفته است ملک موصوف واقع 
دربندرگز خیابان امام خمینی کوچه روبروی اداره ثبت اسناد که این ملک درضلع شمالی منزل عباسعلی مظهری و6دانگ اعیانی زمین به 
پالک 1فرعی از1449-اصلی بمساحت240/70وششدانگ عرصه دارای پالک 3404بمساحت 240/7میباشد وساختمان احداث شده دارای 
پروانه س�اختمانی بش�ماره 13163با کد نوس�ازی1-2-2-23وگواهی پایان کار با کاربری تجاری مسکونی در2طبقه همکف+اول که طبقه 
همکف بمس�احت120مترمربع وبصورت 3باب مغازه تجاری که 67مترمربع مابقی راپله وپارکینگ میباش�د و ورودی به طبقه اول با راه پله 
مجزا ودرضلع غربی س�اختمان هم ازطرف حیاط وازکوچه ضلع ش�مالی ساختمان دسترسی دارد وطبقه اول واحد مسکونی128مترمربع 
ش�امل 3خواب وهال وپذیرایی وآشپزخانه وحمام وسرویس بهداش�تی وتراس بزرگ درضلع غربی ودربهای داخلی ازجنس چوبی ودرب 
ورودی وپنجره ها ازجنس آلمونیم وفلزی است وسیستم گرمایشی گازطبیعی است وسقف بین طبقه اول وهمکف طاق ضربی وسقف نهایی 
ساختمان ازخرپا وپوشش ایرانیت وکلیه پله ها ونمای ضلع شرقی سنگکاری ودارای امتیاز آب وبرق وگاز است که براساس مساحت وکاربری 
وکلیه جوانب وعوامل در6دانگ عرصه واعیان وهمچنین پس ازکسرسرقفلی مغازه تجاری جمعا بمبلغ6/759/900/000ریال ارزیابی شده 
است)زمان ومکان مزایده(1-مزایده روزیکشنبه مورخ1397/10/9 ساعت10الی11مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان بندرگز )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود وبرنده مزایده کسی است که باالترین 
مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید 2-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 بحساب 2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز وقبض آنرا تحویل دایره 
اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده 
تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید میتوانند پنج روزقبل از اجرای مزایده  باهماهنگی این اجرا اموال توقیفی را بازدیدنمایند 4-بدهی بابت 
حق االش�تراک یا حق انشعاب ومصرف وبدهی مالیاتی وعوارض ش�هرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یانشده بعهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود و در صورت 
عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد6-مزایده با حضور نماینده 

دادستان عمومی وانقالب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهد شد.
163-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرگز-آشکاران

آگهی
در پرونده کالس�ه 970654 این ش�عبه 1- آقای عسگر رحمتی 2- یزدان رحمتی 3- سلیم رحمتی هر سه نفر فوق الذکر متهم هستند به 
مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به جراحات بند 1 تا 4 گواهی پزشکی قانونی و توهین از طریق فحاشی و تهدید به قتل و متهم 
ردیف اول متهم است به مباشرت در ایراد ضرب و جرح عمدی بند 5 گواهی پزشکی قانونی و متهم ردیف سوم مباشرت در ایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاقو بند 6 گواهی پزشکی قانونی به ارتکاب ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت شاکی آقای ابراهیم دهباالیی فرزند 
نصرت اله تحت تعقیب قرار گرفته اس�ت با عنایت به مجهول المکان بودن در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 

حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
1296 دادیار شعبه 2 دادیاری عمومی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کنگاور- محسن عظیمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده: 3/695/97 وقت رسیدگی: 97/10/22 صبح 9:30 دقیقه صبح خواهان: الفت رحمتی ترکاشوند فرزند ساری اصالن به نشانی 
کنگاور محله اسالم آباد خ سادات کوچه فرعی اول پالک 12 خوانده: 1- شاهین گودرزی فرزند علیرضا به نشانی: مجهول المکان 2- کرم 
رحمتی ترکاشوند فرزند خسرو به نشانی: کنگاور محله اسالم آباد خ سادات کوچه فرعی اول پالک 12 خواسته: محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت مبلغ 118000000 ریال بابت دو فقره چک با احتس�اب خس�ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم با 
احتس�اب خس�ارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه حمایت آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 

رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز است.
7/542/ک مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی کنگاور

آگهی فقدان سند مالکیت 
آق�ای ریحانعل�ی  عدالت خواه تطف�ی )مالک(  با تس�لیم دو برگ 
استش�هادیه محلی مصدق که تحت ش�ماره 4490  و 4492  مورخ 
01 و 1397/07/02 دفتر اس�ناد رسمی 382  تهران و  برگ تقاضای 
وارده ب�ه ش�ماره 36535 م�ورخ 97/07/02 مدع�ی فقدان س�ند 
مالکی�ت  شش�دانگ  عرصه و ا عیان یک دس�تگاه آپارتمان  واقع 
در ش�رق  طبقه سوم به مس�احت 65/05  متر مربع  که مقدار 1/61  
متر مربع اس�ت قطعه هفتم تحت پالک ثبتی 8354   فرعی از 122 
اصلی مفروز و مجزی ش�ده از 5946  فرعی از اصلی واقع در بخش 
11 تهران ذیل دفتر الکترونیکی 139520301023051211 به ش�ماره 
س�ریال 384668  بنام آقای ریحانعل�ی عدالت خواه تطفی ثبت و 
س�ند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است. سپس  وی به علت 
سهل انگاری  سند مالکیت خود را مفقود نموده و درخواست صدور 
س�ند مالکیت ا لمثنی نموده اس�ت. لذا مراتب به استناد ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در  یک نوبت آگهی می شود تا  چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نس�بت به ملک مرقوم غیر از اس�ناد فوق و یا 
وجود س�ند مالکیت مذکور نزد خود باش�د از تاریخ نشر این آگهی 
ظ�رف مدت 10  روز به این منطق�ه مراجعه  و اعتراض خود را ضمن 
ارائه ا صل س�ند مالکیت یا س�ند معامله  تس�لیم و رسید دریافت 
نمائید تا مورد رسیدگی  قرار گیرد به اعتراض بدون ارائه اصل   سند 
مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انقضای  مهلت مزبور و 
نرس�یدن واخواهی  نس�بت به صدور س�ند مالکیت   المثنی  طبق 

مقررات  اقدام خواهد شد. 
18437  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  کن  - ناصری 

آگهی اجرای  کد 914  مجموعه بخشنامه های ثبتی 
نظر به اینکه  آقای  سید باقر حسینی شکرآبی مالک ششدانگ پالک 
ثبتی 33 فرعی از 7- اصلی واقع در بخش 11 تهران  به موضع باغ گل 
تقاضای  صدور سند مالکیت با درج مساحت و طول اظالع )کاداستری( 
ملک خود از این اداره نموده در اجرای  کد 914  مجموعه  بخش�نامه 
های ثبتی و ما ده 12 قانون حد نگار جهت بازدید محل و تهیه نقش�ه 
از محدوده پالک فوق  روز س�ه شنبه مورخ 97/9/20 ساعت 10 صبح  
تعیین وقت شده است بدینوسیله به اطالع مالکین مجاور می رساند 
جه�ت حصول اطمینان از عدم تضییع  حقوق مجاورین با در دس�ت 
داشتن اصل سند مالکیت  در روز  موعد در محل وقوع ملک حضور به 

هم رسانند تا برابر  مقررات اقدام الزم معمول گردد. 
18436  کفیل اداره ثبت  اسناد و امالک فشم – عبدل زاده 

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت 
  آقای علیرضا  بهاری وکالتا از طرف خانم شهره بدلی سرچشمه طی 
و  کالتنامه شماره 161739- 97/08/14  دفترخانه 234  تهران که طی 
نامه  شماره 139785655266000166- 97/8/27  دفتر 234 تهران 
تاییدیه  وکالتنامه مذکور ارسال گردیده با تسلیم استشهادیه گواهی 
شده  شماره 28555 مورخ 97/8/27  دفتر اسناد رسمی  شماره 234  
تهران طی درخواس�ت وارده 9024394  م�ورخ 97/08/27 با ا عالم 
اینکه   سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان و اقع در شرق 
طبقه اول به مس�احت 100/16 متر مربع که مقدار 2/31  متر مربع آن 
بالکن اس�ت در جنوبشرقی مورد تفکیک قطعه 9 تفکیکی  به پالک 
29547  و 29548  فرع�ی از 3526  اصل�ی مف�روز و مجزی   ش�ده 
از پ�الک 4007 فرعی از اصلی مذکور واق�ع در بخش 3 تهران که در 
اثر استانداردس�ازی به پ�الک 3526/29547   تغییر یافته ذیل ثبت 
99863  صفحه 202 دفتر جلد 693  امالک طی شماره چاپی 907111  
بنام آقای کورش سادات افسری ثبت و صادر و تسلیم گردیده و سپس 
برابر سند قطعی شماره 46643  مورخ 85/3/16  دفتر 133 تهران به 
خانم شهره بدلی سرچشمه انتقال یافته است و سپس طی سند شماره 
29995  م�ورخ 85/7/11 دفت�ر 376  تهران در رهن بانک پارس�یان 
می باش�د که به علت جابجائی مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی  
سند مالکیت  پالک مذکور را نموده است در اجرای ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت )اصالحی 80/11/08( مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا 
چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا و جود سند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار  
این آگهی  اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیمو رس�ید   دریافت نمایند. بدیهی است در صورت 
انقض�ای  مهلت مقرر و عدم وصول اعت�راض  و یا در صورت اعتراض  
اصل س�ند مالکیت یا س�ند معامله ارائه نگردد طبق مقررات المثنی  
سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد. سلطانزاده رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک ولی عصر )عج(  رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام )ره( جهت اطالع 
18435  رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران    - مرضیه سلطانزاده 

آگهی فقدان سند مالکیت 
  خانم عذرا رحیمی  نیا و صغری رحیمی نیا  )مالکین بالسویه( با ارائه 
دو برگ استشهادیه  گواهی شده به شماره 35337- 97/4/5  دفتر 
450  تهران مدعی اس�ت که س�ند مالکیت ششدانگ  یک دستگاه 
آپارتم�ان  در طبقه  همکف قطعه اول تفکیکی  به مس�احت 82/17  
متر مربع  به انضمام پارکینگ شماره 3 به مساحت 10/8  متر مربع در 
سمت غرب زیرزمین به شماره 4476/34528  اصلی مفروز و مجزی   
شده از باقیمانده که به پالک 222531  فرعی استاندارد و تغییر پیدا 
کرده است  واقع در بخش هفت تهران که بنام رضا رحیمی نیا ثبت و 
صادر و تسلیم سپس به موجب سند انتقال شماره 31186- 93/9/12  
دفتر 450  تهران به  خانم عذرا رحیمی نیا و صغری رحیمی نیا  هر یک 
نسبت به سه دنگ مشاع از ششدانگ منتقل  گردیده به علت اسباب 
کشی مفقود گردیده و در خواست صدور المثنی سند مالکیت  نموده 
اس�ت لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی مورخه 72/9/2 ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند 
مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز 
به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرارگیرد 
واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرس�یدن واخواهی نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
18434 رئیس اداره ثبت  اسناد منطقه پیروزی  تهران – شعبانی 
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511/46آگهی 
خواهان :خانم طیبه بیات   دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فرزانه بهمنش و آقای اریا مظهری  به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو  
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987575800777 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
مشهد  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 10 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/47رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي هادی نازی  داراي شناس�نامه ش�ماره به شرح دادخواست به کالسه 971722 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه نساء فیاض به شناسنامه 1435 در تاریخ 1390/5/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- هادی نازی فرزند2- محسن نازی فرزند 3- مهدی نازی فرزند 4- حسن نازی فرزند 
5- علی نازی فرزند 6- تاجی نازی فرزند 7- طاهره نازی 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

511/48آگهی
خواهانها حس�ن س�ویزی و عباس نقیب�ی و محمد صارم بافن�ده و غالمعلی کرامتی و در پرونده کالس�ه 950158 آقای�ان محمد ناظران 
وغالمحسین سردشتی دادخواستی و در پرونده 970299 آقای حسن مجیدی فرزند عباس بر 1- صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع مورخ 
1389/09/04 - ابطال قسمتی از سند صلح قطعی شماره 27907 مورخ 1391/03/01 دفترخانه 81 مشهد نسبت به 5/5 هکتار از حصه خانم 
صدیقه ملک نسبت به مساحت فوق از مورد صلح ملکی خانم صدیقه ملک که اصالتا به موجب سند صلح شماره 5824 مورخ 1349/04/14 
دفترخانه شماره 234 تهران 3- الزام به تنظیم سند رسمی مشاع مورد خواسته و خواسته پرونده 950158 هم همین موارد می باشد و ابطال 
مبایعه نامه عادی مورخ 1389/05/25 و متمم مبایعه نامه مذکور و ابطال  وکالتنامه ش�ماره 38341 مورخه 1389/05/26  وپیرو وکالتنامه 
شماره 38548 مورخ 1389/06/06 دفترخانه شماره 765 تهران 2- ابطال مبایعه نامه عادی شماره 278551 مورخ 1389/11/12 و وکالتنامه 
رسمی 181819 مورخ 1389/11/18 دفترخانه 69 مشهد 3- ابطال وکالتنامه رسمی 2298 مورخ 1389/11/30 دفترخانه شماره 213 مشهد 
4- ابطال آن قس�مت از س�ند صلح 27907 مورخ 1391/03/04 دفترخانه 81 مشهد که به موجب سند صلح 5824 مورخ 1349/04/14 در 
مالکیت صدیقه ملک بوده و به شرکت شاهد منتقل شده است و در پرونده 970299 ورود ثالث آقای حسن مجیدی به طرفیت خانمها طاهره 
و آسیه ضیایی و خلیل ضیایی تقدیم دادگا حقوقی شهرستان بینالود نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و به کالسه شماره 
940701 و 950158 و 970299  ثبت که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/10/24 ساعت 10/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده گان و درخواست خواهان به تجویز ماده 73ق.آ.د.م و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می 
ش�ود  تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم آدرس کامل و دقیق خود، نس�خه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت نماید و در وقت رسیدگی در دادگاه حاضر شود.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بینالود)طرقبه شاندیز(

511/49آگهی رسیدگی 
خواهان  تعاونی ثامن االئمه    دادخواستی به طرفیت خوانده 1-میالد محمود آبادی 2-سید احمد قربان پور گل بسته به خواسته  مطالبه 
وجه چک تقدیم ش�ورای حل اختالف مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد واقع در 
مش�هد-بلوار قرنی نبش قره نی 31 ارجاع و به کالس�ه 53/970751 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 9/45 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 53 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 2  مشهد

511/50آگهی رسیدگی 
خواهان  تعاونی ثامن االئمه    دادخواستی به طرفیت خوانده 1-امیر علی زاده عید گاهی بسته به خواسته  مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل 
اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی نبش قره نی 31 
ارجاع و به کالسه 53/970752 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 53 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 2  مشهد

511/51آگهی رسیدگی 
خواهان  بانک ملت  دادخواستی به طرفیت خوانده 1-علی علی نژاد 2-نرگس پاسبان 3- محمد نگهبان  به خواسته  مطالبه وجه چک تقدیم 
شورای حل اختالف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی نبش 
قره نی 31 ارجاع و به کالسه 53/970679 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 8/45 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور شورا 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 53 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 2  مشهد

511/52آگهی رسیدگی 
خواهان  بانک مهر اقتصاد  دادخواستی به طرفیت خوانده 1-حجت اله فرخاری  به خواسته  مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه 
53/970727 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/24 س�اعت 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 شورا مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 53 شورای حل اختالف  مجتمع شماره 2  مشهد

511/53آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای علی و لیلی ولی لی ناز  شهرت همگی مختاری امیر مجدی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد 
دادخواست سید محمد جوادی مال آباد علیه شما در کالسه پرونده 960879 بموجب حکم شماره 9709977580000726 به حضور در دفترخانه 
و تنظیم سند رسمی مشاعی به نام خواهان ها از پالک 77-اصلی بخش 9 مشهد و پالک 17 فرعی از یک فرعی از 77-اصلی پس از کسر یک 
پنجم سهم سید علی جوادی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 17دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی مشهد

511/54آگهی ابالغ اجرائیه 
شماره بایگانی :970326-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای امید دربان مروی فرزند جهانگیر  که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق اجراییه صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی مشهد محکوم به پرداخت مبلغ 235/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای یحیی طاهری 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 17 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/55آگهی ابالغ اجرائیه 
شماره بایگانی :920385-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهما خانم معصومه پلنگ پوش و آقای رمضان شهبازی 
زیندانلو   که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق اجراییه صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی مشهد متضامنا بهمراه آقایان هاشم 
جلیلی صفریان و علی محمدی محکوم به پرداخت مبلغ 144/821/381 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه مصرح در قرارداد تا 
تاریخ 92/9/26 و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/9/27 تا وصول محکوم به برابر فرمول پیش بینی ش�ده در قرارداد و پرداخت خس�ارات 
دادرسی در حق محکوم له موسسه مالی و اعتباری عسکریه 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 17 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد
511/56آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید مهدی منصوری فرزند سید جعفر 

خواهان :بانک مهر اقتصاد  دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�ید مهدی منصوری فرزند س�ید جعفر   به خواسته :مطالبه وجه چک به مبلغ 
280/000/000 ریال  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه9709987576100557  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 12 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
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/57آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی صالحی زاده فرزند بهرام 

خواهان :هادی چابکی طرقی فرزند علی اکبر و حمزه غالمرضا پور طرقی فرزند جواد   دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر  به خواسته 
:تحویل مبیع و تنظیم سند و مطالبه خسارت دو واحد آپارتمان موضوع مبایعه نامه شماره 0001413 مورخ 1391/11/2مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کالس�ه9709987576100617  ش�عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/25 س�اعت 12 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/58آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی درودی فرزند جعفر 
خواهان :بانک مهر اقتصاد    دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر  به خواسته :مطالبه وجه چک به مبلغ 635500000 ریال مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709987576100488  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 12/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می 
شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/59آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان :آقای کاظم دارابی فتح آبادی    دادخواس�تی به طرفیت س�لطنت و ابوالقاس�م و اسمعیل و ابراهیم و هاشم و کاظم شهرت همگی 
بحرآبادی و حمید رضا و سعید رضا و هما شهرت هر سه نفر اربابی   به خواسته : اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه 
خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970823 ثبت 
و وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/24 س�اعت 8 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگرددچنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/60آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان :مجتبی ساالر مقدم     دادخواستی به طرفیت الیاس پیروزه پور و سمیه هوشمند مفرد    به خواسته :الزام به تنظیم سند خودرو و 
اثبات وقوع بیع و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده 
و به ش�ماره 970801 ثبت و وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/23 ساعت 8 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
سمیه هوشمند  مفرد  و درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتش�ارآگهی می شودتاخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگرددچنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/61آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان :آقای احمد نیرومند سعدآبادی  دادخواستی به طرفیت غالمرضا عبدی و دادسرای عمومی و انقالب مشهد    به خواسته :اعسار از 
پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970698 ثبت 
و وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/23 ساعت 10 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده غالمرضا عبدی  و درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگرددچنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/62آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان :سرمایه گذاری مهر آفرینان کارکنان قوامین خراسان    دادخواستی به طرفیت اسماعیل روحی گل ختمی و محمد علی روحی گل 
ختمی   به خواسته :خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع 
گردیده و به شماره 970687 ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/23 ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده اسماعیل و محمد علی روحی گل ختمی  و درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگرددچنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 10 روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/63آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 
خواهانها :1-سید مجید شفائی 2-رضا نوروزی 3- مجید نوروزی 4-غالمعلی شیرخانی با وکالت آقای علی محمد ریحانی  دادخواستی به 
طرفیت 1-حبیب اله رضائی دوغائی 2- محمد یوس�فی 3- جالل نیک فرجام 4- غالمرضا کدخدا5- ایرج زارعی ارکی 6- سعید روحانی  
به خواس�ته :الزام به تنظیم س�ند رسمی ملک و الزام به ایفای تعهد و اثبات وقوع بیع و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و... تقدیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970804 ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/18 ساعت 11 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده محمود یوسفی  و درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگرددضمنا کالسه های 970804-970805-970821-970908 تومان در یک جلسه رسیدگی می گردد 
منشی شعبه6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/64آگهی 
شماره بایگانی :970228-بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای محمود عیدگاهیان کاسب فرزند حسن  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در 
مورد دادخواست سیروس احمد پور فرزند حسن  علیه شما در کالسه پرونده فوق بموجب حکم شماره 9709977575600625 به پرداخت 
مبلغ 418/300/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران استعالم می شود در حق خواهان محکوم 
شده اید  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان 
خراس�ان رضوی می باشد مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه است
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

512/84رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی حس�ین نژاد دارای شناس�نامه ش�ماره 84053 به ش�رح دادخواست به کالس�ه 539-97 از این شورا درخواست 
گواه�ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد علی حس�ین نژاد به شناس�نامه 4 در تاری�خ 1392/4/1 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- غالمحس�ین حس�ین نژاد ش.ش 921 ت.ت 1354/1/10 
فرزندمتوفی 2- فاطمه حسین نژاد ش.ش 15594 ت.ت1366/12/29 فرزند متوفی 3- معصومه حسینی نژاد ش.ش 0920648746 ت.ت 
1368/11/29 فرزند متوفی 4- زهره حس�ین نژاد ش.ش 4270 ت.ت 1362/11/2 فرزند متوفی 5- علی حس�ین نژاد ش.ش 84053 ت.ت 
1357/2/1 فرزند متوفی6- جوادحس�ین نژاد ش.ش 2 ت.ت 1360/4/9فرزند  متوفی 7- نرگس حس�ین نژاد ش ش 0928788016ت ت 
1386/5/13فرزن�د متوف�ی 8- طیب�ه ش�جاعی ش ش 0901605255ت ت 1348/6/20همس�ر متوفی 9-زهرا حس�نی ش ش217ت ت 
1334/6/22همس�رمتوفی؛اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کاشمر 

512/85رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اقای مرتضی تلگردی دارای شناسنامه شماره 0840112904 به شرح دادخواست به کالسه 970428ح1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا تلگردی به شناسنامه 119 در تاریخ 1397/7/17 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-گلشاه خدادادی کاریز بداقی ش.ش 0849292816 ت.ت 1329/10/22 
صادره از فریمان  همسرمتوفی2-سمیه تلگردی  ش.ش 0840011245 ت.ت1368/3/10 صادره ازفریمان فرزند متوفی 3- مهدی تلگردی 
ش.ش 0849958679 ت.ت 1365/2/16 ص�ادره از فریم�ان  فرزند متوفی 4-علی اکبر تلگردی  ش.ش 0849088836 ت.ت 1356/10/10 
صادره از فریمان  فرزند متوفی 5- مرتضی تلگردی  ش.ش 0840112904 ت.ت 1371/12/24 صادره از فریمان  فرزند متوفی 6- علی تلگردی  
ش.ش 0849515157 ت.ت 1362/5/1 صادره از فریمان فرزند  متوفی 7- علی اصغر تلگردی ش ش 0849200210ت ت 1358/12/28صادره 
از فریم�ان فرزند متوفی 8-محمد ج�واد تلگردی ش ش 0849088666ت ت 1353/9/14ص�ادره از فریمان فرزند متوفی ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی  شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان فریمان

512/86رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه غالم حس�ین اصغری  دارای شناس�نامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالس�ه 970418ح1 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری اصغری  به شناسنامه 6439732889 در تاریخ 1397/7/23 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- محمد ش�کور قرقوزار ش.ش 4778 ت.ت 1330/1/7 صادره از 
فریم�ان فرزند متوفی 2- علی محمد ش�کور قرق�وزار  ش.ش 0849389798 ت.ت1332/3/5 صادره از فریمان  فرزند متوفی 3- محمد 
اسحق حکمتی نیا  ش.ش 0848836804 ت.ت 1333/6/1 صادره از فریمان  فرزند متوفی 4- محمد یونس اصغری ش.ش 0848837088 
ت.ت 1338/4/2 صادره از فریمان  فرزند متوفی 5- غالمحس�ین اصغری ش.ش 0849651034 ت.ت 1340/2/4 صادره از فریمان  فرزند 
متوفی 6- محمد ابراهیم شکور  ش.ش 0848719794 ت.ت 1345/6/1 صادره از فریمان فرزند  متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی  شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستا ن فریمان

512/87رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه فغانی دارای شناس�نامه شماره 0731067363 به شرح دادخواست به کالسه 970423ح1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد فغانی  به شناس�نامه 073106884 در تاریخ 1393/12/21 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- خدیجه فغانی  ش.ش 0731067355 ت.ت 1338/4/4 
صادره از تربت جام فرزند  متوفی 2- کبری فغانی  ش.ش 0731067274 ت.ت1341/7/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی 3- فاطمه فغانی  
ش.ش 0731067363 ت.ت 1337/1/7 ص�ادره ازتربت جام  فرزند متوفی 4- زهرا فغان�ی ش.ش 0731067339 ت.ت 1340/6/1 صادره از 
تربت جام  فرزند متوفی 5- معصومه فغانی  ش.ش 0849151341 ت.ت 1351/6/1 صادره از فریمان  فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

512/88رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه جعفر کارگر مکانیکی فرزند رجبعلی تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده که درخواس�ت وی به حوزه یک ش�وراي حل 
اختالف تربت حیدریه ارجاع وبه کالس�ه 970008 ثبت که چنین اش�عار داشته مرحوم رجبعلی کارگر مکانیکی فرزند علی اکبر در تاریخ 
1396/07/13 به رحمت ایزدي پیوس�ته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- معصومه خاتون قادری فرزند رضا به ش.ش 5 متولد 
1338 همس�رمتوفی 2- اکرم کارگر مکانیکی فرزند رجبعلی به ش.ش 7450 متولد 1358 دختر متوفی 3- جعفر کارگر مکانیکی فرزند 
رجبعل�ی ش.ش2000 متولد 1360 پس�ر متوفی 4- الهه کارگر مکانیکی فرزند رجبعلی ب�ه ش.ش923 متولد 1363 دختر متوفی 5- الهام 
کارگر مکانیکی فرزند رجبعلی به ش.ش4481 متولد 1362 دختر متوفی؛ 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 یک شوراي 

حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه اول  شوراي حل اختالف تربت حیدریه

512/89آگهی حصر وراثت
آقای مهدی قنبرنیا فرزند محمدرضا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده که درخواست وی به شعبه پنجم شوراي حل اختالف تربت 
حیدریه ارجاع وبه کالسه 97/4/ح5 - 970004 ثبت که چنین اشعار داشته طلعت قنبرنیا فرزند محمدرضا  در تاریخ بهرحمت ایزدي پیوسته 
و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- محمدرضا قنبرنیا فرزند محمد اسماعیل ش.ش 378 ت.ت 1311 همسرمرحوم2- محمد هادی 
قنبرنیا فرزند محمد اسماعیل به ش.ش 115 ت.ت 1350 -3- مهدی قنبرنیا فرزند محمد اسماعیل به ش.ش 420 ت.ت 1348 - 4- احسان 
قنبرنیا فرزند محمد اسماعیل به ش.ش 543 ت.ت 1358 -5- مهین قنبرنیا فرزند محمد اسماعیل به ش.ش 25 ت.ت 1343 -6- مهری 
قنبرنیا فرزند محمد اسماعیل به ش.ش 769 ت.ت 1344 -7- معصومه قنبرنیا فرزند محمد اسماعیل به ش.ش 34259 ت.ت 1345 -8- 
مریم قنبرنیا فرزند محمد اس�ماعیل به ش.ش 41912 ت.ت 1359 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 

پنجم شوراي حل اختالف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر شعبه پنج شوراي حل اختالف تربت حیدریه

512/90اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:960503؛مشخصات محکوم له/محکوم لهم:فرید آقائی یزدی فرزند حبیب به نشانی :استان خراسان رضوی- شهرستان 
مش�هد- شهر مش�هد – بلوار ملک آباد – خیام 4-پالک 12/2 )دوازده ممیزدو( –طبقه همکف؛ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 
1- مهین شخصی ذبیحی فرزند علی مجهول المکان2- محمدرضا نصیری میل کاریز فرزند عبداهلل مجهول المکان 3- حسین اکرمی فرزند 
حسن مجهول المکان ؛ محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 9709975710500311 محکوم علیهم محکومند 
به خلع ید و قلع و قمع بنا)دیوار( پالک ثبتی مورد ادعا طبق نظریه کارشناس منعکس در پرونده که از پرونده استنادی اخذ شده است و 
محکومیت محکوم علیهم بالسویه به پرداخت مبلغ 3/275/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق محکوم له .پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیهم می باشد؛محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باش�د.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 طورمش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات 
مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه 
مطالبات اواز اش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت 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 
مال�ی 1394( 4- خ�ودداری 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 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردومجازات می ش�ود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت س�ی 
روزارائه شود 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(
مدیر دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

9- حصروراثت
آقای شهریار پوران فرزند نامور با وکالت آقای اشکان نجمائی فرزند قاسم دارای شناسنامه 11025 بشرح دادخواست شماره 628/1/97 مورخ 
1397/8/22 توضیح داده ش�ادروان نامور پوران نیا فرزند جهانگیر و اختر بشناس�نامه 656 در تاریخ 91/11/8 در شهر کرمان فوت شده و 
وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- پروین چنگیزی یان فرزند غالمحسین و رقیه ش.ش 15538 متولد 1331 صادره از شیراز همسر متوفی. 
2- جهانگیر پوران نیا فرزند نامور و پروین ش.ش 9717 متولد 1361 صادره از بمبئی فرزند متوفی. 3- بهرام پوران نیا فرزند نامور و پروین 
ش.ش 4420240822 متولد 1370 صادره از یزد فرزند متوفی. 4- شهریار پوران نیا فرزند نامور و پروین ش.ش 11025 متولد 1367 صادره از 
یزد 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.
628 شورای حل اختالف شماره یک  شهرستان کرمان

11- اجرائیه
مش�خصات محک�وم ل�ه : بانک مهر اقتصاد به مدیرعاملی آقای علی جعفری، نش�انی : خ ش�ریعتی سرپرس�تی بان�ک مهر اقتصاد 
مش�خصات محکوم علیه : 1- امیر پور محمدرضا خانی، نش�انی : کرمان- جاده باغین ش�رکت مس ش�هید باهنر 2- ولی ساردویی ، 
نش�انی : ش�هرک سیدی خیابان سمیه ک 4 سمت راس�ت منزل 6 محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و 
ش�ماره دادنامه مربوطه 9709973468401056 محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت تضامنی مبلغ 154/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته در حق خواهان و نیم عشر دولت در حق دولت.
488 شورای حل اختالف شماره 24 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
خانم مهدیه الماس�ی فرزند حسین دارای شناس�نامه 3060256349  بشرح دادخواست شماره 970349 مورخ 1397/7/16 توضیح 
داده ش�ادروان میثم الماس�ی فرزند خدامراد بشناس�نامه 3020116041 در تاریخ 97/6/28 در شهر جیرفت فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- مهدیه الماسی فرزند حسین ش.ش 3060256349 همسر مرحوم 2- ابوالفضل الماسی فرزند میثم ش.ش 
6060363172 فرزند مرحوم. 3- نرجس الماس�ی فرزند میثم ش.ش 6060419755 فرزند مرحوم. 4- خدامراد الماسی فرزند حوش 
ش.ش 411 پدر مرحوم. 5- منیر شریفی فرزند گرامی ش.ش 231 مادر مرحوم.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی 
به ش�ورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
349 شورای حل اختالف شماره 2  شهرستان عنبرآباد

13- دادنامه
پرونده کالسه 9609983468700770 شورای حل اختالف شماره 27 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468700286 
خواهان : آقای اکبر عس�کرپور فرزند مختار به نش�انی استان کرمان- شهرس�تان کرمان- شهر کرمان- خیابان ابوذر جنوبی کوچه 
23 خوانده : آقای محمد اکبری پور فرزند محمود به نش�انی خواس�ته : مطالبه وجه چک گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این ش�ورا و ثبت به کالسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعالم داش�ته، لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای اکبر عسکرپور 
فرزند مختار به طرفیت آقای محمد اکبری پور فرزند محمود به خواسته مطالبه مبلغ 8/400/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 
21842042 مورخ 96/9/15 عهده بانک س�امان ش�عبه قرنی از حس�اب جاری 1763264/1 ش�ورا با توجه به دادخواست تقدیمی از 
ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و همچنین وجود اصول مس�تندات مذکور در ید مدعی که حکایت از ناحیه 
اس�تحقاق خواهان پرونده درمطالبه وجه آن را دارد و از طرفی با عنایت به اینکه خوانده در جلس�ه رسیدگی حاضر نگردیده و هیچ 
گونه الیحه  و دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداش�ته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اس�ت مس�تندا به مواد 
198 و 522 قان�ون آیی�ن دادرس�ی مدنی و م�واد 307 و 309 و 310 و 313 قان�ون تجارت و تبصره الحاقی به م�اده 2 قاون اصالحی 
چ�ک مصوب مجمع تش�خیص مصلحت نظام دعوای مطروحه را وارد وثابت دانس�ته و حکم به محکومی�ت خوانده به پرداخت مبلغ 
8/400/000 ریال بابت اصل چک به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک 1396/09/15 لغایت اجرای حکم بر طبق 
تعییر ش�اخص س�االنه بانک مرکزی و مبلغ 1/340/000 ریال هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می 
نمای�د رای ص�ادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در ش�ورا و پ�س از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در 

محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
770 شورای حل اختالف شماره 27 شهرستان کرمان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 971158 در پرونده اجرائی کالس�ه 971097 اجرای احکام مدنی ش�عبه چهارم حقوقی  دادگس�تری بندر 
انزل�ی در نظ�ر دارد پ�الک ثبتی 12163 فرعی از 15 مجزی ش�ده از 7880 بخ�ش 7 گیالن ملکی آقای  عبداهلل درویش�ی وخانم 
فروزان درویش�ی را پس از ارزیابی  ملک توسط کارش�ناس منتخب به شرح آتی از طریق مزایده بفروش برساند.مشخصات مورد 
کارشناس�ی طبق نظر کارش�ناس : پالک مذکور به نشانی : بندر انزلی ، خیابان مطهری ، روبروی بازارچه پردیس – ابتدای خیابان 
نیایش- اولین کوچه  بن بس�ت ش�رقی – س�اختمان  اوجاس�بالن – طبقه  اول غربی ، مورد تعرفه دارای  دو س�ند  تک  برگ  با 
مش�خصات  ذیل می باش�د:1- سند تک برگ  به شماره  چاپی  759747 سری ب سال 96 بصورت چهاردانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و  اعیان یکدس�تگاه آپارتمان به ش�ماره 12163 فرعی  از 15 اصلی قطعه 4 تفکیکی  مفروز و مجزی ش�ده از  7880 فرعی 
از  اصلی مذکور بخش 7 گیالن به مس�احت 62/06 متر مربع  واقع در  س�مت غربی  طبقه یک  که مقدار  2/80 متر مربع  آن به 
صورت  تراس و 2/70 متر مربع بصورت پیش�رفتگی اس�ت بانضمام انباری قطعه 4 تفکیکی  به مس�احت  2/10 متر مربع واقع در 
طبقه همکف باقدرالس�هم از عرصه و س�ایر مش�اعات ومش�ترکات طبق  قانون  تملک  آپارتمانها و آیین نامه  اجرایی آن  با حق 
عبور و  مرور از پارکینگ ش�ماره 3 بنام آقای  عبداهلل درویش�ی می باش�د 2- س�ند تک برگ به شماره چاپی 303984 سری ج  
س�ال 91 بصورت دو دانگ مش�اع از شش�دانگ عرصه  و اعیان یکدستگاه آپارتمان بش�ماره12163 فرعی از 15 اصلی 4 تفکیک 
مفروز ومجزی ش�ده از 74/4384 فرعی  از اصلی  مذکور بخش 7 گیالن و بش�ماره ثبت41804 دفتر امالک 294 فرعی  ) عادی( 
صفحه 7 به مساحت 62/06 متر مربع واقع در  سمت غربی  طبقه  یک که مقدار 2/80 متر مربع آن بصورت تراس2/70 متر مربع 
بصورت پیش�رفتگی اس�ت بانضمام انباری قطعه 4 تفکیکی به مس�احت 2/10 متر مربع 8 واقع در طبقه همکف با قدر الس�هم از 
عرصه و سایر مشاعات ومشترکات طبق قانون  تملک آپارتمان ها و  آئین نامه اجرایی آن با حق عبور و مرور از پارکینگ شماره 
3 بنام  خانم فروزان درویشی می باشد. پیرو و بازدید بعمل آمده مجتمع مسکونی اوجا سبالن بصورت سه طبقه روی پیلوت و 6 
واحد مسکونی ) هر طبقه2 واحد مسکونی ( می باشد که اسکلت آن  بتن آرمه وکف حیاط و پارکینگ موزائیک ، راه پله و پاگرد 
س�نگ مرمر با نرده فلزی ، س�قف و دیوار پارکینگ سیمانکاری و رنگ آمیزی ، نمای شمالی سرامیکی نمای جنوبی  سیمانکاری ، 
نمای غربی ایزوگام و نمای شرقی سیمانکاری ست فاقد آسانسورو دارای2 باب درب ماشین رو دو لنگه آهنی و یکباب درب  نفر 
رو آهنی اس�ت. واحد طبقه اول غربی مش�تمل بر دواتاق خواب و سالن پذیرائی ، اش�پزخانه اپن ، حمام وسرویس مجزی وتراس 
می باش�د کف ها س�رامیک دیوارها سیمانکاری و رنگ آمیزی سقف س�یمانکاری و دارای  تزئینات گچبری ، آشپزخانه و حمام و 
س�رویس کاش�یکاری  و سقف حمام و س�رویس کمپارس ، کابینت آش�پزخانه ام  دی اف ، درب ورودی و اتاق خوابها اچ دی اف، 
پنج�ره ه�ا  و درب تراس و درب ام دی اف و چهار چوب چوبی بوده و سیس�تم گرمایش�ی بخ�اری گازی و دارای آبگرمکن گازی 
دیواری است. دارای امتیاز برق و گاز شهری مجزی و آب شهر مشترک است و فاقد پارکینگ می باشد. بموجب اجاره نامه شماره  
23719 مورخه 1397/03/22 واحد مسکونی مورد کارشناسی از مورخه 1397/04/22 لغایت بمدت یکسال در اجاره اقای  رشید 
نجفیان می باش�د که در یوم کارشناس�ی واحد مذکور تحت تصرف وموارد بهره برداری مستاجر بوده است وملک مذکور مفروز و 
دارای  صورتمجلس تفکیک آپارتمان و س�ند تفکیکی مجزی ش�ده با عنایت به مراتب صدر الذکر و با  توجه به موقعیت مکانی و 
مس�احت مورد کارشناس�ی ارزش آن طبق نرخ عادالنه روز مبلغ 1/000/000/000 ریال معادل یکصد میلیون تومان می باشد که در 
روز مزائده بفروش خواهد رس�ید. خریدارن می توانند 5 روز قبل از جلس�ه مزایده از پالک مش�روحه به نشانی فوق الذکر بازدید 
س�پس در جلس�ه مزایده مورخه 1397/10/05 س�اعت 10تا11 صبح که محل آن دائره اجرای احکام مدنی ش�عبه چهارم حقوقی 
دادگس�تری بندر انزلی تعیین گردیده ش�رکت نمایند. برنده مزایده  ش�خصی خواهد بود که باالترین مبلغ را  پیش�نهاد نماید و 
ده درصد مبلغ پیش�نهادی را در روز مزایده  به حس�اب سپرده دادگس�تری واریز و قبض را در وقت اداری همان روز به این اجرا 

ارائه نماید و مابقی مبلغ را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده تودیع نماید کلیه هزینه های قانونی به عهده خریدار می باش�د.
ح  5399   دادورز اجرای احکام  مدنی شعبه چهارم حقوقی انزلی- سیدی

51/65آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
ش�ماره بایگانی :970620-خواهان :خانم مینو بنکداران فرزند موسی  دادخواستی به طرفیت 1-بی بی زهرا اسدپور زاوئی فرزند سید اسداله 
2-وحید س�یفی 3-مهناز س�یفی 4-سمیه-5- انس�یه 6-هانیه 7-منا 8- محمد 9- علی محمد 10- فهیمه همگی شهرت سیفی فرزندان 
غالمرضا 11-حس�ن 12-طاهره 13-غالمحسین 14-نجمه 15- فاطمه 16-زهرا 17-طیبه همگی سیفی فرزندان محمد و استان قدس رضوی   
به خواسته :مطالبه وجه بابت...تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره فوق ثبت و 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/19 ساعت 10تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان هانیه سیفی فرزند غالمرضا و نجمه 
سیفی فرزند محمد  و درخواست خواهان که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد و همچنین خواندگان غایب موظف به ثبت 

نام ثنا می باشند
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/66آگهی ابالغ اجرائیه 
شماره بایگانی :970082-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای غالمعلی گوهرکانی که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق اجراییه صادره از ش�عبه 17 دادگاه حقوقی مش�هد محکوم به پرداخت مبلغ 390/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای علی رضائی مقدم 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 17 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/67آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی محمد رضا ابارشی بطرفیت ناصر جهان بخش همگی مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه در 
پرونده کالسه 14/970556 به شماره دادنامه 9709977580700875 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیاردو سیصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و چهار میلیون و هشتصد و سی و دو هزار ریال بعنوان هزینه دادری و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص 
اعالمی بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای حکم در حق خواهان 

صادر می نماید  در حق محکوم له -ضمنا نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیه می باشد
مدیر دفتر شعبه 14)57 سابق(دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/68آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده  
کالسه پرونده :14/970952  وقت رسیدگی :97/11/8 ساعت 8 صبح  خواهان :مصطفی جاویدی حمیدی فرزند علی اکبر  خوانده:کوروش شاهی 
زاده قبادی فرزند کیومرث  خواسته :مطالبه وجه بدینوسیله اعالم می گردد  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که 
جهت رسیدگي به شعبه14 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و به شماره 14/970952 ثبت و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده کوروش شاهی زاده قبادی  فرزند کیومرث به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر 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
منشی شعبه 14 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/69آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده  
کالسه پرونده :14/970921  وقت رسیدگی :97/11/7 ساعت 11 صبح  خواهان :سید هادی تقوی با وکالت سمیه مرادی کاریز عمر  خوانده:محمد 
رضا جلیلی ضرابی فرزند محمود  خواسته :مطالبه وجه چک بدینوسیله اعالم می گردد  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رسیدگي به شعبه14 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و به شماره 14/970921 ثبت و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده محمد رضا جلیلی ضرابی فرزند محمود  به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا 
مراجعه ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت 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
منشی شعبه 14 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/70آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده  
کالسه پرونده :14/970903  وقت رسیدگی :97/11/7 ساعت 10 صبح  خواهان :محمد معمریانی با وکالت طیبه سادات آذری مهر  خوانده:عیسی 
اس�المی  خواس�ته :اعالم بطالن معامله  بدینوس�یله اعالم می گردد  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت 
رس�یدگي به ش�عبه14 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و به ش�ماره 14/970903 ثبت و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده عیس�ی اس�المی  به درخواست خواهان  و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این 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
منشی شعبه 14 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/71آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده  
کالسه پرونده :14/970960  وقت رسیدگی :97/11/7 ساعت 9 صبح  خواهان :حمید فتحی تربقان فرزند حجی محمد با وکالت محمود مقدم 
متین  خواندگان:1- احمدرضا 2-حوریه 3-هدی 4-هانیه-همگی )بختیاری(5-افسانه پیروی  خواسته :مطالبه وجه چک  بدینوسیله اعالم می 
گردد  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه14 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و به شماره 
14/970960 ثبت و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خواندگان فوق الذکر   به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر این 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
منشی شعبه 14 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/72آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به خوانده  
کالسه پرونده :14/970906  وقت رسیدگی :97/11/7 ساعت 8 صبح  خواهان :سازمان پسماند شهرداری مشهد با نماینده حقوقی جعفر عطار 
عبدل آبادی   خوانده:علی یاوری مهربانی   خواس�ته :مطالبه وجه چک  بدینوس�یله اعالم می گردد  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های 
عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه14 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و به شماره 14/970906 ثبت و وقت رسیدگی تعیین شده، 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده علی یاوری مهربانی  به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این 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
منشی شعبه 14 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد
511/73آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید مصطفی ظریفیان اجتهادی 

فرزند سید محمد و غیره
خواهان خانم مریم براتی فرزند حس�ین و حس�ین نعمتی و احسان نعمتی و علیرضا نعمتی فرزندان غالمرضا دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای سید مصطفی و سید مهدی وسید محسن و منصوره و وحیده و حمیده شهرت همگی ظریفیان اجتهادی فرزندان سید محمد و سکینه 
عباس زاده پهلوان فرزند غالمحسین   به خواسته اعسار از هزینه دادرسی مرحله بدوی مطالبه دیه مورث خود مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9709987576100686 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/10/15 س�اعت 11 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/74آگهی ابالغ اخطار اجرائی
آقای مجید نهنگی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای علی قاس�می بطرفیت ش�ما بدینوس�یله ابالغ می ش�ود که پرونده کالسه 
272/970146 منج�ر به صدوراخطاراجرائی برعلیه ش�ما مبنی بر به پرداخت 1- مبل�غ 18/000/000 تومان بابت اصل بدهی 2- مبلغ 287/000 
تومان بابت هزینه دادرسی 3-خسارت تاخیروتادیه صرفا برای چک شماره 215659 به بملغ 5/000/000 تومان از تاریخ تنظیم دادخواست مورخ 
97/4/24 الی یوم االداء که توسط اجرای احکم و بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی  محاسبه خواهد گردید در حق خواهان صادر واعالم 
می گرددو نیم عشر دولتی به 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

)512/75(رای دادگاه)970720(
در خصوص دعوی  اتهام حاج قربان کریمی فرزند عزیزاهلل متولد 1367/3/13 ش�غل :کاس�ب. شماره ملی : میزان تحصیالت:سیکل.متاهل و 
دارای 1 فرزند تابع ایران .مذهب:شیعه اثنی عشری.فاقد سابقه محکومیت کیفری،فعال آزاد)متواری(ساکن مشهد خیابان چمن 27 پالک 122 
دائر بر صدور یک فقره چک بال محل به شماره 359005 به مبلغ 75 میلیون ریال عهده بانک صادرات شعبه امیرکبیر مشهد موضوع شکایت 
محمد برخوردار فرزند حسین.باتوجه به 1-شکایت شاکی 2- گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه 3-اقرار صحیح و مقرون به صحت متهم 
در تفهیم اتهام اولیه و عدم حضور در دادس�را و دادگاه با وصف ابالغ و نش�ر آگهی و س�پری ش�دن یک ماه از نشر آگهی و عدم ارسال الیحه 
ای یا معرفی وکیل از س�وی متهم 4- س�ایر قرائن و ش�واهد موجود و کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب نیشابور نظر به 
مراتب فوق این دادگاه بزهکاری ایش�ان محرز و مس�لم دانسته ،مس�تند به مواد 3،4،7 و 22 قانون صدور چک اصالحی 81 متهم را به تحمل 
یک سال حبس تعزیری بابت صدور چک بالمحل و ممنوعیت از صدور دسته چک به مدت دوسال محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیس�ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم 

تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
حمیدرضا ناظمی –دادرس علی البدل شعبه 106 دادگاه کیفری 2 نیشابور

)512/76( آگهی ابالغ دادنامه  )960654(
پیرو آگهی  قبلی بدین وسیله به آقای رضا توزنده جانی فرزند محمدقاسم و محمدجواد گاراژیان فرزند غالمعلی مجهول المکان ابالغ می گردد 
در پرونده کالسه 960654 به موجب رای شماره 9609975197700451 – 27/5/1397 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور به 
این شرح صادر گردیده است: لذا دادگاه اعتراض معترض را با توجه به سایر اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین وارد ندانسته و به استناد 
م�واد 417 و 425 و 198 قانون آئین دادرس�ی مدنی دادگاههای عموم�ی و انقالب ضمن ابرام و تایید دادنامه معترض عنه حکم به رد اعتراض 
معترض ثالث مذکور صادر و اعالم می نماید)معترض شخص ثالث خانم زهرا باستانی توالئی می باشد( مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 

آگهی می گردد که چنانچه نامبرده گان به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت 40 روز پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نماید .
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور

)512/77(آگهی ابالغ اخطاریه تبادل لوایح)960654(
بدینوس�یله به آقای رضا توزنده جانی فرزند محمدقاس�م در پرونده کالس�ه 960654 ابالغ می گردد که خانم زهرا باستانی توالئی نسبت به 
دادنامه ش�ماره 9709975197700451-97/5/27 صادره از ش�عبه دوم حقوقی دادگستری نیشابور اعتراض نموده است لذا چنانچه پاسخی 
دارید ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر آگهی کتبا پاسخ خود را به این دادگاه اعالم نمائید در پایان پرونده وفق مقررات به دادگاه تجدیدنظر 

ارسال خواهدشد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور

)512/78(آگهی ابالغ دادرسی وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به)970459(
کالسه پرونده :970459 ح 3 وقت رسیدگی 1397/10/18 ساعت 9/30 صبح  خواهان : شهرداری منطقه دو نیشابور با مدیریت آقای محمدعلی 
سیرجانی خوانده : حسن علی آبادی)مجهول المکان( خواسته : مطالبه وجه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر ااالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی  نیشابور 

)512/79(رای دادگاه)961164(
در خصوص دعوی  اتهام خانم مریم خاکجوی فرزند غالمعلی که س�ایر مش�خصاتش محرز نمی باش�د دائر به فروش مال غیر و کالهبرداری 
یک دستگاه اتومبیل پژو 206 بدین شرح که وکیل شاکی آقای حمیدرضا نقیبی بنام خانم مریم دوراندیش اعالم کرده است شاکی در تاریخ 
19/03/135 اتومبیل مزبور را از متهم خریده است و به جهت حامله بودن وی امانت در اختیار وی نهاده که متهم انرا به خانم ساناز هویدامنش 
انتقال داده است دادگاه با عنایت به شکایت شاکی و گزارش مامورین انتظامی و مالحظه قولنامه ارائه شده از ناحیه شاکی و عدم حضور و دفاع 
متهم در جلسه مورخ 30/08/1397 دادگاه علی رغم نشر آگهی و کیفر خواست صادره لذا بزهکاریشان را محرز عملشان را با ماده یک قانون 
مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشا و کالهبرداری منطبق متهم را به تحمل سه سال 
حبس و پرداخت مبلغ 22000000 تومان جزای نقدی ورد مال )رد عین(به شاکیه محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
علی اکبر اردمه –رییس  شعبه 101 دادگاه کیفری  نیشابور و دادرس دادگاه انقالب مشهد

512/80(آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم به)970563(
کالسه پرونده :970563 شعبه 7 حقوقی وقت رسیدگی 1397/10/20 ساعت 9/30 صبح  خواهان : ابوالقاسم قاسم آبادی خوانده : رضا زارعی 
آدرس :مجهول المکان  خواسته : الزام به تنظیم سند خودرو پژو پارس 231 س 22-ایران 12 و خسارات دادرسی خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی برای تاریخ وقت رسیدگی 97/10/20 ساعت 
9/30 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر ااالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی 

بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
قدسی-مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی  نیشابور 

)512/81( آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970381(
خواهان شهرداری نیشابور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسین سراج فرزند علی اصغر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت یک فقره چک با احتساب خسارت تاخیر تادیه از مورخه چک لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله 
نماینده حقوقی و ..مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709985198000364 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/23 ساعت 9/00 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، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
علی اصغر نصر آبادی – منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

511/82آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک شهر دادخواستی به  طرفیت خانم زهرا نمک چیان مقدم فرزند رمضان 2- علی امانی و الیاس امانی فرزندان محمود به خواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32  حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 32/970744 ثبت و وقت رسیدگی 
برای 1397/10/15 ساعت 12 صبح تعیین شده ،به علت مجهول المکان بودن خوانده خانم زهرا نمک چیان مقدم فرزند رمضان به درخواست 
خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویزماده 73 قانون دادرس�ی مدنی و مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 

نشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/83آگهی ابالغ وقت دادرسی 
کالسه پرونده:23/970854؛ وقت رسیدگی:1397/10/17 ساعت 8 صبح ؛ خواهان: جمال تاجی فرزند احمد ؛ خوانده: مهین امینی فرزند احمد 
قیومتا از ناحیه حمید امینی فرزند احمد ؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه 
عمومی  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده. به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 

رساند.چنانچه بعدا ابالغی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

10- حصروراثت
خانم زهرا خالصی فرزند محمدعلی دارای شناس�نامه 190 بش�رح دادخواست ش�ماره 970450 مورخ 1397/8/21 توضیح داده شادروان رضا 
خالقی فرزند رستم بشناسنامه 3020009596 در تاریخ 1396/6/21 در شهر جیرفت فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- فاطمه 
ثنا خالصی فرزند رضا ش.ملی 3100944062 فرزند متوفی. 2- زهرا خالصی فرزند محمدعلی ش.ش 190 همسر دائمی متوفی. 3- نصرت خالقی 
فرزند رستم ش.ملی 6069811410 مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
450 شورای حل اختالف شماره 2  شهرستان عنبرآباد

 آگهی
 ش�ماره 271 بدینوس�یله اعالم می گردد  خانم محدثه اسماعیلی دادخواستی بطرفیت آقای  محسن فالح پور به خواسته  مطالبه نفقه 
معوقه به ش�ورا حل اختالف واجارگاه شهرس�تان  رودسر به کالسه  پرونده ش�ماره 49-97/4/10 ارائه نموده و این شورا پس از مراحل 
رسیدگی  قانونی منجر به صدور  دادنامه شماره 89-97/7/15 گردیده و سپس برگ اجرائیه ذیربط صادر شده و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده  ، خواهان داش�تند  که برگ اجرائیه طی  یکنوبت نش�ر آگهی می ش�ود تا خوانده  پس از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 
ده روز  به دفتر ش�ورای  حل اختالف واجارگاه به آدرس اس�تان گیالن- شهرس�تان رودس�ر- واجارگاه واقع در خیابان شهید مطهری 
دبس�تان فردوس�ی  سابق جهت دریافت  برگ اجرائیه مراجعه و در صورت عدم  حضور یا عدم اعالم معرفی وکیل وفق مقررات قانونی  

اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ح  5400   رئیس شورای حل اختالف شهر واجارگاه 

 آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 177/3/97/ح آقای  ش�مس اله  سمیعی دفرازی به شماره  شناسنامه 751 فرزند شفیع از این شورا در خواست  گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که  ش�ادروان شفیع سمیعی دفرازی فرزند سمیع در تاریخ 91/07/10 در شهرستان دفراز فوت 
نموده اس�ت و ورثه آن مرحوم به ش�رح  ذیل تعرفه شده اند :1- محسن سمیعی دفرازی ش�ماره شناسنامه 456 نام پدر شفیع نسبت 
پس�رمتوفی 2-  سعداله سمیعی دفرازی شماره شناسنامه 750 نام پدر شفیع نسبت پسرمتوفی 3-  شمس اله سمیعی دفرازی شماره 
شناس�نامه 751 نام پدر ش�فیع نسبت پسرمتوفی 4-  بهزاد سمیعی دفرازی شماره شناس�نامه 752 نام پدر شفیع نسبت پسرمتوفی 
5-  افش�ین س�میعی دفرازی ش�ماره شناسنامه 753 نام پدر شفیع نس�بت پسرمتوفی 6-  فرزاد س�میعی دفرازی شماره شناسنامه 
873 نام پدر شفیع نسبت پسرمتوفی 7-  حسن سمیعی دفرازی شماره شناسنامه 359 نام پدر شفیع نسبت پسرمتوفی 8-  احترام 
سمیعی دفرازی شماره شناسنامه 258 نام پدر شفیع نسبت  دختر متوفی و به غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.  اینک پس 
از  مالحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی  و ثبت آن به شماره 177/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید 
چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر 3 شورای حل اختالف 

رودبار تسلیم نماید.در غیر اینصورت گواهی  حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5401   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختالف شعبه3 شهری  رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 174/3/97/ح آقای / خانم زهرا گودرزوند چگینی به ش�ماره  شناسنامه 15 فرزند  رحمان از این شورا در خواست  گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که  ش�ادروان  فاطمه گودرزوند چگینی فرزند  رحمان در تاریخ 1397/7/1 در شهرس�تان  رودبار فوت 
نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح  ذیل تعرفه شده اند :1- زهرا گودرزوند چگینی شماره شناسنامه 15 نام پدر  رحمان نسبت  خواهر متوفی 
و به غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.  اینک پس از  مالحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی  و ثبت آن به شماره 174/3/97/ح 
مفاد درخواس�ت مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی  

ظرف یک ماه  به دفتر سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید.در غیر اینصورت گواهی  حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
 ح  5402  رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری  رودبار-   براری

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 175/3/97/ح آقای / خانم زهرا گودرزوند چگینی به شماره  شناسنامه 15 فرزند  رحمان از این شورا در خواست  گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که  شادروان ولی گودرزوند چگینی فرزند نظر علی مرحوم در تاریخ 1319/11/17 در شهرستان  رودبار فوت 
نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح  ذیل تعرفه شده اند :1- رحمان گودرزوند چگینی شماره شناسنامه 315 نام پدر  ولی نسبت پسرمتوفی 
و به غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.اینک پس از  مالحظه دادخواس�ت وانجام تش�ریفات قانونی  و ثبت آن به شماره 175/3/97/ح 
مفاد درخواس�ت مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی  

ظرف یک ماه  به دفتر سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید.در غیر اینصورت گواهی  حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5403   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری  رودبار-   براری                                                                 

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 173/3/97/ح آقای / خانم  کیهان فالح پور فتحکوهی به شماره  شناسنامه 646 فرزند   احمد علی از این شورا در خواست  گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که  شادروان  فرنگیس قاسمی نژاد اسطلخی فرزند  شعبان در تاریخ 1396/6/6 در شهرستان  رودبار 
فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح  ذیل تعرفه شده اند :1- حسن فالح پور فتحکوهی شماره شناسنامه 645 نام پدر احمد علی نسبت 
پسر متوفی  2-  کیهان فالح پور فتحکوهی شماره شناسنامه 646 نام پدر احمد علی نسبت پسر متوفی  3-  بهبود فالح پور فتحکوهی شماره 
شناسنامه 176 نام پدر احمد علی نسبت پسر متوفی 4-  حامد فالح پور فتحکوهی شماره شناسنامه 84 نام پدر احمد علی نسبت پسر متوفی 
5-  ماهرخ فالح پور فتحکوهی شماره شناسنامه 569 نام پدر احمد علی نسبت  دختر متوفی 6- ام لیال فالح پور فتحکوهی شماره شناسنامه 
647 نام پدر احمد علی نس�بت  دختر متوفی 7-  اش�رف فالح پور فتحکوهی شماره شناسنامه 778 نام پدر احمد علی نسبت  دختر متوفی 
8-  اکرم فالح پور فتحکوهی شماره شناسنامه 779 نام پدر احمد علی نسبت  دختر متوفی 9-  زهرا فالح پور فتحکوهی شماره شناسنامه 
27 نام پدر احمد علی نسبت  دخترمتوفی و به غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.اینک پس از  مالحظه دادخواست وانجام تشریفات 
قانونی  و ثبت آن به شماره 173/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر سوم شورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید.در غیر اینصورت گواهی  حصر 

وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5404  رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم شهری  رودبار-   براری

آگهی  وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در پرونده کالس�ه  970251 اتهامی  امیر منصوری فرزند هوشنگ 
وقت رس�یدگی در روز چهارش�نبه مورخ 1397/09/14 س�اعت 9 صبح تعیین 
گردیده لذا از طریق نشر آگهی به نامبرده ابالغ می گردد تا  وفق ماده 174  قانون 
آئین دادرسی کیفری در موعد مقرر  جهت حضور در جسه دادگاه به شعبه 26 
دادگاه  انق�الب اس�المی تهران واقع در خیابان ش�ریعتی  ابتدای خیابان معلم 
مراجعه بدیهی است در صورت عدم حضور  طبق مقررات بصورت غیابی اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. 
58211 دفتر شعبه 26 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام خانم مرضیه صمدی فرزند فتح اله دایر بر مداخله غیر مجاز در 
امور دارویی موضوع  کیفرخواست  شماره 9710432120001501  دادسرای ناحیه 
19 )پزشکی( تهران که بزهکاری  وی محرز تشخیص داده شده است. با توجه به 
عدم حضور متهم علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در رو زنامه 
و به تبع عدم ارائه هرگونه دلیل یا عدم ارس�ال الیحه  و نیز  عدم معرفی وکیل 
که موجبات برائت خود را حاصل نماید دادگاه مستندا به ماده 3 قانون مربوط به 
مقررات امور پزشکی دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی  مشارالیها را به پرداخت 
پنج�اه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت   محکوم می نماید. رای 
صادره  غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی  و سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
58212  مدیر دفتر شعبه بیست و هفت دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
  نظر به اینکه در پرونده کالسه 970873/27  به موجب کیفرخواست صادره از 
دادسرای ناحیه 20 تهران در خصوص آقای کاووس کیانی فرزند محمد به اتهام 
نگهداری مواد مخدر یک گرم و 70 سانت هروئین و یک گرم و 90 سانت شیشه 
تقاضای تعیین مجازات ش�ده و متهم نیز فعال متواری  و مورد شناس�ایی قرار 
نگرفته لذا به تجویز ماده 344  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه کثیر االنتش�ار  حاضر یک نوبت آگهی جهت 
رسیدگی در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/10/1 در شعبه بیست و هفت 
دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان دکتر شریعتی ابتدای خیابان معلم 
حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور  دادگاه به صدور رای غیابی 

و  اتخاذ تصمیم  می نماید. 
58213 مدیر دفتر دادگاه  کیفری شعبه 27 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
  نظر به اینکه در پرونده کالس�ه 970718/27  به موجب کیفرخواست صادره از 
دادسرای ناحیه 19 )پزشکی( تهران در خصوص 1. ملیحه بهاری 2. نازنین ترابی  
3. نس�ترن بالر به اتهام مداخله غیر مجاز در ا مور پزش�کی  4.  نوشین بالر به 
اتهام تاسیس موسسه طبی  غیر مجاز تقاضای تعیین مجازات شده و متهم نیز 
فعال متواری  و مورد شناس�ایی قرار نگرفته لذا به تجویز ماده 344  قانون آئین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام�ور کیفری مراتب در روزنامه کثیر 
االنتش�ار  حاضر یک نوبت آگهی جهت رس�یدگی در ساعت 9 صبح روز شنبه 
مورخ 1397/09/24 در ش�عبه بیست و هفت دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع 
در خیابان دکتر شریعتی ابتدای خیابان معلم حضور بهم رساند بدیهی است در 

صورت عدم حضور  دادگاه به صدور رای غیابی و  اتخاذ تصمیم  می نماید. 
58214 مدیر دفتر دادگاه  کیفری شعبه 27 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی نوبت اول 
  نظر به اینکه در پرونده کالسه 900011  اتهامی جواد عطا پیله رود فرزند ضربعلی  
دائر بر مشارکت در نگهداری 7 کیلوگرم متامفتامین وقت رسیدگی در روز شنبه 
مورخ 1397/10/01  ساعت 09:00 صبح تعیین گردیده لذا از طریق نشر آگهی وفق 
تبصره 1 ماده 394  قانون آئین دادرس�ی کیفری طی دو مرحله به فاصله 10 روز 
به نامبرده ابالغ گردد که در موعد مقرر جهت حضور در جلسه دادگاه به شعبه 
30 دادگاه انقالب اس�المی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم 
مراجعه بدیهی است در صورت عدم حضور طبق مقررات به صورت غیابی  اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. 
58215  مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه  انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی نوبت اول 
  نظر به اینکه در پرونده کالس�ه 950316 اتهامی حس�ین مرگدری نژاد فرزند 
موس�ی دائر بر نگهداری 168  کیلوگرم تریاک و 47 کیلو 700 گرم مرفین و 13 
کیلو 200 گرم س�وخته تریاک وقت رسیدگی در روز ش�نبه مورخ 1397/10/01  
س�اعت 09:00 صبح تعیین گردیده لذا از طریق نش�ر آگهی وفق تبصره 1 ماده 
394  قانون آئین دادرسی کیفری طی دو مرحله به فاصله 10 روز به نامبرده ابالغ 
گردد که در موعد مقرر جهت حضور در جلسه دادگاه به شعبه 30 دادگاه انقالب 
اسالمی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه بدیهی است 
در صورت عدم حضور طبق مقررات به صورت غیابی  اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58216  مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه  انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در  پرونده کالسه 970149 اتهامی بهروز کدزاده فرزند حسن وقت 
رس�یدگی  در روز دوشنبه مورخ 97/09/19  ساعت 8 صبح تعیین گردیده لذا 
از طری�ق نش�ر آگهی به نامبرده ابالغ می گردد تا  وف�ق ماده 174  قانون آئین 
دادرس�ی کیفری در موعد مقرر جهت حضور در جلس�ه   دادگاه به ش�عبه 30 
دادگاه انقالب اس�المی تهران واقع در خیابان ش�ریعتی ابت�دای خیابان معلم 
مراجعه بدیهی است در صورت عدم حضور طبق مقررات به صورت  غیابی اتخاذ 

تصمیم خواهد شد. 
58217  مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه انقالب اسالمی تهران 
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آگهی مزایده مرحله دوم
  بموجب اجراییه ش�ماره960281/احکام مدنی محکوم علیهم1-کامرا کاویان فرزند محمدرضا 2-حسین مسعودی فرزند رستم محکومند 
بپرداخت مبلغ1/207/130/928ریال درحق محکوم له علیرضا ریاحی وهمچنین مبلغ 60/356/547ریال بابت هزینه اجرایی درحق دولت 
ل�ذا اجرای احکام مدنی بندرگ�ز درنظردارد 1واحد دامداری فاقد پ�اک ثبتی وبصورت مبایعه نامه بدون ش�ماره ومورخه1394/03/25که 
توس�ط شخص ثالث محسن مس�عودی فرزند رس�تم با کدملی2240209860تعرفه گردیده واقع دربندرگز خیابان جنت زمین ورزشی امام 
رضا محدوده دامداری ها ضلع غربی دامداری مظفر تاجی بمساحت 744مترمربع را بفروش برساند دامداری فوق به استناد پروانه دامداری 
کوچک وروستایی بشماره12/102/32708مورخه 1386/10/03صادره ازسازمان جهاد کشاورزی استان گلستان باحدود واربعه قطعه زمین یاد 
شده)مختصات جغرافیایی0763729-37و utm 4074882(درطبیعت شماال بطول حدود15مترمحدود است به تصرفی اشخاص شرقا بطول 
حدود49/60مترمحدود است بدیوار ودامداری مظفر تاجی وجنوبا بطول15مترمحدود است به راه عبور وغربا بطول حدود49/60مترمحدود 
اس�ت بتصرفی دامداری رمضان فندرسکی درزمین فوق1 اعیانی شامل200مترمربع جایگاه دام که80مترمربع آن مسقف باپوشش ایرانیت 
وزیرس�ازی چوبی وانبارکاه بمس�احت45مترمربع درضلع جنوب شرقی محوطه با اس�کلت چوبی وپوشش نهایی ورق گالوانیزه وهمچنین 
1دستگاه ساختمان 2طبقه جمعا بمساحت 32مترمربع درضلع غرب ورودی دامداری که طبقه همکف آن بعنوان انباری وطبقه اول بعنوان 
خانه کارگری باپوشش ایرانیت وزیرسازی چوبی وپنجره جوبی وآب مصرفی ازطریق چاه دستی تامیین میگردد که بمبلغ400/000/000ریال 
معادل چهل میلیون تومان ارزیابی میگردد توصیف اجمالی ملک براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی نوع ومشخصات ملک توقیف 
شده عبارتند ازطبق لیست باال میباشد)زمان ومکان مزایده(1-مزایده روزشنبه مورخ 1397/10/03ساعت10الی11مکان مزایده دفترشعبه اول 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرگز )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع میشود وبرنده 
مزایده کس�ی اس�ت که باالترین مبلغ رادرجلس�ه مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس 
بحساب سپرده دادگستری تودیع ومابقی آنرا ظرف 1ماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 2171294791002سپرده دادگستری نزد بانک ملی 
واریز وقبض آنرا تحویل دایره اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به 
نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید میتوانند پنج روزقبل ازاجرای مزایده  باهماهنگی این اجرا اموال توقیفی 
را بازدیدنمایند 4-بدهی بابت حق االشتراک یا حق انشعاب ومصرف وبدهی مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یانشده بعهده محکوم علیه میباشد5-تحویل ملک پس از تایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه 
خواهد بودو درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خرید ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد6-مزایده 

با حضور نماینده دادستان عمومی وانقاب بندرگز ونماینده اجرای احکام مدنی دادگستری انجام خواهد شد.
164-دادورزشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرگز-آشکاران

آگهی مزایده مال منقول مرحله1
  درپرونده اجرایی971412/ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه ش�ماره 0113/97ش�عبه 12شورای حل اختاف گرگان محکوم 
علیه مجید عباس نایبی محکوم بپرداخت مبلغ120/000/000ریال با محاسبه خسارت وهزینه دادرسی درحق محکوم له حبیب اله سراوانی 
ومبلغ6/000/000ریال درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد وحسب درخواست محکوم له درجهت استیفای محکوم به مال ذیل توقیف ازسوی 
ش�خص ثالث جواد پهلوانی تعرفه وتوقیف وبمبلغ130/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته 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 خودروی پراید تیپ جی تی ایکس بشماره پاک 59- 493ج59مدل1385برف 
پاکن دارد شیشه ها سالم صدمه وتخریب ندارد چراغها سالم الستیکها 60درصد گازسوز دستی پخش بلند گو مبلمان با استهاک فاقد صدمه 
مبلغ130/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته است زمان مزایده روزیکشنبه مورخه1397/10/09ساعت11-12مکان مزایده گرگان شعبه دوم 
اجرای احکام مدنی درش�ورا خ ش�هید بهشتی نبش نوبخت)ش�رایط مزایده(1- مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین شده زیرقیمت 
وعرف باش�د ش�روع 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 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.
148-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان درشورا-پارسا

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم ام البنین مرد مومن فرزند س�ید تقی بشرح درخواستی که بکاسه970630-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که علیرضا خدائی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 20324صادره ازگرگان درتاریخ97/8/17 دراقامتگاه دائمی 
خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-نوید خدائی ف علیرضا کد ملی2110317442ت 
ت1371پس�رمتوفی2-غزاله خدائ�ی ف علیرضا کد مل�ی2122642653ت ت 1367دخترمتوفی3-ام البنین مرد مومن ف س�ید تقی کد 
ملی2121358552ت ت 1346همس�رمتوفی4-بی بی سارا پروانه ف حسین کد ملی2121124421ت ت1311مادرمتوفی والغیر اینک شورا 
پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد 

ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 194-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم رحیمه مرگدری نژاد فرزند علیرضا بشرح درخواستی که بکاسه970618-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت 
نموده واعام داش�ته که کبری مرگدری نژاد فرزند قربان بش�ماره شناسنامه2869صادره ازگرگان درتاریخ 70/9/13 دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-علیرضا مرگدری نژاد ف غامعلی کد ملی2122103094ت 
ت 1343همسرمتوفی2-عفت مرگدری نژاد ف علیرضا کد ملی2122247924ت ت 1362دخترمتوفی3-رحیمه مرگدری نژاد ف علیرضا کد 
مل�ی 2122807857ت ت 1364دخترمتوفی4-فهیمه مرگدری نژاد ف علیرضا کد مل�ی2122808497ت ت1365دختر متوفی5-صدیقه 
مرگدری نژاد ف رضا کد ملی 2122041331ت ت1332مادرمتوفی والغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه 

وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 193-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم مهران ایری نام پدر رجب حاجی نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گرگان کوی افس�ران جنب 
افسران18نرس�یده به پل منزل ش�خصی مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم سید حامد حس�ینی میان آباد نام پدر سید گل مجهول 
الم�کان محک�وم به:بموجب درخواس�ت اج�رای حک�م مربوط�ه بش�ماره 9710091722101023 بایگانی970129وش�ماره دادنامه مربوطه 
9709971722100292محکوم علیه محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ 5/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسید چک97/01/18 تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی بانک مرکزی ایران وپرداخت مبلغ842/500ریال بابت هزینه ی دادرسی 
ومبلغ35/000هزارتومان هزینه نشرآگهی درحق محکوم له ضمنا هزینه نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ اباغ 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 
محک�وم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور ف�رار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی 
وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی 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(
155-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف شهرستان گرگان-میرشکارمعظم 

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم مهدی س�عادتی نام پدر علی اکبر نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گرگان خیابان جرجان 
بین جرجان24و26-فروش�گاه روغن موتور پرتوان مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-وحید نیری نام پدر نقد علی 2-بهروز 
ابراهیم�ی هر2مجهول المکان  محکوم به:بموجب ش�ماره دادنام�ه مربوط�ه 9709971720700534 بایگانی970355محکوم علیهم 
محکوم اند بصورت تضامنی پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت1فقره چک بشماره 240850عهده بانک سپه شعبه فلکه کریمی 
وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک95/07/05 تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی 
وپرداخت2426000ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق محکوم له ضمنا نیم عش�ر س�هم دولت بعهده محکوم علیهم میباش�د محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای 
پرداخ�ت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میسرباش�د 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 وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه 
اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص 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 ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای 
حک�م حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوم�اده 16قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(5-انتق�ال م�ال بدیگری بهرنحو باانگیزه ف�رار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د 
موج�ب مج�ازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نص�ف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(6-چنانچ�ه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان من�وط به موافقت محکوم له یاتودیع 

وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
204-مسئول دفترشعبه 7شورای حل اختاف شهرستان گرگان-رحیمی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم مهدی س�عادتی نام پدر علی اکبر نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گرگان خیابان جرجان بین 
جرجان24و26-فروشگاه روغن موتور پرتوان مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-میرمحمد حسینی مجهول المکان2-سجاد سلیمانی 
نام پدر غامحسین مجهول المکان محکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه بشماره9710091720500991بایگانی970363وشما

ره دادنامه مربوطه9709971720500565 محکوم علیه هما محکوم هستند پرداخت  تضامنی مبلغ20/000/000بابت اصل خواسته وپرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 96/11/27تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت609/000ریال 
بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له ضمنا پرداخت هزینه نیم عشر دولتی درحق دولت جمهوری اسامی ایران برعهده محکوم علیه هما 
میباش�د محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ 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 ازاعام 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(
203-مسئول دفترشعبه 5شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شکیباراد

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای محمد پورقاز فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه2230033581بشرح درخواستی که بکاسه 2343مورخ 9/3/ 97-این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که معصومه روشندل شماره شناسنامه 4درتاریخ 1397/5/7دراقامتگاه 
دائم�ی خود شهرس�تان بندرترکمن ف�وت نموده وورث�ه/ وراث حین الف�وت آن مرحوم منحصراس�ت به1-محمد پورق�از ف عبدالرحیم 
کدملی2230033581ت ت1368نوه متوفی2-بی بی رابعه پورقاز ف عبدالرحیم کدملی2239852321ت ت1362نوه متوفی3-طاهره پورقاز 
ف عبدالرحیم کد ملی 2239870699ت ت1364نوه متوفی4-راضیه پورقاز ف عبدالرحیم کدملی2239950293ت ت1366نوه متوفی5-
راحله پورقاز ف عبدالرحیم کدملی2230149628ت ت1373نوه 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.
 235-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن-فضیلت

 آگهی مزایده اموال غیرمنقول) نوبت اول(
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجراییه به ش�ماره بایگانی 970376 صادره از دادگس�تری گرمس�ار در مورخ 
1397/10/8 س�اعت 11 صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اماک توقیف ش�ده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و 
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا در محل مزایده تحویل نماینده اجرا و ظرف مهلت 
سی روز بهاء کامل مزایده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واریز و قبض مربوط را ارایه نماید در غیر این صورت کل ده درصد دریافت 
شده اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ملک مورد مزایده شامل: 1- شش دانگ یک باب مغازه قطعه سوم تفکیکی واقع در غرب 
طبقه همکف به مساحت 13/50 سانتی متر مربع به شماره ثبتی 6999 فرعی از 10- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 3558 فرعی از 10- 
اصلی مالک آقای سید علیرضا طباطبایی فر متن سهم شش دانگ دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 400396 واقع در گرمسار- خیابان 
امام – کوچه شقایق یک یکی مانده به آخر کد پستی 3581797356 به انضمام قدر السهم از مشاعات و مشترکات طبق بند الف صورتجلسه 
تفکیکی و قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن می باشد . حدود و مشخصات مطابق با سند مالکیت :  اعیان: مغازه با سازه اسکلت 
فلز با پوشش تیرچه بلوک – بدنه و سقف سفید – کف موزاییک – نما سنگ – درب آلومینیوم با کرکره – پشت بام ایزوگام با موزاییک در 
حال تعمیرات کیف می باشد . با توجه به مراتب مذکور و بررسی اوضاع و احوال با در نظر گرفتن کلیه جمیع و جهات موثر در امر کارشناسی 
نظر به اینکه مغازه دارای سه پله فلزی )اختاف ارتفاع با همکف می باشد ( ارزش عرصه و اعیان و امتیازات جمعا به مبلغ 825,000,000 ریال 
به قیمت پایه تعیین می گردد . در ضمن حق سرقفلی و مالکانه به تفضیل ارائه می گردد . 1- حق سرقفلی به مبلغ 701,250,000 ریال ) هفتصد 
و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ( 2- حق مالکانه به مبلغ 123,750,000 ریال ) یکصد و بیست و سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار 
ریال ( . مکان مزایده: گرمسار. دادگستری. اجرای احکام مدنی شعبه اول. ضمنا متقاضیان خرید)هرکس( می تواند در مدت پنج روز قبل از 

روزی که برای فروش معین شده است  اموالی را که آگهی شده ماحظه نماید.
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری گرمسار- گیلوری

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای داریوش برزگر فرد 
خواهان خاتون خوشنودیان با وکالت خانم نسیم نگهداری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای داریوش برزگر فرد به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987746600568 شعبه 116 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/10/25 س�اعت 11 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 انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 متصدی امور دفتری شعبه 116 شورای حل اختاف بوشهر شاه حسینی م الف 762

آگهی اباغ مزایده 
نظر به اینکه پرونده کاسه 970555و  638 970 اجرای احکام شورای حل اختاف بوشهر حسب درخواست محکوم له و به استناد 131 الی 
136 قانون اجرای احکام محکوم علیه یعقوب تنگستانی به پرداخت مبلغ 507 میلیون و 840 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم 
له امراهلل زاهدی کللی محکوم گردیده است با توجه به اینکه خودرو سواری دنا به رنگ مشکی به شماره پاک 412 د  32 ایران 48 بر اساس 
نظر کارشناسی 550 میلیون ریال برآورد قیمت گردیده است جهت مزایده و فروش در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/5به مزایده گذاشته 
می شود مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می شود و به کسی که باالترین قیمت مزایده را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته 
خواهد ش�د برنده مزایده بایس�تی 10 درصد کل مبلغ مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171291052006تودیع 
نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده اقدام نمایند و اال وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 

خواهد شد عاقه مندان می توانند در موعد مقرر در محل اجرای احکام شورای حل اختاف بوشهر حضور یابند10 .
مجید ذهاز  قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف بوشهر م الف 763

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
 به موجب پرونده کاسه 374 970 شعبه 102 دادگاه جزایی بوشهر سیاوش زنگنه تنگستانی متهم به جعل و استفاده از سند مجعول می باشند 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/15 ساعت 9 صبح تعیین گردیده که به علت مجهول المکان بودن متهم و تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری دادگاه های عمومی و انقاب مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در موعد مقرر در دادگاه جهت 

رسیدگی و دفاع از بزه انتسابی حاضر گردد در صورت عدم حضور در جلسه معنونه  دادگاه غیابا  رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود5.
مدیر دفتر شعبه 102 جزایی دادگاه بوشهر م الف 764

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 به موجب پرونده کاسه 333 960 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 بوشهر آقای محمدرضا شاکری به اتهام دو فقره سرقت و یک فقره مشارکت 
در سرقت موضوع شکایت آقایان رضا صداقت و مهران فیروزپور تحت تعقیب می باشند وقت رسیدگی مورخ 1397/10/15ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده که به علت مجهول المکان بودن متهم و تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده در موعد مقرر در دادگاه جهت رسیدگی و دفاع از بزه انتسابی حاضر گردد در صورت عدم حضور در 

جلسه ی معنونه دادگاه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود5  .
کشتکار  منشی دادگاه شعبه 101 کیفری 2 بوشهر  م الف 765

آگهی احضار
 به موجب پرونده کاس�ه 951 960 ش�عبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب بوشهر آقای حیدر غضنفری که مشخصات بیشتری از 
مشارالیه در دست نیست به اتهام اخاذی و کاهبرداری به مبلغ سه میلیون تومان تحت تعقیب می باشد به نامبرده اخطار  و اباغ می گردد که 
جهت دفاع از بزه انتسابی تا یک ماه پس از انتشار این آگهی در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور غیابا به موضوع رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم خواهد شد این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد5
مهرزاد رستمی بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب بوشهر م الف 766

آگهی 
محکوم له : خانم مهری رضائی جهرمی   محکوم علیه آقای غامرضا وفائی  پیرو آگهی های منتشره 
در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای غامرضا وفائی که مجهول المکان می باش�د اباغ می 
ش�ود طبق اجرائیه صادره در پرونده کاس�ه 9409982612400447 شعبه 24 دادگاه حقوقی کرج 
به موج�ب دادنامه ش�ماره 9509972612400806 مورخ 1395/08/19 محکوم علیه محکوم اس�ت 
به پرداخت مبلغ س�ه میلیارد ریال بابت وجه چکهای 658082 م�ورخ 94/6/22 و 658085 مورخ 
94/6/9 عهده بانک ملی به عنوان اصل خواس�ته به عاوه خس�ارات دادرسی طبق تعرفه قانونی ) 
که صرفا مبلغ 552000 ریال بابت خواس�ته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با تعرفه دفتر خدمات 
قضایی در دادخواست تقدیمی ابطال گردیده و نسبت به مابقی ان معافیت اعسار صادر شده است ( با 
احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان پرداخت بر اساس تغییر شاخص 
قیمت اعامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرا 
در حق دولت در ضمن دایره اجرای احکام موظف است هنگام اجرای حکم نسبت به محاسبه خسارت 
تاخیر تادیه بدوا تمبر دادرسی از محکوم له وصول و همان مبلغ از محکوم علیه اخذ و در حق محکوم 
له پرداخت نماید و اصل چک ها و گواهینامه عدم پرداخت را از محکوم له اخذ و تحویل محکوم علیه 
وصول نماید 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 اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجراییه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
گ�ردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
47 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی کرج – سیروس رشیدی داروندی

آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای محمد آباد
تجدیدنظرخ�واه آق�ای حام�د مه�ری گول�ه گول�ه دادخواس�ت تجدیدنظرخواه�ی ب�ه طرفیت 
تجدیدنظرخوانده آقای محمد آباد  نس�بت به دادنامه ش�ماره 961459 در پرونده کاسه  960844 
شعبه 18 تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا 
به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به 

دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد .
44 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی کرج – سید حسین ابراهیم پراچی

دادنامه
پرونده کاس�ه 9609984149400119 ش�عبه 18 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی ش�ماره 
9609972611801459 خواه�ان ه�ا 1- آقای حامد مهری گوله گوله فرزند علی با وکالت خانم بهناز 
نادری و سیروس نادری به نشانی تهران بلوار مرزداران ) تقاطع اشرفی ( نرسیده به خ ناهید پاک 204 
واحد 7 خوانده آقای محمد آباد به نشانی مجهول المکان خواسته ها 1- مطالبه خسارت 2- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی 3- تایید فسخ قرارداد ) مالی ( گردشکار به تاریخ 96/11/18 پرونده کاسه 
960844 در ش�عبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج در جلسه فوق العاده به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است دادگاه با توجه به محتویات و اوراق محصله و جری تشریفات قانونی ختم 
رس�یدگی را اعام و به ش�رح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید رای دادگاه در خصوص دادخواست 
تقدیمی 1- آقای سیروس 2- خانم بهناز هر دو به شهرت نادری ) وکیان دادگستری ( به وکالت از 
آقای حامد مهری گوله گوله فرزند علی به طرفیت آقای محمد آباد فرزند احمد به خواسته 1- تایید 
و اعام فسخ مبایعه نامه و پرداخت وجه به میزان 960/000/000 ریال با لحاظ خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 92/5/10 لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
که ما حصل  اظهارات وکیان خواهان بدین شرح می باشد که حسب بیع نامه های استنادی به شماره 
و تاری�خ 1685245 – 92/5/10 ، 1685246 – 92/5/10 ، 1685247 – 92/5/10 م�وکل س�ه واح�د 
مس�کونی را با ش�رایط و اوصاف مصرحه در ان اسناد از خوانده به مبلغ 960/000/000 ریال ابتیاع می 
نماید الکن بر اس�اس نظریه کارشناسی در موقعیت ملک اعامی از سوی موکل که به صورت پیش 
فروش خریداری ش�ده است آپارتمانی احداث نشده است و ساخت و ساز منتفی است و مجوزهای 
قانونی از مراجع ذیربط در جهت ساخت ان واحد مسکونی انجام نشده است و از آنجایی که خوانده از 
ملک غیر مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نموده بود و با توجه به عدم استقرار مالکیت خوانده 
در ملک موصوف و یا حق فروش آپارتمانهایی که هنوز احداث نشده است را نداشته است بنابراین 
طرح دعوی الزام خوانده به ایفای تعهد از حیث مستحق للغیر درآمدن مبیع و ملک موضوع قرارداد 
امکان پذیر نبوده و مطرح نیز نگردید لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اعام و تایید فس�خ معامله 
موصوف موضوع قرارداد استنادی و پرداخت ثمن متعین به موکل و خسارات اعامی را دارد ماحظه 
می گردد خوانده با وصف اباغ قانونی و انتظار کافی در دادگاه حاضر نش�ده و الیحه ای نیز ارسال و 
تقدیم ننموده است با این وصف دادگاه خواسته خواهان را غیر موجه تشخیص می دهد زیرا 1- فسخ 
از جمله اعمال حقوقی اس�ت که در زمان ایجاد این حق نیاز بر اراده انش�ایی متعاقدین و یا به حکم 
قانون ، الکن در زمان اعمال این حق نیاز به اراده انش�ایی صاحب حق می باشد که از جانب خواهان 
چنین اعمال حقی ) ارس�ال اظهارنامه ( محرز نیست 2- دادگاه در جایگاه اراده انشایی صاحب حق 
نیست که حکم به انحال رابطه قراردادی بر اساس فسخ معامله اقدام نماید لذا تا زمانی که این اعمال 
حق ایجاد و اجرا نش�ود اقدامی از س�وی مراجع قضایی قابل تصور نیست 2- خواهان علت انحال 
قرارداد را عدم مالکیت خوانده و عدم احداث واحد مس�کونی مورد تعهد از س�وی خوانده بیان می 
دارد که اثر حقوقی عدم مالکیت خوانده و مس�تحقق للغیر بودن مورد معامله بطان معامله است و 
فس�خ جایگاهی در ان ندارد الکن در خصوص عدم احداث واحد مسکونی خواهان می بایستی بدوا 
خوانده را ملزم به انجام تعهدات قراردادی نماید که در صورت عدم اجبار خوانده ، خواهان مستحقق 
فسخ معامله را دارد بنابراین تایید فسخ اعامی برابر مقررات قانونی مطرح نشده است که دادگاه به 
استناد مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی قرار عدم استماع 
دعوی به کیفیت مطروحه صادر و اعام می گردد الکن در خصوص خواسته استرداد ثمن مورد معامله 
و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه هنوز رابطه قراردادی اصحاب دعوی به صورت قراردادی و قانونی 
انحال نیافته لذا خواهان اس�تحقاق دریافت وجه اعامی را ندارد که دادگاه به استناد مواد 2 و 197 
قان�ون اخیرالذکر قرار عدم اس�تماع دع�وی در موقعیت فعلی صادر و اعام م�ی گردد در خصوص 
خواس�ته اعسار از پرداخت هزینه دادرس�ی نظر به پرداخت ان از سوی خواهان به استناد ماده 197 
قان�ون اخیرالذکر قرار رد دعوی ص�ادر و اعام می گردد رای اصداری ظرف 20 روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان البرز می باشد .
19 رئیس شعبه 18 دادگاه حقوقی کرج – علی حجتی

آگهی درخواست انحصاروراثت 
به اطاع می رساند آقای محمد رضا فوالدی منش  دارای سند سجلی 5509827459 – 1333 درخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار 
وراثت تقدیم شورای حل اختاف لنده نموده که به کاسه 295/1/97 ح ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی ان اظهار نموده که مرحوم نجفقلی 
رضا زاده فرزند مصیب  در تاریخ 1396/9/15 به رحمت ایزدی پیوست و ورثه حین الفوت وی عبارتند از : 1-  ایرج رضا زاده فرزند نجفقلی 
به شماره شناسنامه  437 متولد 1352 فرزند متوفی 2- مصطفی رضا زاده فرزند نجفقلی به شماره شناسنامه  9 متولد 1360 فرزند متوفی 
3- شهباز رضا زاده فرزند نجفقلی به شماره شناسنامه  438 متولد 1353 فرزند متوفی 4- قاسم رضا زاده فرزند نجفقلی به شماره شناسنامه  
5500233201 متولد 1372 فرزند متوفی 5- جواد رضا زاده فرزند نجفقلی به شماره شناسنامه  43 متولد 1364 فرزند متوفی 6- گلی رضا 
زاده فرزند نجفقلی به شماره شناسنامه  142 متولد 1357 فرزند متوفی 7- مهین رضا زاده فرزند نجفقلی به شماره شناسنامه  1850151101 
متولد 1369 فرزند متوفی 8- نرگس رضا زاده فرزند نجفقلی به شماره شناسنامه  295 متولد 1367 فرزند متوفی 9- هاجر رضا زاده فرزند 
نجفقلی به ش�ماره شناس�نامه  316 متولد 1336 فرزند متوفی  و الغیر و اینک پس از تش�ریفات 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 اختاف شماره 1 شهر لنده – سید عطا محمد شفائی

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول ) بار دوم ( موضوع پرونده 960574 
نظ�ر ب�ه اینکه به موج�ب پرونده اجرائی فوق محکوم علیه محمد کریم علوی نژاد س�وق فرزند محمد حس�ین محک�وم به پرداخت مبلغ 
1/473/868/995 ریال در حق محکوم له نبی اله جهادپور و مبلغ 70/918/970 ریال بابت نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت گردیده که از 
اموال محکوم علیه یک باب ساختمان فاقد سند ثبتی و پروانه ساختمانی به آدرس سوق – بلوار ورودی نبش خیابان شاهد 10 معرفی و توقیف 
گردیده که این ساختمان با طرح دوبلکس و زیر بنای 458 متر مربع در زیرزمینی به مساحت 355/2 مترمربع به صورت اسکلت فلزی نیمه 
کاره احداث شده است که شامل طبقه زیرزمین ) پارکینگ ( ، طبقه هم کف و طبقه اول با زیربنای به ترتیب 142 ، 155 و 162 مترمربع پیش 
بینی ش�ده و به صورت میانگین در حدود پنجاه درصد تکمیل ش�ده است که با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در 
تعیین ارزش ملک موصوف از جمیع جهات و جوانب من حیث المجموع قیمت شش دانگ ساختمان به مبلغ 1/750/000/000 ریال کارشناسی 
، ارزیابی و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 97/09/28 ساعت 10 صبح در محل وقوع به فروش می رسد قیمت ملک به 
مبلغ مذکور طبق نظر  کارشناس اعام گردیده ملک متعلق به شخصی می باشد که  قیمتی متعارف را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج ) 5 روز 

( قبل از تاریخ فوق الذکر می توانند اموال را مشاهده نمایند .
دادرس شعبه اول اجرای مدنی دادگستری دهدشت – مسعود مرادی

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول ) بار اول ( موضوع پرونده 960865 
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی فوق محکوم علیه بیژن آموس فرزند اسکندر محکوم به پرداخت مبلغ 620/070/000 ریال در حق محکوم 
له محمد علی آژمند و مبلغ 30/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت گردیده که از طرف شخص ثالثی ) فاطمه امینیان 
پور ( یک باب منزل مسکونی به عنوان وثیقه معرفی نموده و در فرجه قانونی محکوم علیه را معرفی ننموده و وثیقه وی ضبط گردیده است 
که مشخصات ملک به شرح ذیل می باشد ملک دارای پاک ثبتی به شماره 31/108 بنام فریبا امینیان پور فرزند عباسعلی واقع در دهدشت 
به آدرس کوی آزادگان کوچه شانزدهم می باشد و ملک فوق عبارت است از شش دانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت عرصه 200 
مترمربع که در قطعه دو بخش 6 کهگیلویه شهر دهدشت واقع شده است در عرصه فوق یکباب ساختمان از مصالح بنایی با کافبندبی به 
زیربنای 120 متر احداث شده است ساختمان دارای نمای سرامیک – کف موزاییک – اندود داخلی پاستر گچ می باشد همچنین ملک دارای 
انشعابات آب برق و گاز است و با توجه به موقعیت ملک ارزش کل عرصه و اعیان توسط کارشناس به مبلغ 1/100/000/000 ریال ارزیابی و در 
قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 97/10/04 ساعت 10 صبح در محل وقوع به فروش می رسد قیمت اماک به مبلغ مذکور 
طبق نظر  کارشناس اعام گردیده اماک متعلق به شخصی می باشد که  قیمتی متعارف را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج ) 5 روز ( قبل از 

تاریخ فوق الذکر می توانند اماک را به آدرس فوق را مشاهده نمایند .
رئیس شعبه دوم اجرای مدنی دادگستری دهدشت – محمد احمدی پور

آگهی اباغ اجرائیه  کاسه 9702069 
 بدینوسیله به آقای مجید رمضانی  فرزند  عابدین به شماره شناسنامه 
19166  صادره از تهران به نشانی تهران ستارخان  خیابان  کاشانی پور 
کوچه دستبند شرقی پاک 5 واحد یک اباغ می گردد که خانم فرزانه 
شیرجنگ به استناد سند طاق 2679- 1397/3/12  دفتر ازدواج 309 
تهران جهت وصول تعداد 97 سکه طای بهار آزادی  مهریه خود علیه 
ش�ما مبادرت به صدور اجرائیه نموده پس از  تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کاسه 9702069 در این اجراء مطرح می باشد. لذا طبق ماده 
18  آئین نامه ا جرائی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ 
انتش�ار  این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه   محسوب است ظرف مدت 
ده روز نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت  بدون 
انتشار  آگهی دیگری  عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. 
18433  رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علیرضا نیا نیک کار فرزند  
خواهان بانک سپه   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علیرضا نیا نیک کار به خواسته ابطال سند 
رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982610700608 شعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی کرج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/06 ساعت 9/00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طب�ق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجه�ول 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 اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
8 منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج – طاهره زکی زاده

آگهی اباغ مفاد رای موضوع ماده 3  قانون تعیین تفکیک  
وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

به موج�ب رای ش�ماره 139760301054000272   مورخ 1397/02/19  
ص�ادره از هیئت حل اختاف موض�وع  قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی  و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی مصوب 90/09/20 مستقر 
در اداره ثب�ت  اس�ناد و ام�اک جن�وب ش�رق تصرفات مف�روزی و 
مالکانه آقای علی عباس�ی فرزند  علی ش�اه  متقاضی  پرونده کاسه 
1396114401054000074  نسبت به مساحت 120 متر مربع قسمتی از 
پاک ثبتی 138/24315 با حدود اربعه:  ش�ماال: بطول 8  متر  درب و 
دیوار به گذر 10 متری  شرقا: بطول 15 متر دیوار به ملک مجاور قطعه 17  
تفکیکی  جنوبا: بطول 8  متر دیوار به ملک مجاور قطعه 23 تفکیکی   
غربا: بطول 15 متر دیوار به ملک مجاور قطعه 19 تفکیکی  مورد ثبت 
صفح�ه 336 صفحه 758 در بخش 7 تهران ب�ه ثبت گردیده مراتب 
از نظر اطاع ذوی الحقوق و ش�رکا مش�اعی پاک  ف�وق در  دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه آگهی می گردد. طبق قانون فوق االش�اره 
کسانی که به مالکیت و تصرفات مفروزی  متقاضی  فوق اعتراض دارند 
م�ی توانند از تاریخ انتش�ار آگهی  ظرف  م�دت دو ماه ا عتراض  خود 
را به مراجع قضائی تس�لیم نماید بدیهی است پس از انقضای  مهلت 
قانونی عدم  وصول واخواهی نس�بت به صدور سند مالکیت مفروزی 
به مساحت و حدود باال  به نام نامبرده اقدام خواهد شد.  تاریخ انتشار 

نوبت اول: 97/9/13  تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/28 
18446  کفیل اداره ثبت اسناد و اماک خاوران تهران – جشان 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 477/12/97  وقت رس�یدگی: 97/10/16 س�اعت 10:30 خواهان: بانک مهراقتصاد با 
وکالت خانم فاطمه شیخي      خوانده: مرتضي علي قاضي – ناصرعلي قاضي – مریم اصفهاني منفرد 
خواسته: مطالبه وجه  خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم فاطمه شیخي دادخواستی بطرفیت 
خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 12 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی بتاریخ 97/10/16 ساعت 10:30 تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس�ت خواهان و دستور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی 
میشود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
        1854     دبیر حوزه 12 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرون�ده: 454/16/97  وق�ت رس�یدگی: یکش�نبه 97/10/30 س�اعت 9:30 خواهان: بانک 
مهراقتصاد به وکالت خانم فاطمه شیخي خوانده: بهروز زند کریمي – لیا افراز خواسته: مطالبه وجه  
خواهان بانک مهراقتصاد به وکالت خانم فاطمه شیخي دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که 
جهت رسیدگی به حوزه  16 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 
97/10/30 روز یکشنبه ساعت 9:30 تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس�تور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع 
و ش�رکت در جلس�ه دادرسی در یکی از جراید کثیراالنتش�ار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.

نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1859 دبیر حوزه  16 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 5/97 ش/651 وقت رس�یدگی: 97/10/30 س�اعت 11 صبح خواهان: فرهاد عباسي 
خوانده: نوذر خدادادي چش�مه کبودي خواسته: الزام خوانده به تنظیم سند رسمي  خواهان فرهاد 
عباسي فرزند عباس دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 5 شورای 
حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/10/30 ساعت 11 صبح تعیین 
ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1865 دبیرحوزه  5 شورای حل اختاف قرچک

اجرائیه
مش�خصات محکوم له داریوش دوس�تی فرزندفیض اله بنش�انی ارومیه خ عامه مجلس�ی خ طالب ک اول پ8-مش�خصات محکوم 
علی�ه فاطمه نجف�ی بنش�انی ارومیه-بموجب درخواس�ت اجرای حک�م مربوطه ب�ه ش�ماره 9710094468100283ش�ماره دادنامه 
9709974468100193محک�وم علیه محکوم اس�ت ب�ه پرداخت مبلغ 6/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبل�غ 140/000ریال بابت 
هزینه دادرس�ی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت 97/2/1تازمان ارجای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک 
مرکزی درحق محکوم له درضمن پرداخت نیم عشردولتی برعهده محکوم علیه است.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه 

ظرف10روزمفادآنرابه موقع اجرا گذاردماده34قانون اجرای احکام مدنی.
3123-مسئول دفترشعبه31شورای حل اختاف ارومیه

رونوشت آگهی حصر وراثت
جعفرکریمی فرزندقوچا دارای شناس�نامه ش�ماره 36 بش�رح دادخواس�ت به کاس�ه از این دادگاه در خواس�ت گواهی حصر وراثت 
نم�وده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان پی�ام کریمی بشناس�نامه 2950246133 در تاری�خ 97/8/20 صادره ازاش�نویه اقامتگاه 
دائمی خ�ود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت ب�ه1- جعفرکریمی فرزندقوچ�اش ش36پدرمتوفی2.مانداناذوالفقاری 
فرزندمحمدرش�یدش ش9758مادرمتوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  
آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3122- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه

رونوشت آگهی حصر وراثت
جعفرکریمی فرزندقوچا دارای شناس�نامه ش�ماره 36 بش�رح دادخواس�ت به کاس�ه از این دادگاه در خواس�ت گواهی حصر وراثت 
نم�وده وچنی�ن توضی�ح داده که ش�ادروان پویا کریم�ی بشناس�نامه 2950180280 در تاری�خ 97/8/20 صادره ازاش�نویه اقامتگاه 
دائمی خ�ود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت ب�ه1- جعفرکریمی فرزندقوچ�اش ش36پدرمتوفی2.مانداناذوالفقاری 
فرزندمحمدرش�یدش ش9758مادرمتوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  
آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3119- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه

رونوشت آگهی حصر وراثت
عارف قدرت هاش�م آباد فرزنداحمد دارای شناس�نامه ش�ماره 4 بش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970658 از این دادگاه در خواست 
گواه�ی حص�ر وراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان احمدقدرت هاش�م اباد بشناس�نامه 63 در تاری�خ 94/1/20 صادره 
ازاش�نویه اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگ�ی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- عارف قدرت هاش�م آبادفرزنداحمدش ش 4 
فرزندمتوفی2.بش�یر قدرت هاش�م آبادفرزنداحم�دش ش 2950008917 فرزندمتوفی3.ماهرقدرت هاش�م آبادفرزنداحمدش ش 22 
فرزندمتوفی4.رش�یدقدرت هاش�م آبادفرزنداحم�دش ش 2950143776 فرزندمتوفی5.عمرق�درت هاش�م آبادفرزنداحم�دش ش 
2950071376 فرزندمتوفی6.حبیبه قدرت هاش�م آبادفرزنداحمدش ش 154 فرزندمتوفی7.آس�یه لیاس�ی ذیمه فرزندس�لیمان ش 
ش2950067476همس�رمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می 
نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
3121- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه

رونوشت آگهی حصر وراثت
کبری کاگلی فرزندمحمود دارای شناس�نامه ش�ماره 259 بشرح دادخواست به کاسه 970648از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهراکاگلی بشناسنامه 19 در تاریخ 86/6/19 صادره ازاشنویه اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- مصطفی کاگلی فرزندمحم�ودش ش113فرزندمتوفی2.علیرضاکاگلی فرزندمحمودش 
ش60فرزندمتوفی3.رس�ول کاگل�ی فرزندمحم�ودش ش261فرزندمتوفی4.ادری�س کاکل�ی فرزندمحم�ودش ش390فرزندمتوفی5.
حمیدکاکلی فرزندمحم�ودش ش199فرزندمتوفی6.هیمن گاگلی فرزندمحمودش ش389فرز ندمتوفی7.لیلی کاگلی فرزندمحمودش 
ش34فرزندمتوفی8.اثمرکاگل�ی فرزندمحم�ودش ش362فرزندمتوفی9.کب�ری کاگل�ی فرزندمحم�ودش ش259فرزندمتوف�ی10.
پری کاکل�ی فرزندمحم�ودش ش391فرزندمتوفی11.مل�ک کاگل�ی فرزندمحم�ودش ش2900150523فرزندمتوفی12.محمودکاگلی 
فرزندعزیزش ش3ش�وهرمتوفی.اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت فق�ط ماهی یک مرتبه  آگهی 
می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3120- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

آگهی حصر وراثت
احترامآ اکرم صحرائی دارای ش�ماره شناس�نامه 212 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد حسین رستمی به شماره شناسنامه 50 در تاریخ 1396/11/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-احمد رستمی -  فرزند  2- غامرضا رستمی - فرزند 3- مانیا رستمی – فرزند  4- اکرم صحرائی 
- همسر 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 اختاف بروجرد

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای منوچهر امیدپور دارای ش�ماره شناسنامه 4120008134 به ش�رح دادخواست به کاسه 97/570 این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اله امیدپور به شماره شناسنامه 8 در تاریخ 1397/8/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-خانم جائی به ش ش 168 – همسر  2- گلدسته امیدپور به ش ش 100 – فرزند  
3- هوشنگ امیدپور به ش ش 147 – فرزند  4- برخوردار امیدپور به ش ش 94  5- علی امیدپور به ش ش 69 – فرزند  6- خیرعلی امیدپور 
به ش ش 148 – فرزند  7- گل باغی امیدپور به ش ش 165 – فرزند  8- شیرعلی امیدپور به ش ش 164 – فرزند  9- سجاد امیدپور به ش 
ش 19 – فرزند  10- اکرم امیدپور به ش ش 11619 – فرزند  11- منوچهر امیدپور به ش ش 4120008134 – فرزند  12- علوی امیدپور به ش ش 
63 - 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 اختاف بروجرد 

مفقودی 
سند کارخانه و برگ سبز سواری MVM مشکی متالیک مدل 1395 به شماره انتظامی ایران 737-66 
  MVM484FBDG005985 و شماره موتور  NATGBAYL5G1005882 ج 66 و ش�ماره شاسی

به نام جعفر امامداد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
266- شاهرود 

مفقودی 
کارت دانش�جویی اینجانب محمد مهدی موحدی منفرد به شماره دانشجویی 9316644 و کد ملی 

0079789005 از دانشگاه صنعتی شاهرود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
267- شاهرود 

                                                                                                           گواهی انحصار وراثت
علی رضایی نژاد به شماره شناسنامه 492 به شرح دادخواست به کاسه پرونده 742 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده شده که شادروان ستاره رستمی به شماره شناسنامه 6140012791 در تاریخ 1388/1/20 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از: 1-علی رضایی نژاد ش ش 492 تاریخ تولد 1351 محل تولد  ماه نشان نسبت به متوفی:فرزند 2-نور علی اوز ش ش 
491 تاریخ تولد 1347 محل تولد ماه نشان نسبت با متوفی:فرزند3- شهربانو اوز ش ش 589 تاریخ تولد1351 محل تولد ماه نشان نسبت با 
متوفی:فرزند 4- ایوب اوز  ش ش 490 تاریخ تولد 1345 محل تولد ماه نشان نسبت با متوفی:فرزند پس از انجام تشریفات قانونی و یک نوبت 
نشر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و وصول هرگونه الیحه یا اعتراض و یا ارئه وصیت نامه سری یا با توجه به اصاحیه جدید قانون مالیات 
های مستقیم و حذف ماده 31 گواهی تسلیم اظهار نامه ارث از تاریخ1395/1/1 حسب اظهارات خواهان دارایی نامبرده بیشتر از سی میلیون 
ریال میباشد و سرانجام در تاریخ  و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه درگذشته ی فوق منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده 
و وراث دیگری ندارد و دارایی آن شادروان پس از انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد بین وراث به شرح ذیل تقسیم میشود. اعتبار 

قانونی این گوایهنامه از حیث مبلغ نامحدود میباشد.13
                            حسنی- قاضی شورای حل اختاف شعبه 9 شهرستان بهارستان م الف/981                   

آگهی احضار متهم 
 بدینوسیله به خانم شهناز سوار شجاع فرزند غامحسین مجهول المکان وفق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری اباغ می گردد حسب 
ش�کایت خانم نرگس عصمتی فرزند رمضانعلی  متهم هس�تید به توهین و تهدید از طریق پیامک  به حق به همراه داش�تن  یک نفر وکیل 
دادگس�تری  در این خصوص  پرونده ای طی کاس�ه 970405 در این ش�عبه  تشکیل و مطرح رسیدگی است  لذا از تاریخ انتشار این آگهی  
ظرف مهلت یک ماه فرصت دارید  جهت دفاع از اتهام انتس�ابی  در این ش�عبه حاضر شوید  در غیر اینصورت وفق مقررات تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد . 8
دفتر بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان فاروج 

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکایت آرش قدرتیان علیه آقای محمد مقبول فرزند علی دایر بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی که در شعبه سوم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب  بجنورد با کاسه پرونده 950155 ثبت و تحت رسیدگی میباشد نظر به مجهول المکان بودن نامبرده و به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی میشود که در صورت عدم حضور  متهم 
ظرف یک ماه  و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل در دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید . 8
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب بجنورد – حسین اماموردی 

آگهی مفقودی
س�ند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت خودروی سواری سایپا 131 به شماره پاک ایران 26- 497 
ص  68  و ش�ماره موتور 5350756 و شماره شاس�ی NAS412100F3372642 به نام ایرج طاهری 

رنجبر شیروان  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان10

آگهی مزایده اموال غیر منقول   
به موجب مواد 113 الی 145  قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کاسه اجرایی 971038  شعبه چهار اجرای احکام مدنی شهرستان 
خرم آباد یک ونیم دانگ زمین مزروعی دیمزار متعلق به آقای عباس ابدالی نژاد فرزند مهرعلی تحت پاک ثبتی 848 فرعی از 37 اصلی 
بخش 2 خرم آباد بمساحت 20723/25 متر مربع )قیمت پایه کارشناسی یک و نیم دانگ ملک مبلغ 1/865/092/500 ریال تعیین گردیده ( 

آدرس ملک خرم آباد –اراضی ده محسن  با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده بفروش می رسد .
1-مورد مزایده نظر کارشناس بعنوان قیمت پایه محسوب و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

2-در اجرای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده می بایست ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس یا همان روز به حساب 
سپرده موقت دادگستری خرم آباد به شماره 2171294917000 بانک ملی واریز و چنانچه به هر علت از پیشنهاد خود منصرف شود ، یا حداکثر 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انجام مزایده باقیمانده قیمت ملک را نپردازد ،ده درصد پرداخت ش�ده پس از کس�ر هزینه های مزایده به نفع 

صندوق دولت ضبط می گردد .
3-در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از انجام مزایده با دریافت مجوز از ش�عبه چهار اجرای 
احکام مدنی شهرس�تان خرم آباد از ملک مورد مزایده بازدید نمایند .همراه داش�تن کارت ملی یا کارت شناس�ایی معتبر جهت حضور در 

مزایده ضروری می باشد .
4- بدهی های معوقه بر عهده مالک و کلیه هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد .

5-مزایده روز پنج شنبه مورخه 97/10/6 راس ساعت 12 صبح در محل شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری خرم آباد 
سعید علیزاده –دادورز شعبه چهار اجرای احکام  حقوقی شهرستان خرم آباد 

دادنامه
پرونده کاسه 9509986613101080 شعبه107دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد) 107 جزائی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709976614101015 
–ش�اکی :آقای محمدرئوف بهاری فرزند عبدالناصر به نشاني لرستان خرم آباد خ 60 متری خ آپادانا روبروی تابلوی مخملکوه سوم تولیدی 

بهار–متهم :آقاي خداداد اکبری به نشاني– اتهام :ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار  
گردشکار : پس از وصول و ثبت پرونده به کاسه فوق و تعیین وقت رسیدگي و اباغ به طرفین سرانجام دادگاه به تصدي امضا کننده ذیل 
تش�کیل و پس از بررس�ي اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسي را اعام و با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان به شرح 

آتي مبادرت به اصدار راي مي نماید .
راي دادگاه 

راجع به اتهام آقاي خداداد اکبری)فاقد مشخصات بیشتر( به عنوان پیمانکار شرکت قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء مجری پروژه آب کاکارضا 
به خرم آباد ، دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تس�بیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان پنجاه درصد تقصیر ، موضوع 
ش�کایت آقای محمدرئوف بهاری و کیفرخواست ش�ماره 9510436611005387 صادره دادسراي عمومي و انقاب خرم آباد و نظر به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده از جمله : شکایت شاکی در فرایند دادرسی کیفری ، گواهی پزشکی قانونی که از لحاظ زمان و علت ورود صدمات با 
اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه انطباق داشته ، نظریه هیات پنج نفره کارشناسی که حکایت از تقصیر متهم به میزان مزبور و به عنوان 
سبب موثر در بروز سانحه را داشته و مصون از اعتراض طرفین باقی مانده و ایضاً با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز انطباق دارد و قطع 
نظر از اینکه علیرغم تحقیقات صورت گرفته دسترسی به متهم میسر نگردیده و در نهایت از مجموع اداله ، قرائن و امارات ابرازی بزهکاری 
متهم را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 2 ، 17 ، 160 ، 162 ، 211، 291 ، 449 ،450، 452 ، 462 ،488، 489 ، 490 ، 492 ، 506 ، 549 
، 559 ، 709 ، 710 ، 714  قانون مجازات اسامي مصوب 92/2/1 مرتکب را با توجه به فقدان رابطه کارگر و کارفرمایی و اینکه موضوع صرفًا 
واجد جنبه خصوصی که همان دیه است ، به تناسب تقصیر به پرداخت پنجاه درصد از :1-جمعا چهار درصد دیه کامل بابت پوست رفتگی 
سمت چپ پیشانی و سمت چپ صورت ) دو دامیه ( 2- جمعا دو درصد دیه کامل بابت سائیدگی کنار لب تحتانی و فک تحتانی ) دو حارصه 
( 3-نیم درصد دیه کامل بابت س�ائیدگی مچ پای چپ )حارصه ( 4-یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی س�اق پای راست در حق شاکی 
محکوم می نماید . بدیهی است مهلت پرداخت دیه ، ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جنایت بوده که هر سال می بایست نصف دیات مقرر 
پرداخت گردد .رای صادره غیابي و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ واقعي  قابل واخواهي در این دادگاه و سپس با توجه به میزان دیات که کمتر 

از یک دهم دیه کامل بوده مستنداً به بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 با اصاحات بعدی ، قطعی می باشد ./.
سید مصطفي سهرابي – دادرس شعبه 107 دادگاه کیفري دو خرم آباد 

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
بموجب پرونده کاسه 9400013که برابر سند رهنی شماره 99226تمامت 
اموال منقول در رهن بانک صنعت معدن س�اری قرارگرفته  که بعلت 
عدم پرداخت بدهی معوقه علیه بدهکاران شرکت صنایع غذایی شنگر 
خورشید و آقای علی یزدان پناه و هاجر دسترنج و شرکت شهرک های 
صنعتی مازندران س�هامی خاص بشماره ثبت 992ثبت ساری راهنین 
نامیده می ش�ود،اجراییه صادر و به کلیه بدهکاران اباغ ش�د سپس 
تمامی اعیانی ش�رکت مذکور که درپهنه عرص س�اختمان با اسکلت 
س�وله به ابعاد 18/30+ 91 متر با فاصله 5/80 متر ستونه های سوله به 
انضم�ام بنایی به ابعاد 6/5*  90/5 نیم طبقه ضلع ش�مالی ونیز بنایی 
به ابعاد 12*12متر نیم طبقه ضلع شرقی بعنوان سالن غذاخوری بنای 
اداری آزمایشگاهی سرویس بهداشتی و نگهبانی با نمای اصلی سنگ 
درب ها فلزی ریلی دیواره داخلی سالن در ضلع جنوبی پوشش کل کف 
بنا ها سنگ دربها چوبی پنجره ها  آلمینیوم سقف سالن با پوشش ورق 
کمپارس و سقف نیم طبقه به سقف کاذب ملک دارای گواهی پایان کار 
ساختمان به شماره  8294 مورخ 90/6/5به مساحت زیربنا کل 2618 
متر و پروانه بهره برداری به عنوان صنایع غذایی شنگر خورشید دارای 
امتیازات آب و برق گاز و اعیانی ها به مبلغ 8/500/000/000 ریال توسط  
کارشناس رسمی ارزیابی گردیده است محل وقوع نکا شهرک صنعتی 

فاز یک واقع در جاده نکا بهشهر می باد.
2-اموال ماشین آالت شرکت عبارتند از یک دستگاه پرس خمیرسازنده 
کش�ور س�وئیس بمبل�غ 400/000/000 ریال س�الم و کارنک�رده2- دو 
دس�تگاه المیناسیون خمیر س�ازنده کشور س�وئیس  جمعا به مبلغ 
1/600/000/000ریال سالم و کارنکرده3- خط تولید اتوماتیک شیرینی و 
اشتودل با تجهیزات روغن پاس سازنده کشورسوئیس سالم و کارنکرده 

بمبلغ 8/000/000/000
4-میکسر اسپیرال مدل 120دو ستگاه سازنده ایتالیا سالم وکارنکرده 
جمعا بمبلغ 900000000 ریال5-دس�تگاه بس�ته بندی اش�ترودل یک 
دستگاه س�ازنده ایران س�الم و کارنکرده170000000ریال6-فر گردان 
ایستاده  مدل 3400 فاقد مشعل4عدد سازنده ایران سالم جمعا بمبلغ 
560/000/000 ریال7-گرمخانه از جنس دیواره یک دس�تگاه س�ازنده 
ایران س�الم بمبلغ 100/000/000 ریال8- ارابه چرخ دار و س�ینی ساده 
فرتع�داد 10 عدد ایران س�الم  جمعا به مبلغ / ریال طبق س�ند رهنی 
که اموال توس�ط کارش�ناس ارزیابی شده اموال س�ه قلم  در شرکت 
موجود نبوده عبارتند از ژنراتور یک دستگاه و جک پاکت و تجهیزات 
ل�وازم آزمایش�گاه،مزایده  از مبالغ 16/370/000/000 ریال دس�تگاه و 
ماشین آالت و 8/500/000/000 ریال اعیانی شروع و به باالترین قیمت 

پیشنهادی نقدا فروخته می شود.
الزم به ذکر اس�ت پرداخت بدهی های مرب�وط به آب، برق،گاز اعم از 
حق انش�عاب  و یا حق اش�تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده  
دارای آن ها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض  شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عده برنده مزایده است، و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مسترد خواهد شد و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا  وصول می گردد ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 
مورخ 97/10/2ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس�می گردد مزایده 
روز اداریبعد از تعطیلی در همان س�اعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
ش�د.)ضمنا هیچ مدرکی دال بر بیمه بودن ملک ارائه نش�ده و ملک 
ها ر تصرف متن س�ند بوده و در زمان معاینه به اجاره واگذار نش�ده 

است.(60
18-912 شعبه اجرا، اداره ثبت اسناد و اماک نکا

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا SE  131 به رنگ سفید روغنی  مدل 1395 به شماره پاک 261ج23 ایران 
65 و ش�ماره موتور M 13/5612025و ش�ماره شاس�ی NAS411100G3482110  مفقود و از در جه 

اعتبار ساقط است. 
 10586

مفقودی
شناس�نامه مشخصات  و اصل سند کمپانی سایپا س�واری تیپ SX  131 به رنگ سفید روغنی 
مدل 1390 به ش�ماره پاک 914  ج76  ایران 65  و ش�ماره موتور 4299716  و ش�ماره شاسی 

S 3412290991878مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
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512/91اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:970018؛مشخصات محکوم له/محکوم لهم: محمد حمامی فرزند عباس به نشانی :استان خراسان رضوی- شهرستان 
مش�هد- ش�هر مش�هد – آبکوه-بین 24 و 26-چاپ پیام توس –پالک552؛ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- محتشم بنیادی 
مجهول المکان 2- زهره بنیادی مجهول المکان 3- زهرا بنیادی مجهول المکان4- شاهرخ بنیادی مجهول المکان5- احتشام بنیادی مجهول 
المکان6- مهدی بنیادی مجهول المکان ؛ محکوم به: بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره دادنامه 9709975710500255 
محکوم علیهم ملزمند به تنظیم س�ند رس�می و انتقال آن به میزان دو دانگ پالک ثبتی 238 فرعی از 2 اصلی بخش 6 مش�هد از طریق 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 1234000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی 
در حق محکوم له .پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیهم می باشد؛محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باش�د.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 طورمش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات 
مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه 
مطالبات اواز اش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت 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 
مال�ی 1394( 4- خ�ودداری 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 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردومجازات می ش�ود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت س�ی 
روزارائه شود 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(
مدیر دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز 

512/92دادنامه
پرونده کالسه 9309985710500113 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز، تصمیم نهایی شماره 9709975710500429 
؛ خواهان: آقای جواد امت رضا فرزند محمدعلی با وکالت آقای مهدی سقاء عیدگاهی فرزند حسن به نشانی مشهد،بلوار مدرس، ساختمان 
خاتم ،طبقه 6،واحد 48؛ خواندگان: 1- خانم س�یمین اعلمی فرزند علی 2- آقای حس�ن اعلمی فرزند علی 3- آقای حسین اعلمی فرزند 
علی 4- خانم زینب نوروزیان فرزند عباس 5- آقای محمد اعلمی فرزند علی 6- خانم لیال اعلمی فرزند علی همگی به نش�انی مش�هد، 
بلوار امامت38، پالک 126-7- آقای قاس�م عدس�ی فرزند حس�ین 8- آقای محمد عدسی فرزند حسین با وکالت آقای دکتر احمد تاجی 
فرزند محمد حس�ین به نش�انی مشهد، بلوار سجاد ، روبروی سجاد3 ،جنب  درمانگاه ش�بانه روزی میالد ، پالک 48 ،طبقه دوم ، موسسه 
حقوقی و داوری خورش�ید حق 9- آقای حس�ین عدس�ی فرزند اصغر به نشانی شاندیز روستای حصارس�رخ؛ خواسته ها:1- اعالم بطالن 
معامله 2- اثبات وقوع بیع 3- مطالبه خس�ارات دادرس�ی ؛ رأی دادگاه: در خصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی آقای جوادامت رضا به 
وکالت آقای مهدی عیدگاهی به طرفیت تجدیدنظر خواندگان1- حسین عدسی 2- قاسم عدسی 3- محمد عدسی 4- حسین 5- حسن 
6- محمد 7-سیمین8-لیال همگی اعلمی 9- زینب نوروزیان از دادنامه شماره 99509975710500969 صادره از شعبه دوم حقوقی طرقبه 
شاندیز با توجه به اینکه طبق صفحه 138 پرونده دادنامه در تاریخ 1395/11/03 به وکیل تجدیدنظر خواهان ابالغ شده است و تاریخ ثبت 
دادخواست تجدیدنظرخواهی 1395/11/25 بوده است.تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت  قانونی تقدیم شده مستندا به تبصره 2 ماده 339 
قانون آیین دادرسی مدنی قرار در دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بینالود)طرقبه شاندیز(

512/93اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:960508؛مشخصات محکوم له/محکوم لهم: سید محمد جواد رزمی فرزند هاشم به نشانی :استان خراسان رضوی- 
شهرستان مشهد- شهر مشهد – بلوار خیام، بلوار ارشاد، ارشاد 6،بین وحدت 6 و8، پالک 22، واحد 2؛ مشخصات محکوم علیه/محکوم 
علیهم: 1- خدیجه محدث حس�ینی به نشانی خراسان رضوی-مش�هد- خ مجد35 پالک 10-2- سید هادی رفیعی فرزند حسن مجهول 
المکان 3- سید رضا رزمی فرزند هاشم به نشانی استان خراسان رضوی –شهرستان مشهد- شهرمشهد-مجد35-پالک 10-4- سیدمحمد 
رزمی فرزند هاش�م به نشانی استان خراسان رضوی –شهرستان مشهد –شهر مش�هد-نبش دالوران 43-م پایداری – ب شقایق- واحد 
4-5- فاطمه رزمی فرزند هاشم به نشانی خراسان رضوی- مشهد- خ مجد 35-پ 10- 6- محسن رزمی فرزند هاشم به نشانی خراسان 
رضوی- مشهد- خ مجد35-پ10 – 7-بی بی مرضیه رزمی فرزند هاشم به نشانی خراسان رضوی- مشهد- خ مجد35-پ10 ؛ محکوم به: 
بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره دادنامه 9709975710500333 محکوم علیهم ردیف هفتم ب اساس رأی صادره آقای 
سید هادی رفیعی محکوم است به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین از اراضی نصوح آباد به میزان 500 سهم مشاع از 22126 سهم مشاع از 
136000 سهم ششدانگ پالک 16 فرعی از 1 اصلی بخش 6 مشهد از طریق حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام محکوم له و محکومیت 
محکوم علیهم بالسویه به مبلغ 990/000 ریال بابت بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 
.پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیهم می باشد؛محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم 
به ازآن میس�ر باش�د.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س�ی 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 حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث 
ونیزفهرس�ت نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکور اززمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری 
محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدن�ی وم�اده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال م�ال 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 سی روزارائه شود 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(
مدیر دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

512/94آگهی
خواهان داود محمدی حصار سرخ دادخواستی مبنی بر 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- اثبات وقوع عقد بیع)نسبت به یک سهم 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین دارای پالک 38 فرعی از 89 اصلی بخش 6مشهد( به طرفیت 1- غدیر محمدی حصارسرخ 2- علی و 
علی محمد و عباس نوروزیان تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان بینالود نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و به کالسه شماره 
970443 ثبت که وقت رس�یدگی آن مورخه 1397/10/26 س�اعت 12 ظهر تعیین ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده گان و 
درخواست خواهان به تجویز ماده 73ق.آ.د.م و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی می شود  تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم آدرس کامل و دقیق خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 

و در وقت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بینالود)طرقبه شاندیز(

512/95آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آس�تان قدس رضوی با وکالت آقای اکبر غفوری دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم فاطمه محمدزاده فرزند عباس فعالمجهول 
المکان – به خواسته های قلع و قمع مستحدثات مقوم به 50/000/000 ریال و خلع ید از مساحت 766/37 مترمربع از اراضی مزرعه عارفی 
پالک ثبتی 201 اصلی بخش 6 مشهد مقوم به 50/000/000 ریال و نزع اشجار و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
طرقبه شاندیز نمودکه جهت رسیدگی به شعبه یک حقوقی دادگستری شهرستان طرقبه شاندیز واقع در طرقبه ارجاع گردید و به کالسه 
پرونده 9709985710400116 و به ش�ماره بایگانی 970119  ثبت گردیده و زمان رس�یدگی آن به تاریخ 1397/10/22 ساعت 11 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ی یاد شده و بنا به درخواست خواهان به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کشور آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم مشخصات و شماره ملی و نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

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

512/96اجرائیه
ش�ماره بایگانی شعبه:950097؛مش�خصات محکوم له/محکوم لهم: ش�رکت تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نشانی مشهد،خ فلسطین، نبش 
فلسطین 22؛ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- علیرضا قنادپور فرزند غالمرضا 2- نوید طوسی سعیدی فرزند محمد 3- بهزاد 
اکبری نژاد فرزند حسین 4- فرشید بهشتیان فرزند محمد تقی؛محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1832002 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509975186800176 محکوم علیهم فوق محکومند به بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 245/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته با احتساب خسارت تأخیرتأدیه )وجه التزام( وفق تبصره 2 ماده 5 قرارداد فی مابین به ازاء هر روز یک ریال در هر هزار ریال 
از تاریخ 95/4/2 الی یوم الوصول که در مرحله اجرا توس�ط اجرای احکام محاسبه خواهد شد،پرداخت مبلغ 8/625/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 7/080/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له .پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 12/250/000 ریال در 
حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران ،ضمنا اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است.؛محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به 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 حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو 
نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکور اززمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل 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 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس ازمهلت سی روزارائه شود 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 دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان

512/97دادنامه
کالسه پرونده:666/96 شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار؛ شماره حکم:34/346-97/5/13؛خواهان:علی اکبرزاده به نشانی:چناران،بلوار 
ام�ام خمین�ی بی�ن 37و39 خدمات س�اختمانی ات�رک؛ خوانده: عل�ی خزیمه،به نش�انی:چناران، روس�تای کرنگان)وی�ال مجتبی وطن 
خواه(؛موضوع:مطالبه وجه؛ ختم رسیدگی اعالم با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشای رأی می نمایم.رأی قاضی شورا:در خصوص 
دعوی خواهان علی اکبر زاده به طرفیت خوانده علی خزیمه به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ 13/000/000 ریال بابت اجاره باالبر- اس�ترداد 
باالبر و مطالبه خسارت در تحویل تا روز تحویل به انضمام هزینه دادرسی، باتوجه به قرارداد عای که خواهان ارائه داده و وجود قرارداد مذکور 
که خوانده نیز ذیل آن را امضاء نموده نشانه تعهد خوانده به مفاد آن بوده و حکایت از صحت ادعای خواهان دارد به عالوه خوانده هیچ گونه 
دلیلی که موید برائت ذمه خود باشد ارائه ننموده لذا مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی علی الظاهر خواسته خواهان موجه است 
رأی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 13/000/000 ریال بابت اجاره باالبر و استرداد باالبر و پرداخت مبلغ 1/490/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می نماید. در خصوص مطالبه خسارت در تحویل، با توجه به عدم ارائه دلیل ومدرک کافی مستندا به 
ماده 197 قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر واعالم می نماید. این رأی غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی گلبهار می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار- سید جواد محمودی

512/98آگهی ابالغ دادنامه به آقای کریم آریان فر فرزند اسماعیل*
وفق دادنامه شماره مورخه کالسه بایگانی1/962442 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار موضوع  دعوی موقوفه اسمی خان با 
نمایندگی آقای ابراهیم ذوالفقاری گلمکانی فرزند حسینقلی  بخواسته تخلیه آقای کریم آریان فر فرزند اسماعیل  محکوم اند به تخلیه و 
تحویل مبیع . رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس  شعبه اول دادگاه و رئیس حوزه قضایی دادگاه  بخش گلبهار

512/99آگهی ابالغ دادنامه به 1-آقای علیرضا رجائی  فرزند احمد علی 2- خانم ملیحه رجایی 
فرزند احمد علی

وفق دادنامه شماره 9709977795500515 مورخ 1397/4/31 کالسه بایگانی 1/962443صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار 
موضوع  دعوی موقوفه اسمی خان با نمایندگی آقای ابراهیم ذوالفقاری گلمکانی فرزند حسینقلی  بخواسته تخلیه 1-آقای علیرضا رجائی 
فرزند احمد علی 2-خانم ملیحه رجایی فرزند احمد علی حکم  به تخلیه و تحویل مبیع صادر می نماید . رأی صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس  شعبه اول دادگاه و رئیس حوزه قضایی دادگاه  بخش گلبهار

512/100احضار متهم
در پرونده کالس�ه 971075 آقای اس�ماعیل عطایی  فرزند عزیز به اتهام توهین و تمرد و رانندگی بدون پروانه  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 هستند 
ظرف مدت س�ی روز در ش�عبه سوم دادیاری 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
دادیار شعبه سوم دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان تربت حیدریه

512/102آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی پرونده:3/151/97؛پیروآگهی قبلی بدینوسیله به آقایان 1-مصطفی آقائی فرزند محمد 2- مرتضی آقائی فرزند محمد 3- 
اسماعیل خادمی فرزند مراد فعال مجهول المکان ابالغ می گردد بموجب رأی شماره 357-1397/7/28 صادره از شعبه سوم شورای حل 
اختالف تربت حیدریه به پرداخت تضامنی  مبلغ ده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ دویست وچهار هزار تومان بابت هزینه های 
دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک الی یوم الوصول مطابق شاخص نرخ تورم در 
حق خواهان بانک انصار محکوم گردیده رای صادره غیابی وقابل واخواهی است مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلی/روزنامه 
رسمی آگهی می گردد تا چنانچه نامبرده به رأی صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی پس از درج در روزنامه به این شورا تسلیم نماید.
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه

512/103آگهی احضاریه و وقت رسیدگی
بدنوسیله به ابراهیم محمدی فرزند علی ابالغ و اخطار می گردد که خانم فاطمه آتش دست شکایتی بر علیه ایشان دائر بر توهین و تخریب 
و فروش مال غیر به دادگستری تربت حیدریه ارائه که پرونده به شماره 103/971651 شعبه 103 ثبت و به لحاظ مجهول المکان بودن متهم و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری  وقت رسیدگی به روز 97/10/26 ساعت 9 صبح تعیین  و به متهم فوق ابالغ 
می گردد که در وقت رس�یدگی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در این دادگاه حاضر و در صورت عدم حضور یا ارسال لوایح دفاییه یا معرفی 
وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه از این پس نیاز به آگهی ابالغ از طریق نشر در جراید باشد 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.رایگان
مدیر دفترشعبه 130 دادگاه کیفری 2  شهرستان تربت حیدریه

512/104آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول
به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه 48 دادگاه عمومی مشهد که شعبه اجرای احکام مدنی کالت نیابتا مجری مفاد آن می باشد 
و ثبت به کالسه 801/940542 گردیده، محکوم علیه شرکت ریوند ره آریا محکوم به تادیه74/000/000 ریال الباقی بدهی و پرداخت 
خس�ارات دادرسی وتأخیر تأدیه در حق محکوم له بانک سپه خراسان رضوی گردیده است.با توجه به امتناع محکوم علیه  از تادیه 
بدهی حس�ب تقاضاو ارائه محکوم له )یک دستگاه سنگ شکن با متعلقات کامل به قیمت 900/000/000 ریال و یک دستگاه باسکول 
ش�صت تنی فلنتیک به همراه نمایش�گر توزین و چاپگر مربوطه به ارزش 300/000/000 ریال متعلق به محکوم علیه به آدرس حاشیه 
جاده دوراهی اورتکند( توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده و مقرر است از طریق مزایده حضوری،در مورخه روز یکشنبه نهم 
دیماه 1397 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری کالت و با حضور نمانیده محترم دادسرای عمومی 
وانقالب کالت تا میزان طلب محکوم له فروخته ش�ود .ش�رکت در مزایده برای عمومی آزاد اس�ت.طالبین به خرید می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده باهمانگی واحد اجرا از مال توقیفی دیدن نمایند.چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رس�می غیر مترقبه 
باش�د ،روز اداری بعد از تعطیلی در همان س�اعت و مکان مزایده برگزار می ش�ود.مزایده از قیمت کارشناس�ی شروع و به کسی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد.ده درصد بهای مال طی چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری کالت و قبل از مزایده از ش�رکت کنندگان در مزایده اخذ و مابقی ظرف یک ماه از برنده مزایده وصول خواهد ش�د.در 

صورت امتناع برنده از تودیع مابقی، وجه ماخوذه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کالت

512/105آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای مهدی ئلوی فرزند قربان محمد فعال مجهول المکان ابالغ می گردد در خصوص ش�کایت خانم 
فاطمه فخرائی گروی فرزند مختار به طرفیت ش�ما مبنی بر ترک انفاق برابر رأی صادره به ش�ماره اح�کام 9709975193500401 موضوع 
پرونده کالسه 961683 از حیث ترک انفاق محکوم هستید به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم 
هس�تید به پرداخت دیه، لذا مراتب در روزنامه درج میگردد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیس�ت روز از تاریخ درج قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاک محترم تجدیدنظر مرکز 

استان خراسان رضوی می باشد.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی کالت

512/106ابالغیه
ش�ماره بایگانی شعبه:970137؛ ش�ماره :9709985193600071؛ مشخصات ابالغ ش�ونده حقیقی:قربانعلی طاحونی فرزند نصراله ؛تاریخ 
حضور:1397/10/30 یکش�نبه ساعت 10 ؛ محل حضور:استان خراس�ان رضوی- شهرستان کالت- بلوار امام رضا)ع( –مقابل پمپ بنزین ، 
کدپستی:9371633860 – تلفن:2-05134722861- تاریخ حضور:1397/10/30؛ ساعت حضور:10؛ در خصوص دعوی عباسعلی طاحونی به 
طرفیت شما مبنی بر تقسیم ترکه در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.ضمنا با مراجعه به شعبه اول دادگاه حقوقی 

شهرستان کالت،ضمن اعالم آدرس محل اقامت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید.
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کالت

512/107آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای بهروز چمازکتی فرزند محمد حسین
شکایتی به طرفیت متهم آقای بهروز چمازکتی فرزند محمد حسین با عنوان مباشرت در یک فقره سرقت سی و دو تن تخم مرغ به ارزش 
یکصد میلیون تومان و خیانت در مانت و فروش مال غیر نه تن و یکصد و یک کیلوگرم تخم مرغ به ارزش س�ی ودومیلیون تومان مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609985712100235 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/6 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن متش�اکی و درخواس�ت شاکی 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 ،در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز

512/108آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیر منقول*
در پرونده کالس�ه 970055 این اجرا حس�ب دادخواس�ت محکوم علیه محمد افقهی محکوم به پرداخت مبلغ 81/960/000 ریال )تا تاریخ 
1397/07/23 و هر ماه مبلغ 3/600/000 ریال به آن اضافه می ش�ود( در حق محکوم لها خانم فاطمه علیزاده و پرداخت نیم عش�ر به مبلغ 
3/100/000 ریال در حق دولت می باشد با عنایت به معرفی مال از سوی شخص ثالث خانم سمیرا افقهی با مشخصات مساحت تقریبی 40 
مترمربع عرصه از پالک 46 فرعی از 195 اصلی بخش 7 موضوع سند شماره 480935 یک سال ساخت سقف آهن و یکباب دامداری سقف 
ایرانیت تازه ساز به همراه بهاربند مجموعا به مساحت 220 متردارای امتیاز آب و برق به آدرس اراضی امیرآباد روبروی خ امام رضا1 و مساحت 
کلی 400مترمربع جهت اس�تیفا محکوم به که توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان 500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که در 
مورخ 1397/10/09 از س�اعت 10/30 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادس�تان شهرستان چناران در محل 
اجرای احکام مدنی ش�عبه اول دادگاه حقوقی چناران به  فروش می رس�د. طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از محل ملک پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی الزم بعمل آید. مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی 
واگذار خواهدشد.ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در روز برگزاری مزایده می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی شده 
را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق.ا احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده 
به صندوق دادگس�تری واریز و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مش�خص شده توسط اجرای احکام در جلسه مزایده )حداکثر یک ماه(پرداخت 
نمایند،در غیر این صورت مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد.تحویل مورد مزایده تابع مقررات مربوطه 

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

512/109آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کالسه 970027 اجرائیه محکوم علیه آقای مسلم روشندل فرزند محمد محکوم گردیده به پرداخت 466/802/500 ریال 
باقیمانده بعنوان اصل خواسته و مبلغ 8/750/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له محمد مالداری و پرداخت مبلغ 7/500/000 
ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق دولت . لذا با توجه به توقیف 15 من باغ پسته و دوساعت آب از چاه موتور شهید شادکام کندر جهت 
مزایده و فروش به نشانی شهر کندر،پس از کارشناسی و تعیین وقت به شرح ذیل بفروش می رسد. )توصیف اجمالی پالک در راستای ماده 
138 قانون ا.ا.م بر اساس نظریه کارشناس محترم(1- 15 من باغ پسته واقع در اراضی چاه موتور شهید شادکام کندر که به مبلغ 22/500/000 
ریال ارزیابی می گردد.2- دو س�اعت آب از چاه موتور ش�هید شادکام که مبلغ هر ساعت 250/000/000 ریال ارزیابی می گردد.شرایط زمان 
و مکان مزایده:1- مزایده بصورت حضوری و در مورخه 1397/10/11 راس ساعت 9 صبح  در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد 
برگزار می گردد 2-فروش از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.3-طالبین شرکت در مزایده 5 روز 
قب�ل از زم�ان مزایده با هماهنگی این اجرا می توانند از ملک موصوف بازدید نماین�د.4-ده درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذ و الباقی 
ظرف یک ماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و رسید آنرا ارائه نمایندو در غیراین صورت وفق ماده 129 
ا.ا.م س�پرده پس از کس�ر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد.5- تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه 
صادرکننده اجرائیه خواهد بود و در صورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع شده 
عودت خواهد شد.6- این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی در یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد.7- 
این مزایده با حضور نماینده محترم دادستان صورت می گیرد.8- انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به 

مزایده خواهد بود .9- هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار خواهد بود.
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد

512/110رأی
کالسه:5/198/97 ؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شعبه پنجم شهرستان کاشمر؛ به نشانی: منتظری جنوبی مجتمع شوراها؛ خواهان: 
هرمز دلیری فرزند موس�ی به نش�انی کاشمر، خ امام علی 1 پالک 17 ؛ خوانده: سید محمد رضا سادات نژاد فرزند یوسف به نشانی مجهول 
المکان ؛ موضوع: مطالبه وجه؛ در تاریخ در وقت فوق مقرر جلس�ه رس�یدگی شعبه 5 شورای حل اختالف کاشمر تشکیل است پرونده ی 
کالسه فوق از دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار گرفت، با بررسی محتویات پرونده ومالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورا: در خصوص دعوای آقای هرمز دلیری به طرفیت آقای 
سید محمدرضا سادات نژاد به خواسته ی مطالبه ی مبلغ هشت میلیون ریال و کلیه  هزینه های دادرسی و روزنامه و تاخیرتادیه از تاریخ 
سررس�ید چک 1395/4/28 تا یوم الوصول ، با  عنایت به محتویات پرونده و نظربه اینکه مس�تند دعوی خواهان تصویر مصدق یک فقره 
چک بانک ملت به شماره ی 1567/308137/55 گواهی عدم پرداخت بوده که داللت بر بقای دین و ظهور در اشتغال ذمه ی خوانده دارد 
و با توجه به این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی و نش�رآگهی در روزنامه در جلس�ه ی دادرسی حضور نیافته و در برابر دعوای طرح شده 
و مستندات خواهان ایراد ودفاعی ننموده ؛با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده های 310 و313 قانون 
تجارت و ماده های 198 و 502  515  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور مدنی و تبصره ی الحاقی به ماده ی 2 قانون 
صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ چک 1395/4/28 بر اساس تغییر نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تا روز پرداخت 
و مبلغ چهارصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه ی دادرس�ی در حق خواهان صادر واعالم می دارد. رأی صادره غیابی وظرف مدت بیس�ت 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شورا وظرف مدت بیست روزپس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر می باشد.
شعبه پنج شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/111اجرائیه
کالسه پرونده شورا:2/141- مشخصات محکوم علیه:عبدالکریم علی زاد فرزند عزیز قلی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان؛ مشخصات 
محکوم له:محمد قدوسی موشکی فرزند علی شغل آزاد به نشانی کاشمر،خ 15 خرداد 11 پالک 2؛  محکوم به:به موجب رای شماره 2/231 
تاریخ 1397/5/23ش�عبه دوم شورای حل اختالت شهرستان کاشمر که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ 
21/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 640/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعالم می گردد و هزینه های اضافی 
دادرسی ناشی از آگهی ابالغ دادنامه و اجرائیه به مبلغ 600/000 ریال پس از پرداخت خواهان توسط اجرای احکام از خوانده وصول خواهد شد. 
و در ارتباط با خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ صدور چک 1397/2/1 تا یوم الوصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه و در حق خواهان 
.ونیم عشر دولتی 1/075/000 ریال .محکوم علیه مکلف است: پس از ابالغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد را بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 24، 34 ،35 ،38، 64،44 قانون اجرای احکام 

مدنی و مواد 522 ، 523، 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

512/112رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا تیموری دارای شناسنامه شماره 11447 به شرح دادخواست به کالسه 2/199/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمال الدین تیموری به شناسنامه 4047 در تاریخ 1397/7/9در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- علی تیموری فرزند جمال الدین مادر قمر ت.ت 1359/03/01 ش.ش 124 
فرزند متوفی 2-زهرا تیموری فرزند جمال الدین مادر قمر ت.ت 1352/3/16 ش.ش 11447 فرزند متوفی 3- شمس الدین تیموری فرزند 
جمال الدین مادر قمر ت.ت 1337/01/01 ش.ش 137 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

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

512/113رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا تیموری دارای شناسنامه شماره 11447 به شرح دادخواست به کالسه 200/97 الف/2 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قمر زارع زاده به شناسنامه 1330 در تاریخ 1396/7/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ�ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1- علی تیموری فرزند جمال الدی�ن ت.ت 1359/03/01 ش.ش 124 فرزند 
متوف�ی 2-زه�را تیموری فرزند جمال الدین  ت.ت 1352/3/16 ش.ش 11447 فرزند متوفی 3- ش�مس الدین تیموری فرزند جمال الدین 
ت.ت 1337/01/01 ش.ش 137 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 سرخس

511/114رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه ایزدیان تفتی داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971760 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا جاودانی به شناسنامه 90120 در تاریخ 97/8/27 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فاطمه ایزدیان تفتی همسرمتوفی 2- نصرت عزیزی مادر متوفی 3- احمد جاودانی 
پدرمتوفی 4- ابوالفضل جاودانی فرزند متوفی 5- اسماء جاودانی 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

511/115آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمد علی سالم جو که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977503200093 صادره از شعبه 146 در پرونده شماره 970092 محکوم  محکوم علیها محکوم هستند متضامنا 
خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال یک فقره سفته به شماره 0523127 به تاریخ 1396/11/10 بابت اصل خواسته و 1/604/000 
هزینه دادرس�ی و مبلغ 150000 ریال درج آگهی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 3600000 ریال  مرحله بدوی و خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس�ت 97/2/3 تا زمان اجرای حکم که بر مبنای ش�اخص تورم اعالمی بانک مرکزی در اجرای احکام که بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی بانک مرکزی محاس�به می گردد  در حق محکوم له آقای کبیر نعیمی ونیم عش�ر دولتی 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.
متصدی امور دفتری شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/116آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محسن قاسمی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 97099775032000548 صادره از ش�عبه 146 در پرونده شماره 970079 محکوم  محکوم علیها محکوم هستند متضامنا 
خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال یک فقره سفته به شماره 0523127 به تارخی 1396/11/10 بابت اصل خواسته و 1/604/000 
هزینه دادرس�ی و مبلغ 150000 ریال درج آگهی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 3600000 ریال  مرحله بدوی و خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ 
تقدی�م دادخواس�ت 97/2/3 تا زمان اجرای حکم که بر مبنای ش�اخص تورم اعالمی بانک مرکز یدر اج�رای احکام که بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی بانک مرکزی محاس�به می گردد  در حق محکوم له آقای کبیر نعیمی ونیم عش�ر دولتی 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.
متصدی امور دفتری شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/117آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای محمد رضا خراتی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه غیابی شماره 9709977504400696 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 970287 محکوم  به پرداخت مبلغ 41/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته یک فقره چک عهده بانک صادرات مشهد میدان عدالت بشماره و تاریخ ومبلغ 0484/844538 مورخ 97/1/20 و مبلغ 
1/314/500 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول 
بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له بعالوه پرداخت نیم عشر دوتی )اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی معرفی ضامن می باشد(. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین 

صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/118آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسین دامن باغ که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه غیابی ش�ماره 9709977504400638 صادره از ش�عبه 172 در پرونده شماره 970320 محکوم  به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/895/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت هزینه روزنامه وپرداخت خس�ارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له محسن بکائیان بعالوه پرداخت نیم عشر 
دولتی )اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی ضامن می باشد(. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/119آگهی 
پیرو آگهی های قبلی به فاطمه کیانی فرزنداکبر و محمدرضا مقصودی  فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست آقای امید 
داوری فرزند هادی با وکالت خانم الناز دهقانیان فرزند قنبرعلی به طرفیت شما به خواسته ی یک فقره چک به شماره 1664-645663/32 
مورخ 97/8/9 عهده بانک ملت بموجب حکم شماره 9709977503200973 پرونده کالسه 970552 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
140/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2/303/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل 520/000 و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید چک 97/1/29 الی یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
صادر واعالم می نماید،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 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/120آگهی 
پی�رو آگه�ی های قبلی به فاطمه عابدینی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای امیر قرائی حس�ن آبادی فرزند 
غالمعلی  به طرفیت شما به خواسته ی یک فقره چک به شماره304471/2395 مورخ1396/12/4عهده بانک تجارت بموجب حکم شماره 
9709977503200915 پرونده کالسه 970451 به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/800/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/116/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 1396/2/4 الی یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی 
در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر واعالم می نماید،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 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/121آگهی 
خواهان/خواهان ها علی اصغر دره کی فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده سید رمضان شجاعی فدافن فرزند سید جواد به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به ش�ماره 1/05026 مورخه 1397/1/25 به مبلغ 21/000/000 ریال عهده بانک س�په تقدیم شورای حل اختالف 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین 
قرنی 22 و 24 و به کالسه 970733 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/26 و ساعت  9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور 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 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/122آگهی 
پیروآگهی های قبلی به خواندگان آقای عباس پارسا فرزند اکبر و محمدپارسا فرزنداکبر فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست 
آقای امیر دو فقره چک به شماره 845834 و 845835 به عهده بانک صادرات شعبه چهارراه خیام حسین بگلری فرزند علی اصغر با وکالت 
آقای مرتضی صمدی بی نیاز فرزند محمد تقی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977503100785 مورخ 
96/7/23 و شماره 9709977503100805 مورخ 1397/07/16 در پرونده کالسه 960455 حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته )دوفقره چک به شماره 845834 مورخ 94/2/25 و  845835 مورخ 94/3/15 عهد 
بانک صادرات شعبه چهارراه خیام( و پرداخت مبلع 3/330/000 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پراخت خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررس�ید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول ش�اخص تورم در حق خواهان ،محکوم ش�ده 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 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/123آگهی ابالع وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید تقی صدرابادی فرزند
خواهان آقای محمد هادی میرجلیلی فرزند غالمرضا دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید تقی صدرابادی به خواسته اثبات عقد بیع 
وتحویل و تکمیل آپارتمان در پالک ثبتی 160/2758/3162فرعی از3 اصلی بخش 9 مشهد و خواهان ورود ثالث آقای مجتبی انتفاعی فرزند 
محمد دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته اثبات وقوع عقد بید و تنظیم سند رسمی نسبت به یک واحد آپارتمان واقع در 
مطهری ش�مالی21/3 پالک 208 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987576100643 و 9709987576100439  
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 ساعت 10 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.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/124آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای هاشم معروف به حاج هاشم تاجر و سیدعلی قندی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد 
دادخواس�ت حاج محمد ابراهیم شال فروش علیه شما در کالس�ه پرونده 11/970269 بموجب حکم شماره 97099775761000995 مورخ 
97/8/3 و ش�ماره 9709977576101081 مورخ 1397/8/27 حکم به ابطال س�ند ش�ماره 185647 و سند ش�ماره 185644 هر دو مورخ 
95/3/13  دفتر 47 مش�هد و حکم به اثبات وقفیت پالک ثبتی 6822 و 6823 اصالی بخش 2 مش�هد و حکم به ابطال اظهارنامه تجاری 
صادر ش�ده اس�ت.مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد.رأی صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت روز قابل واخواهی در این 

دادگاه می باشد. 
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد
511/125آگهی ابالع وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا ابراهیمی تاج الدین فرزند 

رمضان و فاطمه دماوندی فرزند اماموردی
خواهان خانم انیسه جلفائی رمضانقلعه فرزند قربانعلی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهرا ابراهیمی تاج الدین فرزند رمضان و فاطمه 
دماوندی فرزند اماموردی به خواسته مطالبه دیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987576100676  شعبه 11 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 9 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/126آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای علی اکبر مازندرانی نژاد فرزند احمد فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
محسن محمودی یزدی مقدم علیه شما به خواسته خلع ید به موجب حکم شماره 9709977576000886 در پرونده کالسه 10/960353 و 
10/960554 به خلع ید از ملک مشاعی یک باب مغازه در بازار رضا طبقه اول هشتی اول سمت چپ زیرپله برقی در پالک ثبتی 188 ا صلی 
بخش 9 مشهد از اراضی عشرت آباد وپرداخت هزینه دادرسی 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 10 دادگاه عمومی مشهد

511/127آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظر و ضمائم
شماره بایگانی شعبه:970093؛ پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به محمود و طاهره و حسین شهرت هر سه حسینعلیزاده کبودگنبدی فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد که آقای مهدی نورا دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را نسبت به دادنامه 9709977575600385 صادره 
شعبه 6 دادگاه حقوقی مشهد تقدیم نموده است .لذا جنابعالی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این شعبه 
نسبت به اخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی و ارائه الیحه دفاعیه خود اقدام نمایید.در غیر پرونده با همین کیفیت به 

دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/128آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای 1- محمد صاحب نظر فرزند علی اصغر 2-آقای ورح اله پارسا فرزند براتعلی 3- آقای حسن پارسا 
فرزند رمضانعلی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت بانک ملی علیه شما در پرونده کالسه 11/970662 موجب حکم 
ش�ماره 9709977576101050 مورخ 97/8/22 متضامنا به پرداخت مبلغ1- 374/650/000 ریال بابت اصل خواسته 2- 13/176/750 ریال 
بابت هزینه دادرسی 3- 10/191/600 ریال بابت حق الوکاله مرحله بدوی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده4- و مبلغ روزانه 
2/75 ریال به ازای هر سه هزار ریال از مانده بدهی از تاریخ 1397/03/23 تا روز پرداخت 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 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/129آگهی 
خواهان/خواهان ها وحید شاهرخی فرزند عباس به وکالت آقای سید حسین میریان فرزند سید جلیل دادخواستی به طرفیت خواندگان1- 
سید مجید ربانی جاللی فرزند سیدماشاء اله 2- علی رضا فرشی شین آباد فرزند غالمعلی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
870021271 مورخه 1396/2/25 به عهده بانک مس�کن بانضمام حق الوکاله وکیل به مبلغ 125/000/000 ریال تقدیم ش�ورای حل اختالف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 
22 و 24 و به کالسه 970552 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/26 و 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 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 رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/130آگهی 
خواهان/خواهان ها رضا مرادیان دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان اصغر مددی دلفارد به خواسته مطالبه وجه چک 580031 تقدیم 
شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع 
در مش�هد- بین قرنی 22 و 24 و به کالس�ه 970829 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 1397/10/26 و ساعت 10 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و 
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.
شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/131آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه خانم آرزو امیری که مجهول المکان می باش�د ابالغ می گردد ،محکوم به 
پرداخت مبلغ 38/500/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1841250 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت مبلغ 450000 ریال بابت درج 
آگهی پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له و نیم عشر دولتی 
شده اید. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

511/132آگهی 
پیرو آگهی های قبلی به هنرمند فرخد فرزند عباس فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست شرکت یونیلیورایران سهامی 
خاص بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977504100918 در پرونده کالسه 970537 حکم به  پرداخت 
مبلغ 6/480/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلع 993/000 ریال هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پراخت خسرت تاخیرتادیه 
از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم 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 شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/133آگهی وقت رسیدگی
خواهان تعاونی ثامن االئمه به طرفیت خوانده 1- احسان راشدان به خواسته مطالبه وجه  چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع درمشهد بلوار شهید قره نی- نبش قره 
نی 31 ارجاع و به کالسه 53/970713 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/26 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور شورا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/134آگهی وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده 1- مژگان اختری به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 
ارجاع و به کالس�ه 53/970435 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 1397/10/26 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/135آگهی وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خوانده 1- صدیقه فراستی 2-نرگس ترکمنی 3- سید محمد گوهری به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد 
واقع درمشهد  بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه 53/970691 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/24 و ساعت 8/45 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از 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 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

14- حصروراثت
خانم ناهید صالحی پور فرزند محمدعلی دارای شناسنامه 623  بشرح دادخواست شماره 97/8/669 مورخ 1397/9/11 توضیح داده شادروان 
مهدی ارکیان فرزند محمد بشناسنامه 353 در تاریخ 97/8/18 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- ناهید صالحی 
پور فرزند محمدعلی ش.ش 623 کدملی 2991475196 متولد 1348 همس�ر متوفی. 2- مریم ارکیان فرزند مهدی ش. ملی 2981125680 
متولد 1378 فرزند متوفی. 3- محبوبه ارکیان فرزند مهدی ش.ملی 2980226327 متولد 1369 فرزند متوفی. 4- محمد ارکیان فرزند مهدی 
ش.مل�ی 9904 متول�د 1367 فرزند متوفی. 5- احمد ارکیان فرزند مهدی ش.ملی 2993709062 متولد 1364 فرزند متوفی. 6- پویا ارکیان 
فرزند مهدی ش.ملی 2980856037 متولد 1374 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.
669 شورای حل اختالف شماره 8  شهرستان کرمان

15- حصروراثت
خانم فاطمه شهولی بر اسدآبادی فرزند محمد دارای شناسنامه 901  بشرح دادخواست شماره ---- مورخ 1397/9/10 توضیح داده شادروان 
حسن قادری زند فرزند عبداله بشناسنامه 860 در تاریخ 1390/3/8 در شهرستان فهرج استان کرمان به علت نامعلوم فوت شده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- فاطمه شهولی بر اسدآبادی فرزند محمد ش.ش 901 متولد 1358/6/6 ش.م 6059677126 همسر متوفی. 2- 
رضا قادری زند فرزند حسن متولد 1388/2/22 ش.م 3200288231 پسر متوفی. 3- فرزانه قادری زند فرزند حسن متولد1382/10/26 ش.م 
6050190340 دختر متوفی. 4- فرش�ته قادری زند  فرزند حسن متولد 1382/10/28 ش.م 3200219841 دخترمتوفی. 5- زهرا قادری زند 
فرزند حسن متولد 1313/9/5 ش.م 3209715890 ش.ش 853 مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
165 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان فهرج

16- حصروراثت
خانم فاطمه غم شادی فر فرزند محمد دارای شناسنامه 14  بشرح دادخواست شماره ---- مورخ 1397/9/10 توضیح داده شادروان عباس 
شهولی مقدم فرزند جالل بشناسنامه 180 در تاریخ 1389/8/16 در شهرستان فهرج روستای جهان آباد پایین به علت نامعلوم فوت شده 
و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- فاطمه غم شادی فر فرزند محمد ش.ش 914 متولد 1357/10/1 ش.م 3209715289 همسر متوفی. 
2- رضا شهولی مقدم فرزند عباس متولد 1385/7/14 ش.م 3200250755 پسر متوفی. 3- امیرعباس شهولی مقدم فرزند عباس متولد 
1389/8/5 ش.م 3200311010 پس�ر متوفی. 4- آرزو ش�هولی مقدم فرزند عباس متولد 1379/11/5 ش.م 3200187484 دختر متوفی. 5- 
زهرا شهولی مقدم  فرزند بهادر ش.ش 178 متولد 1331/3/7 ش.م 6059581455 مادر متوفی. 6- جالل شهولی مقدم  فرزند دوست ش.ش 
177 متولد 1326/8/1 ش.م 60595814470 پدر متوفی .  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال 

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

17- حصروراثت
آقای حسین مسافری سیرچی فرزند ابراهیم دارای شناسنامه 6  بشرح دادخواست شماره 970618 مورخ 1397/9/6 توضیح داده شادروان 
کلثوم بلوچ قربان زاده خبیصی فرزند تاج محمد بشناسنامه 2428 در تاریخ 1374/9/2 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- حسین مسافری سیرچی فرزند ابراهیم ش.ش 6 متولد 1343 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- سکینه مسافری سیرچی 
فرزند ابراهیم ش.ش 1 متولد 1335 صادره از شهداد فرزند متوفی. 3- ابراهیم مسافری سیرچی فرزند مراد ش.ش 1363 متولد 1306 صادره 
از شهداد همسر متوفی. 4- سلطان مسافری سیرچی فرزند ابراهیم ش.ش 3 متولد 1332 صادره از شهداد 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.
618 شورای حل اختالف شماره 30 شهرستان کرمان

18- دادنامه
پرونده کالسه 9709983469200579 شورای حل اختالف شماره 16 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973469200794 خواهان 
: اقای حس�ام حس�ن خانی دولت آبادی فرزند محمود به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان مصطفی خمینی – 
شهرک جمران غبی 14 خوانده : آقای جمیل خدادادی به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این 
ش�ورا و ثبت به کالس�ه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود 
را کتبا اعالم داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی 
شورا در خصوص دادخواست خواهان حسام حسن خانی دولت آبادی فرزند محمود به طرفیت خوانده جمیل خدادادی به خواسته دریافت 
خس�ارت وارده به خودروی موتورس�یکلت 46886تهران 47 با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی 
مورخه 97/7/24 و عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ قانونی و جلسه رسیدگی و همچنین نظریه کارشناس رسمی دادگستری در خصوص 
ارزیابی خسارت که به طرفین ابالغ گردیده و مصون از اعتراض مانده است لذا شوری دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندابه 
مواد 198 ق ا د م و مواد 331  - 328 قانون مدنی و مواد 1-2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت خسارت و مبلغ 454/500 ریال بابت هزینه تمبر و هزینه تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/6/13 در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد رای صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی حقوقی دادگستری کرمان می باشد.
579 شورای حل اختالف شماره 16 شهرستان کرمان

512/101آگهی ابالغ دادنامه
شماره بایگانی پرونده:971335؛بدینوسیله به آقای محمود فوالدی فرزند علی اکبر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد بموجب رأی شماره 
2307-1397/08/30 صادره از شعبه 103 دادگاه جزایی تربت حیدریه بابت رانندگی بدون پروانه  به پرداخت ده  میلیون ریال جزای نقدی 
محکوم گردیده .رای صادره غیابی وقابل واخواهی است مراتب یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار اگهی می گردد تا چنانچه نامبرده به رأی 

صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را با قید آدرس کامل به دفتر دادگاه ارائه نماید. رایگان
مدیر دفتر  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان تربت حیدریه

آگهی وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در  پرونده کالسه 970147 اتهامی سعید همائی فرزند اکبر   دائر 
بر نگهداری 3 گرم و 50 س�انت شیش�ه وقت رسیدگی  در روز دوشنبه مورخ 
97/09/19  س�اعت 9 صبح تعیین گردیده لذا از طریق نشر آگهی به نامبرده 
ابالغ می گردد تا  وفق ماده 174  قانون آئین دادرس�ی کیفری در موعد مقرر 
جهت حضور در جلسه   دادگاه به شعبه 30 دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع 
در خیابان ش�ریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه بدیهی است در صورت عدم 

حضور طبق مقررات به صورت  غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58218  مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
نظ�ر به اینکه در  پرونده کالس�ه 970148 اتهام�ی محمدعلی احمدی فرزند 
رحمان دائر بر متهم کردن دیگری به نگهداری 80سانت شیشه وقت رسیدگی  
در روز دوش�نبه م�ورخ 97/09/19  س�اعت 8:30 صبح تعیی�ن گردیده لذا از 
طریق نش�ر آگهی به نامبرده اب�الغ می گردد تا  وفق م�اده 174  قانون آئین 
دادرس�ی کیفری در موعد مقرر جهت حضور در جلس�ه   دادگاه به شعبه 30 
دادگاه انقالب اس�المی تهران واقع در خیابان ش�ریعتی ابتدای خیابان معلم 
مراجعه بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور طبق مق�ررات به صورت  غیابی 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58219  مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در  پرونده کالس�ه 970127 اتهامی ضیا مهرآقا زاده بامچلو دائر 
بر نگهداری 2 گرم حش�یش و اس�تعمال آن وقت رس�یدگی  در روز دوشنبه 
مورخ 97/09/19  ساعت 09:30 صبح تعیین گردیده لذا از طریق نشر آگهی به 
نامبرده ابالغ می گردد تا  وفق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری در موعد 
مقرر جهت حضور در جلسه   دادگاه به شعبه 30 دادگاه انقالب اسالمی تهران 
واقع در خیابان ش�ریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه بدیهی است در صورت 

عدم حضور طبق مقررات به صورت  غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58220   مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
آگهی وقت رسیدگی به مصیب رستمی فرزند مجتبی  به اتهام نگهداری 493 
گرم و 11 س�انت تریاک و 8 س�انت سوخته تریاک 750 گرم و 17 سانت شیره 
مطبوح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980265801376  
در شعبه 7 دادگاه انقالب اسالمی تهران ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 97/10/26 
ساعت 8 صبح  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174  قانون 
آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتش�ار آگهی می گردد تا متهم در وقت مقرر به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن ا عالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
دادگاه حاض�ر گردد در صورت عدم حضور  وفق مقررات رای غیابی صادر می 

شود. 
58221 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 7 دادگاه  انقالب اسالمی تهران 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالس�ه 972408  بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه 20 دادسرای  
عمومی و انقالب تهران  متهم  رحمان ملکی فرزند عبداله به اتهام و ارد کردن 
20 س�انت شیش�ه به زندان   تهران بزرگ تحت تعقیب می باش�د با توجه به 
عدم شناسایی و مجهول المکان بودن نامبرده بدینوسیله در راستای ماده 174  
ق.آ.د.ک  ب�ه نامب�رده ابالغ می گردد که جهت دف�اع از خود ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در این شعبه واقع  در خیابان شریعتی  نبش معلم دادسرای 
عمومی و انقالب  تهران  حاضر شود در صورت عدم حضور وفق مقررات قانونی 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58222  بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 20 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970202  ب�ه موج�ب دادنام�ه  ش�ماره 
9709970261901410  م�ورخ 97/8/21 ای�ن دادگاه آقای رس�ول  نامدار قلعه 
جوق فرزند فضائل را به اتهام نگهداری یک عدد پایپ  آلت استعمال روانگردان 
شیشه به مبلغ 75 هزار ریال  جزای نقدی  محکوم گردیده است. بدینوسیله 
مراتب به نامبرده ابالغ  رای صادره طبق ما ده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  
غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می 

باشد. 
58223  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970331   ب�ه موج�ب دادنامه  ش�ماره 
9709970261901447  مورخ 97/8/23 این دادگاه آقای رامین عزمی جزیمق 
فرزند رسول دائر بر در معرض فروش قرار دادن شش حلقه سی دی مبتذل به 
5 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب به نامبرده 
ابالغ  رای صادره طبق ما ده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی و پس از 

ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58224  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970451 ب�ه موج�ب دادنام�ه  ش�ماره 
9709970261901446  مورخ 97/8/23 این دادگاه آقای علیرضا کندی فرزند 
خس�رو دائر  تهیه و توزیع نواره و  دیسکتهای شو و نمایش های مستهجن و 
غیر مجاز و مبتذل جمعا به 30 میلیون ریال جزای نقدی و 747 ضربه ش�الق 
محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  رای صادره طبق ما 
ده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 

روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58225  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970457 ب�ه موج�ب دادنامه  ش�ماره 
9709970261901450  مورخ 97/8/23 این دادگاه آقای علی خدابخش دائر بر 
تاسیس غیر مجاز موسسه پزشکی )موسسه  عینک طبی مدرن( به مبلغ 35 
میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب به نامبرده 
ابالغ  رای صادره طبق ما ده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی و پس از 

ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58226  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970300  ب�ه موج�ب دادنام�ه  ش�ماره 
9709970261901421  مورخ 97/8/21 این دادگاه آقای توفیق نصرتی  فرزند  
تاریوردی را به اتهام نگهداری 40 س�انتی گرم شیشه به 4 میلیون و 500 هزار 
ریال جزای نقدی و 30 ضربه شالق محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب به 
نامبرده ابالغ  رای صادره طبق ما ده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی 
و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58227  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970425  ب�ه موج�ب دادنامه  ش�ماره 
9709970261901423  م�ورخ 97/8/21 ای�ن دادگاه آق�ای س�ردار درگاهی 
فرزند ا سدا... را به اتهام نگهداری 5 گرم و 80 سانتی گرم تریاک به 400 هزار 
ریال جزای نقدی و 6 ضربه شالق  محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب به 
نامبرده ابالغ  رای صادره طبق ما ده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی 
و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58228  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 



  سه شنبهآگهی
  13 آذر 1397
 شماره  4355

10

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول ) بار اول ( موضوع پرونده 970670 
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی فوق محکوم علیه خلیفه بهرمند فرزند آزاد محکوم به پرداخت مبلغ 2/354/856/103 ریال به عنوان 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه وفق قرارداد در حق محکوم له بانک ملت و پرداخت 115/430/593 ریال بابت نیم 
عش�ر اجرایی گردیده که از اموال محکوم علیه امالکی با مش�خصات ذیل معرفی گردیده 1- ملک شماره پالک 70/1399 دفتر امالک 7 در 
صفحه 116 ذیل ثبت 1315 بنام آقای خلیفه بهرمند به ادرس دهدش�ت خیابان جمهوری اس�المی چهارراه اول می باشد ملک فوق عبارت 
است از یک باب ساختمان از مصالح بنایی فاقد کالف بندی به زیربنای 230 مترمربع احداث شده است ساختمان شامل سه اتاق خواب هال 
و پذیرایی و آشپزخانه می باشد ساختمان دارای نمای سنگ مالون کف موزاییک اندود داخلی دیوارها رنگ آمیزی و سقف طاق ضربی می 
باش�د همچنین ساختمان دارای انش�عابات گاز برق و آب می باشد و مالک در ان سکونت دارد با توجه به موقعیت و نوع مصالح بکار رفته و 
قدمت ساخت و ارزش عرصه و اعیان ارزش کل ملک شامل عرصه و اعیانی با انشعابات جمعا به مبلغ 10/425/000/000 ریال ارزیابی گردید 
2- پالک ثبتی شماره 70/1834 متعلق به خلیفه بهره مند واقع در خیابان امام خمینی جنوبی – روبروی بانک مسکن می باشد حدود اربعه 
شماال به طول 8/23 متر به خانه بهره مند – شرقا به طول 6/75 متر دیوار مشترک به خانه بهره مند – جنوبا درب و دیوار به طول 8/23 متر 
به خیابان امام خمینی جنوبی – غربا به طول 6/75 متر به خیابان صندوق قرض الحس�نه می باش�د مساحت عرصه ملک 55/55 متر مربع 
می باشد و مشخصات ثبتی ملک به شماره پالک 70/1834 با شماره ثبت 3403 در دفتر 22 ثبت و در قطعه دو بخش 6 ثبتی دهدشت واقع 
اس�ت س�اختمان ملک در کل عرصه ساخته شده و به صورت بنایی با س�قف طاق ضربی و کف موزاییکی و نازک کاری سفید کاری و درب 
فلزی – شیش�ه ای س�اخته شده است ارزش ملک به صورت شش دانگ کامل با ساختمان و انش�عابات موجود جمعا 4/721/750/000 ریال 
کارشناسی گردیده است و جمعا توسط هیات کارشناسی امالک به مبلغ 15/146/750/000 ریال ارزیابی و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی 
توقیف و در تاریخ 97/09/26 ساعت 10 صبح در محل وقوع به فروش می رسد قیمت ملک به مبلغ مذکور طبق نظر  کارشناس اعالم گردیده 
ملک متعلق به شخصی می باشد که  قیمتی متعارف را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج ) 5 روز ( قبل از تاریخ فوق الذکر می توانند ملک را 

به آدرس فوق را مشاهده نمایند .
رئیس شعبه دوم اجرای مدنی دادگستری دهدشت – محمد احمدی پور

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول ) بار اول ( موضوع پرونده 960954 
نظ�ر به اینکه به موجب پرون�ده اجرائی فوق محکوم علیه نیما رضایی فرزند لطف اله محکوم به پرداخت مبل�غ 3/259/653/790 در حق 
محکوم له حسین عطاردی گردیده که محکوم علیه تجهیزات و ماشین االت یکباب واحد مرغداری به ادرس فیلگاه روستای چهاب به عنوان 
مال معرفی نموده کلیه تجهیزات و ماش�ین آالت با توجه به قیمت روز و دس�ت دوم بودن ارزشیابی گردیده است که به شرح ذیل می باشد 
1- دیزل ژنراتور گازوئیلی 923 کیلوت وات ) lovol  ( مبلغ 400/00/000 ریال 2- یک دستگاه میکسر و یکدستگاه آسیاب و باالبر سه تن مبلغ 
120/000/000 ریال 3- دستگاه انتقال دانه از انبار به سالن ها و پخش در سالنها مبلغ 200/000/000 ریال 4- دانه خوری سالنها دارای هشت خط 
74 متری با دینام مخصوص مبلغ 350/000/000 ریال  5- آبخوری سالنها دارای 10 خط 74 متری با آبخوری نیپل هلندی مبلغ 200/000/000 
ریال 6- دو دستگاه مه پاش هر سالن یک دستگاه مبلغ 120/000/000 ریال 7- چهار دستگاه هیتر گرمایشی با متعلقات مبلغ 300/000/000 
ریال 8- یک دستگاه الشه سوز  تقریبا 150 کیلویی مبلغ 20/000/000 ریال 9- سیستم سرمایشی سلولزی چهار ردیفه تقریبا 60 مترمربع با 
اجرا مبلغ 80/000/000 ریال 10- سیستم پد کولپنگ با متعلقات و اجرای چهار خط مبلغ مبلغ 200/000/000 ریال 11- یک دستگاه تانکر هوایی 
20 هزار لیتر و یک دس�تگاه مخزن زمینی 22 هزار لیتری با ورق س�یاه 8/جوشی جای سوخت و یک مخزن 6500 لیتری با ورق5/ گالوانیزه 
و یک دس�تگاه تانکر چرخدار 2000 لیتری و ش�ش عدد مخزن آب 800 لیتری و 0100 لیتری با ورق گالوانیزه و چهار پایه مبلغ 220/000/000 
ریال 12- یک دستگاه ترانس برق 50 کیلوولت امپر با کنتر دیجیتال و تابلوهای مربوطه و شبکه و سیم کشی برق صنعتی مبلغ 600/000/000 
ریال 13- حق امتیاز اب یک اینچ و لوله کشی و کنتور مبلغ 200/000/000 ریال 14- وسایل کارگاهی شامل ) موتور جوش – فن های اضافی – 
الکتروموتور – دریل تخریب – سم پاش 100 کیلویی زمینی چرخدار – خرپا – بلوک زمینی چهار تایی – جعبه آچار و غیره ( مبلغ 100/000/000 
ریال 15- اس�باب و اساس�ه منزل شامل دو دستگاه یخچال 12 و 14 فوت آبگرمکن زمینی تلویزیون فرش و غیره مبلغ 50/000/000 ریال که 
توس�ط کارش�ناس تجهیزات و ماش�ین آالت به مبلغ 10/360/000/000 ریال ارزیابی و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 
97/10/04 ساعت 10 صبح در محل وقوع به فروش می رسد قیمت تجهیزات و ماشین آالت به مبلغ مذکور طبق نظر کارشناس اعالم گردیده 
تجهیزات و ماشین آالت متعلق به شخصی می باشد که  قیمتی متعارف را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج ) 5 روز ( قبل از تاریخ فوق الذکر می 

توانند تجهیزات و ماشین آالت را به آدرس فوق را مشاهده نمایند .
رئیس شعبه اول اجرای مدنی دادگستری دهدشت – مسعود مرادی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای ای�وب قل�ی الهامی فر فرزن�د محمد قلی بش�ماره شناسنامه1980بش�رح درخواس�تی ک�ه بکالس�ه 9709981741800106-این 
ش�ورا ثب�ت گردی�ده درخواس�ت صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعالم داش�ته که ش�ادروان س�لیمه الهامی فر بش�ماره شناس�نامه 
862درتاریخ1397/6/19دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان بندرترکمن فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-

ایوب قلی الهامی فر ف محمد قلی کدملی 6289373961ت ت1333زوج متوفی2-س�حر الهامی فر ف ایوب قلی کدملی2031299417ت 
ت1357فرزند اناث متوفی3-آلتین الهامی فر ف ایوب قلی کدملی2031661134ت ت1360فرزند اناث متوفی4-الله گل الهامی فر ف ایوب 
قل�ی کد مل�ی2031739867ت ت 1363فرزند اناث متوفی5-محمد امین الهامی فر ف ایوب قلی کدمل�ی 0013282921ت ت 1370فرزند 
ذکورمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت 

نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
236 -قاضی شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان بندرترکمن-یوسفی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آق�ای جلیل ش�فیعی فرزند مهدی بش�رح درخواس�تی که بش�ماره 3/97/793ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت ص�دور گواهی 
انحصار وراثت نموده واعالم داش�ته که مهدی ش�فیعی اس�تانی فرزند قاس�م بش�ماره شناس�نامه4999715351 صادره ازنکا- کلبستان 
درتاریخ49/1/21دراقامتگاه دائمی خود شهرستان نکا- کلبستان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-جلیل 
ش�فیعی ف مهدی ش م 4999532026فرزند متوفی2-ام البنین ش�فیعی آس�تانی ف مهدی ش م4999531781فرزند متوفی3-مرضیه 
محسنی آستانی ف خلیل ش م 4999528843همسر متوفی4-سیده آسیه شفیعی استانی ف سید تقی ش م 4999526646مادرمتوفی 
والغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 172-قاضی شعبه 3شورای حل اختالف نکاء-عابدی تلوکالئی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آق�ای ه�ادی عرب نوذری فرزند بابا بش�رح درخواس�تی که بش�ماره3/97/828ش این ش�ورا ثب�ت گردیده درخواس�ت صدورگواهی 
انحص�ار وراث�ت نموده واعالم داش�ته ک�ه بابا عرب ن�وذری فرزند محمد اس�معیل بش�ماره شناس�نامه 2180373414صادره ازبهش�هر 
درتاریخ97/8/19دراقامتگاه دائمی خود شهرستان نوذرآباد فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-فاطمه عرب 
نوذری ف بابا ش م2090513055فرزند متوفی2-مهدی عرب نوذری ف بابا ش م2092626221فرزند متوفی3-هادی عرب نوذری ف بابا ش 
م2180380321فرزند متوفی4-محمد عرب نوذری ف بابا ش م2181503508فرزند متوفی5-ننه رسولی ف قدرت ش م 2180370687همسر 
متوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادرخواهد شد.
 171-قاضی شعبه 3شورای حل اختالف نکاء-عابدی تلوکالئی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم کلثوم خس�روپور فرزند نادعلی بش�رح درخواس�تی که بش�ماره3/97/809ش این ش�ورا ثبت گردیده درخواس�ت صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعالم داش�ته که نادعلی خس�روپور فرزند خس�رو بش�ماره شناس�نامه 4578874575صادره ازدامغ�ان درتاریخ 
97/4/24دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان نکا فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-کلثوم خس�رو پور ف 
نادعلی ش م4999787865فرزند متوفی2-حسن خسرو پور ف نادعلی ش م4999285754فرزند متوفی3-موسی خسروپور ف نادعلی 
ش م 4999625512فرزند متوفی4-حس�ین خس�روپور ف نادعلی ش م4999911035فرزند متوفی5-زینب خس�رو پور ف نادعلی ش م 
4999285762فرزند متوفی6-زهرا قره داشی ف علی ش م5749597970همسرمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به 

این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 185-قاضی شعبه 3شورای حل اختالف نکاء-عابدی تلوکالئی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم آزاده چهره آزاد فرزند گلعلی بشرح درخواستی که بشماره 3/97/826ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت 
نموده واعالم داشته که گلعلی چهره آزاد فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 4999499215صادره ازنکا درتاریخ 97/8/16 دراقامتگاه دائمی خود 
شهرستان قائم شهر فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-آزاده چهره آزاد ف گلعلی ش م4990029595فرزند 
متوفی2-معصومه چهره آزاد ف گلعلی ش م 4999906996فرزند متوفی3-رضا چهره آزاد ف گلعلی ش م4990013905فرزند متوفی4-الهام 
چهره آزاد ف گلعلی ش م2170004920فرزند متوفی5-خدیجه بانو کبکی ف عبداله ش م 4999415968همسرمتوفی6-گل افشان رجبی 
طوس�ی ف ش�کراله ش م 4999498014مادرمتوفی والغیر اینک شورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی 
مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید 

واال گواهی صادرخواهد شد.
 184-قاضی شعبه 3شورای حل اختالف نکاء-عابدی تلوکالئی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای محمد احمدی فرزند علی اصغر بش�رح درخواس�تی که بشماره 3/97/822ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعالم داش�ته که هاجر س�امی کلتی فرزند حمزه علی بشماره شناس�نامه 4999537508صادره ازنکا درتاریخ 
96/10/13دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان ساری فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-محمد احمدی 
ف عل�ی اصغر ش م4999710341 فرزند متوفی2-زین�ب خاتون احمدی ف علی اصغر ش م4999319969فرزند متوفی3-رمضانعلی 
احمدی ف علی اصغر ش م 4999302314فرزند متوفی4-حس�ین احمدی ف علی اصغر ش م4999896028فرزند متوفی5-شهربانو 
احم�دی ف عل�ی اصغر ش م4999669579فرزن�د متوفی6-رحیمه احمدی ف علی اصغ�ر ش م4999308649فرزند متوفی7-علی 
اکبراحم�دی ف عل�ی اصغ�ر ش م4999302306فرزند متوفی8-آمنه احم�دی ف علی اصغ�ر ش م 4999650533 فرزند متوفی9-
شمسی احمدی ف علی اصغر ش م 4999286084فرزند متوفی10-کاظم احمدی ف علی اصغر ش م  4999286076فرزند متوفی11-

ص�ادق احم�دی ف علی اصغر ش م 4999277387فرزن�د متوفی12-جعفراحمدی ف علی اصغ�ر ش م4999277379فرزند متوفی 
والغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه 

ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
 183-قاضی شعبه 3شورای حل اختالف نکاء-عابدی تلوکالئی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محمدجهان تیغ غالم زاده
   خواهان خانم طال جهان تیغ غالم زاده ف غالم حیدر دادخواستی بطرفیت خوانده محمد جهان تیغ غالم زاده فرزند غالم بخواسته مطالبه 
نفقه واجرت المثل مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کالس�ه 9709981811200534بایگانی970561/شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی بخش کماالن ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/10/22ساعت8/30تعیین که حس�ب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی بعل�ت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی 
میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
227-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کماالن-شریفیان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده97/799شعبه 3شورای حل اختالف علی آباد کتول بدینوسیله به محسن بخش آبادی مجهول المکان اخطار میگردد 
خواهان محمدرضا کریمی باوکالت جابراکبری دادخواستی بطرفیت شما بخواسته مطالبه طلب به شورای حل اختالف علی آبادکتول 
تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکالسه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جه�ت طرفی�ن نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت 
دریکی ازروزنامه های کثیراالنتش�اردرج میگردد تا خوانده دردفتر ش�عبه 3ش�ورای حل اختالف علی آبادکتول حاضر ونسخه ثانی 
دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزسه شنبه تاریخ97/10/18ساعت11صبح تعیین شده است 

شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
226-مدیردفترشعبه 3شورای حل اختالف شهرستان علی آبادکتول

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به علی اصغر ایروانی
   خواهان نعمت اله کنعانی دادخواس�تی بطرفیت خوانده علی اصغر ایروانی فرزند حس�ن- حس�ن بزرگ مهر بخواسته ابطال مبایعه 
نامه مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کالس�ه 9709981765100707بایگانی 970726 /شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس�تان علی آباد کتول ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/02س�اعت11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتش�ار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
225-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی آبادکتول

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به سیدابوالفضل حسینی 
   خواه�ان عل�ی س�عادتی راد دادخواس�تی بطرفی�ت خوان�ده س�ید ابوالفض�ل حس�ینی فرزن�د س�ید علی به خواس�ته تس�لیم 
مبی�ع )تحوی�ل م�ورد معامله(مال�ی منقول وابط�ال معامله ودس�تورموقت مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کالس�ه 
9709981775200564بایگانی970588/ش�عبه اول دادگاه عموم�ی حقوق�ی بخ�ش خ�ان ببی�ن ثب�ت ووق�ت رس�یدگی م�ورخ 
1397/10/23س�اعت10تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع م�اده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعل�ت مجهول المکان 
ب�ودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میگردد تاخوان�ده ظرف یکماه پس ازتاریخ 
انتش�ارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
224-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش خان ببین-طالبی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالسه پرونده500-97/شعبه 3شورای حل اختالف آزادشهر بدینوسیله به آقای فرامرز فضلی فرزند محمد حسین مجهول المکان 
اخطار میگردد خواهان موس�ی کریمی زاده دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواسته مطالبه وجه به ش�ورای حل اختالف آزادشهرتقدیم 
نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه 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 دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتشاردرج میگردد تا خوانده دردفترشعبه 3شورای حل اختالف آزادشهر حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت 
نموده درجلسه دادرسی که به روز چهارشنبه تاریخ 97/10/26 ساعت9/30 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد 

باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
222-دبیرشعبه 3شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   کالس�ه پرونده499-97/ش�عبه 3شورای حل اختالف آزادشهربدینوس�یله به فرامرز فضلی ف محمد حسین ومرضیه رمضانی رمنتی ف 
ابوالقاسم مجهول المکان اخطار میگردد خواهان موسی کریمی زاده دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختالف 
آزادشهرتقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کالسه 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 دادرس�ی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتش�اردرج میگردد تا خوانده دردفتر ش�عبه 3ش�ورای حل اختالف آزادشهر حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم 
واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه تاریخ 97/10/26 ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه 

نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
221-دبیرشعبه 3شورای حل اختالف شهرستان آزادشهر

آگهی احضار متهم
   حس�ب محتویات پرونده کالس�ه 971474/کیفری2دادگس�تری آزادش�هر ودراجرای م�اده 174قانون آئین 
دادرس�ی کیف�ری دادگاههای عمومی وانقالب به حس�ن براهوئی دلیر فرزند لعل محم�د مجهول المکان بودن 
ابالغ میش�ود تا در خصوص گزارش ش�عبه دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان آزادش�هر علیه ش�ما عدم ثبت 
واقع�ه ازدواج خ�ود در روزیکش�نبه 1397/10/16س�اعت8/45صبح جهت دف�اع ازخود درش�عبه اول دادگاه 

کیفری2شهرستان آزادشهر حاضرشوید واال تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
218-متصدی شعبه اول دادگاه کیفری 2دادگستری آزادشهر-گلدوست

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
  بدینوس�یله دراجرای ماده 174قانون آئین دادرس�ی کیفری به اس�حاق نارویی که مجهول المکان وبه اتهام مشارکت درسرقت مسلحانه 
مقرون به آزار واذیت درپرونده کالس�ه961130/این ش�عبه تحت تعقیب می باشند بعلت متواری بودن مش�ارالیه ابالغ میگردد تادرروزسه 
شنبه مورخه1397/10/25ساعت11جهت رسیدگی به اتهام انتسابی ودفاع ازخود درشعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان 
آزادشهر حاضرشوند درصورت عدم حضور درمهلت مقرر یاعدم ارسال الیحه دفاعیه ازسوی مشارالیه بازپرسی غیابا مبادرت به رسیدگی 

واتخاذ تصمیم مقتضی خواهد نمود. 
217-بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب آزادشهر-گردندهی

آگهی
  درخصوص دادخواس�ت هاجر لکزایی بطرفیت یاس�ر لکزایی ف عبدالواحد بخواسته ثبت واقع طالق بدینوسیله به خوانده فوق الذکرابالغ 
میش�ود که پرونده مذکور تحت کالس�ه 9709981757000657بایگانی970678/ثبت ش�عبه اول حقوقی دادگس�تری آزادش�هر گردیده 
وقراراستماع گواهی گواهان صادرواعالم گردیده ومقید به وقت رسیدگی بتاریخ1397/10/19ساعت10میباشد لذا مقتضی است خوانده محترم 
پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت استماع گواهی گواهان دراین مرجع حاضرگردد.
219-مدیرشعبه اول دادگاه حقوقی دادگستری آزادشهر-بایری

مفقودی
 برگ س�بز – کارت مشخصات و کارت سوخت خودروی س�واری سایپا SL  131 مدل 1390 به رنگ 
نوک  مدادی  به ش�ماره پالک 943ج73- ایران 65  و ش�ماره موتور  4195992  و ش�ماره شاس�ی 

S 3412290951898 مفقود و از درجه اعتبار  ساقط است. 
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آگهی حصر وراثت 
 آقای حسن رضایی زاده فرزند عباس به شماره شناسنامه 6723  به استناد شهادتنامه و  گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره 307563 ف/20  تقدیم شورای حل اختالف شماره یک بروات نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباس رضایی زاده برواتی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 75 در تاریخ 1397/1/11 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و و رثه حین الفوت وی عبارتند از: 1.  فضه رضایی 
زاده برواتی  فرزند عباس به ش ش  53  متولد 1341 صادره از بم فرزند متوفی 2. حسین  رضایی زاده برواتی  فرزند عباس به ش ش  5189  
متولد 1348 صادره از بم فرزند متوفی 3.  شمسی رضایی زاده برواتی  فرزند عباس به ش ش  5190  متولد 1349 صادره از بم فرزند متوفی   4.  
شهناز رضایی زاده برواتی  فرزند عباس به ش ش  5517  متولد 1351 صادره از بم فرزند متوفی  5.  حسن رضایی زاده برواتی  فرزند عباس 
به ش ش  6723  متولد 1355 صادره از بم فرزند متوفی  6.   محمد رضایی زاده برواتی  فرزند عباس به ش ش  6724  متولد 1357 صادره 
از بم فرزند متوفی  7.   عبداهلل رضایی زاده برواتی  فرزند عباس به ش ش  7304  متولد 1360 صادره از بم فرزند متوفی  8. شایسته رضایی 
زاده برواتی  فرزند عباس به ش ش  207  متولد 1362 صادره از بم فرزند متوفی 9. فاطمه جهانشاهی  برواتی فرزند محمد به ش ش 7  متولد 
1325  صادره از بم 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 ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری 

و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط  است. 
10587  شعبه یک شورای حل اختالف بروات 

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  و  احضار متهم 
  نظر به اینکه در پرونده کالسه  970786   شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهبهان متهم  1. سید محسن فاطمی سوق  فرزند سید فرج اهلل 
به  آدرس بهبهان خ طالقانی کوچه شهید حسینی پالک 63 فعال متواری  به اتهام  انتقال مال غیر  موضوع شکایت  خانم گلی  کریمیان تحت 
تعقیب بوده  و حسب  اطالع و گزارش واصله نامبرده مجهول المکان و متواری   می باشند لذا  به نامبرده ابالغ می گردد  در تاریخ 97/10/29  
روز شنبه سا عت 9  صبح در این شعبه دادگاه حضور یابد  بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم ارسال  دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل به 
صورت غیابی  اقدام مقتضی معمول خواهد شد. این آگهی در اجرای   قانون آئین دادرسی  کیفری درج می شود خواهشمند است پس از چاپ 

نسخه ای از روزنامه جهت ضم در پرونده به این شعبه  ارسال گردد. ضمنا فاصله چاپ  آگهی تا وقت دادرسی   نباید از یک ماه کمتر باشد. 
435 مدیر دفتر شعبه 101  دادگاه کیفری  2  شهرستان بهبهان 

ابالغیه
 مش�خصات ابالغ ش�ونده حقیقی:  عبداالمیر دریس پور  نش�انی: مجهول المکان  مهلت حضور از تاریخ ابالغ: 7 روز محل حضور: اس�تان 
خوزس�تان شهرس�تان آبادان  کوی بهار ایستگاه 11 دادگستری  شهرس�تان ابادان  مهلت حضور : 7 روز  نوع علت حضور:  مالحظه نظریه 
کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا  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. 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کالس�ه پرونده: 596/5/97ح خواهان : طیبه دهقان کلیش�ادی  خوانده : امیره ، میثم، رعد، آمنه، لیال، بحریه،  سجاد شهرت همگی  وطانی 
خواس�ته: الزام خواندگان به انتقال س�ند خودرو مرجع رسیدگی : شعبه 5 ش�ورای حل اختالف آبادان وقت رسیدگی: 97/10/25 ساعت 10 
خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کالسه 596/5/97ح به ثبت رسیده و با رعایت 
اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  ابالغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی 
برای یک نوبت در روزنامه کثیر االنتش�ار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رس�یدگی   به ش�عبه مراجعه و اصل دادخواس�ت و 

ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
996/97  ح  - رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف آبادان 

دادنامه 
شماره پرونده : 326/6/96 ح شماره  دادنامه: 313 تاریخ: 97/5/29 مرجع رسیدگی : شورای حل اختالف شهرستان آبادان  خواهان: جاسم 
سبزی پور  به نشانی آبادان خ اروسیه  والیت 10 پ42 ،  خوانده : سلیمه دریس پور به نشانی آبادان ا میرآباد  فاز 1  منازل فرهنگیان 2 الین 
3 طبقه باال خواسته: مطالبه  گردشکار: پرونده ابتدا به شعبه  6 شورای حل اختالف آبادان ارجاع و به کالسه 326/6/96ح به ثبت رسیده و ا 
عضاء محترم این شعبه پس از تبادل نظر و جری تشریفات و اقدامات قانونی نظریه خود را اعالم نموده اند. پس از بررسی پرونده  و رسیدگی  
های الزم ختم رس�یدگی  را ا عالم و بش�رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش�ورا  در خصوص دادخواست  خواهان   جاسم 
سبزی پور  فرزند محمد به طرفیت  سلیمه دریس پور فرزند  عبدالزهرا به خواسته الزام خوانده  به پرداخت اجور  معوقه به میزان   64/000/000 
ریال و مفاصا حساب آب و برق به میزان3/412/000 ریال  از مورخ 91/6/10  لغایت 96/11/7  به انضمام خسارات دادرسی  با توجه به قرارداد 
عادی  اجاره فی مابین و احراز رابطه استیجاری  و اظهارات خواهان  به شرح مفاد  دادخواست تقدیمی و اینکه اینجانب مالک منزل مسکونی 
واقع در امیراباد فاز 1 منازل فرهنگیان 2  الین 3 طبقه باال می باشم که به خوانده  اجاره دادم که جمعا 64/000/000 ریال اجور معوقه و مفاصا 
حساب آب و برق را پرداخت نکرده است به خوانده  در  جلسه رسیدگی  حاضر گردیده اظهار می دارد که تمامی اجور معوقه به مبلغ نهصد 
هزار تومان به عالوه ا جاره تا پایان دی ماه سال 96  را به عالوه تسویه حساب آب و برق مصرفی را قبول دارم و دفاع موثری به عمل نیاورده 
که موید برائت ذمه خویش باشد  ارائه نداده لذا شورا مستند به مواد 519  و 198  قانون آئین دادرسی  مدنی   و ماده 494  قانون مدنی رای 
به محکومیت  خوانده   به پرداخت اجور معوقه به مبلغ 64/000/000 ریال و پرداخت مفاصا حساب   آب و برق  جمعا به میزان 3/412/000   از 
مورخ 91/6/10  و 96/11/7  و پرداخت مبلغ 865/000 ریال بابت هزینه دادرسی  خواهان  صادر و اعالم می گردد و در خصوص  مطالبه  خسارت 
تاخیر تادیه نظر به اینکه مطالبه  آن  موضوع ماده 522  قانون آئین دادرسی مدنی منوط به اثبات  تمکن مدیون است و در پرونده دالیل آن 
موجود نیست لذا صدور حکم  به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را موجه ندانسته و مستندا به مواد 197 و 522  قانون آئین دادرسی  مدنی 
حکم به بی حقی خواهان نسبت به  خسارت تاخیر تادیه و برائت ذمه خوانده  صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز 

پس از ابالغ قابل  تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان ابادان می با شد. 
قاضی شورای حل اختالف ابادان 

اصالحیه وقت دادرسی 
  پیرو آگهی وقت دادرسی  آقای شهریار محتشم پناه  کشتی  به شماره بایگانی شعبه 970554   مدیر دفتر شعبه چهلم شورای حل اختالف 
شهرستان اردبیل صحیح می باشد که اشتباها مدیر دفتر شعبه  چهارم شورای حل اختالف  شهرستان اردبیل در تاریخ 97/9/8 ص12  شماره 

4351 به  چاپ رسیده   که بدینوسیله اصالح می گردد. 
مدیر دفتر شعبه چهلم شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

اصالحیه وقت دادرسی 
  پیرو آگهی وقت دادرسی  آقای شهریار محتشم پناه  کشتی  به شماره بایگانی شعبه 970553   مدیر دفتر شعبه چهلم شورای حل اختالف 
شهرستان اردبیل صحیح می باشد که اشتباها مدیر دفتر شعبه  چهارم شورای حل اختالف  شهرستان اردبیل در تاریخ 97/9/8 ص10  شماره 

4351 به  چاپ رسیده که بدینوسیله اصالح می گردد. 
مدیر دفتر شعبه چهلم شورای حل اختالف شهرستان اردبیل 

آگهی مزایده اموال  غیر منقول اسناد رهنی 
  به موجب پرونده اجرائی  کالسه های 9700492  و 9700524 و 9700523  ششدانگ یک باب خانه پالک 1 فرعی از 2340 اصلی بخش 2  اردبیل با 
حدود و  مشخصات شماال در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول به دیوار بطول 10/60  متر به پالک 2340  اصلی دوم به دیوار بطول 11/40  
متر به پالک 2340 اصلی سوم دیواریست  بطول 13 متر به کوچه و پالک 5  از 2340 اصلی شرقا دیواریست  بطول 14/50 متر به پالک 5 فرعی از 
2340 اصلی جنوبا در دو قسمت اول به دیوار بطول 8/15 متر به پالک 4 فرعی دوم به دیوار بطول 16 متر به پالک 2 فرعی غربا درب و دیواریست  
بطول 3/40 متر به شارع که سند مالکیت آن در دفتر جلد 287  صفحه 457  بنام اسماعیل محمودی ثبت و صادر شده است طبق اسناد رهنی 
ش�ماره 6138- 90/12/21  و 11402- 95/03/20  و 95/05/13- 11550  دفترخانه 58 جعفرآباد شش�دانگ  مازاد اول و دوم پالک مذکور در رهن 
بانک کشاورزی شعبه جعفرآباد قرار گرفته و طبق گزارش مورخه 97/04/31 توسط کارشناس رسمی به مبلغ 2/760/000/000  ریال ارزیابی شده  
پالک فوق واقع در اردبیل خ  جمهوری اسالمی میدان مخابرات کوچه شتربان پالک 15 دارای عرصه به مساحت 238 متر مربع  بوده کل ساختمان 
بصورت زیرزمین و  همکف دوبلکس سازه از نوع دیوارهای آجری سقف آهن و طاق ضربی با نمای سنگی و پنجره آلومینیوم، آشپزخانه کابینت و 
نقاشی شده با مجموع زیربنای حدود 264  متر مربع مشتمل بر  زیرزمین 82 متر مربع و همکف  دوبلکس 182 متر مربع کف و دیوار حیاط سنگ 
سیستم حرارتی بخاری گازی بوده و دارای انشعابات آب برق و   گاز می باشد، پالک فوق از  ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 1397/10/02 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع  در بزرگراه شهدا مابین میدان قدس  و فلکه ججین جنب تاالر میالد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ 2/760/000/000  ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد و جوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده طبق  مقررات وصول  می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
109400  اداره اجرای اسناد رسمی  اردبیل 

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  آقای حس�ین عمادی  فرزند ابراهیم و خانم مهناز اصغریان دهیار فرزند محمود که به لحاظ  مجهول المکان  بودن ابالغ 
احضاریه به وی ممکن نشده است احضار می شود تا در وقت رسیدگی 97/11/23 ساعت 12 با حضور در این شعبه از اتهام منتسبه در پرونده 
کالسه 970758/105  موضوع شکایت رضا ضائی پیله رود به وی از خود دفاع  نمایید در صورت عدم حضور  دادگاه به صورت غیابی رسیدگی  

و تصمیم  مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
109313 منشی شعبه 105 دادگاه کیفری دو  شهرستان اردبیل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   خانم معصومه صفری فرزند عیسی 
  خواهان آقای رحمن رمضانی  فرزند مسلم دادخواستی  به طرفیت خوانده  خانم معصومه صفری فرزند عیسی به خواسته تقاضای رسیدگی  
و صدور حکم مبنی بر ابطال رای به شماره 6125  به تاریخ 1387/7/1 و متعاقبا  ابطال سند شماره 0738341-85  مقوم به مبلغ دو میلیون و 
پانصد هزار تومان به انضمام کلیه خسارات ناشی از  دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709982427100247  
ش�عبه یک  دادگاه عمومی دادگستری شهرستان ایجرود ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 11:00 تعیین  که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر 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  و اخذ توضیح در خصوص ادعای خواهان  طبق 
خواسته فوق الذکر در این شعبه حاضر گردد. اخذ توضیح از نمبرده ضرورت دارد. در صورت  عدم حضور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
482 منشی دادگاه حقوقی  شعبه  یک دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ایجرود 

آگهی مربوط به تجدید نظر 
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای تجدید نظر خواه آقای نوید منصوری دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت 
تجدید نظر خوانده   آقای ناصر سلیمان زاده نسبت به دادنامه شماره 9709972602800368 در پرونده کالسه 970097 شعبه 19 تقدیم که 
طبق موضوع ماده 73 و 346  قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده  مراتب تبادل لوایح یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی  می گردد تا تجدید نظر خوانده  ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر 

اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
483 متصدی امور دفتری دادگاه حوزه شماره 19  شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت شیرینعلی دورمشقانی فرزند اسمعلی  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709982601001286    
از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان بهزاد دور مش�قانی   فرزند ش�یرینعلی به ش ش  
4270678704 در تاریخ 1397/8/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  1. شیرینعلی 
دور مش�قانی فرزند اس�معلی  به ش ش  283- 1338   نس�بت با متوفی پدر  2. اقدس قرخلو  فرزند رجب به ش ش  319- 1336  نسبت با 
متوفی ما در اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 

از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
484 رئیس شعبه یک شورای حل اختالف زنجان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
  آقای  همتعلی گل محمدی به ش�ماره شناس�نامه 1442- 1353  به شرح دادخواست  به کالس�ه 971372   از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  محمد گل محمدی  به ش�ماره شناس�نامه 4271198714   در تاریخ 1395/12/29  در 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته و و رثه آن  مرحوم منحصر است به: 1.  متقاضی  با مشخصات  فوق )پدر متوفی(  2. حمیرا خداویردی به  ش ش  
1270- 1350  مادر متوفی و الغیر با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا و 
صیت نامه از  متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  دارد و اال گواهی  حصر وراثت صادر خواهد شد. 
485 قاضی حوزه یک شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالس�ه پرونده: 455/16/97  وقت رس�یدگی: 97/10/30 س�اعت 10 خواه�ان: بانک مهراقتصاد به 
وکالت خانم فاطمه ش�یخي خوانده: جعفرعلوي پور – رضا قاس�مي  خواس�ته: مطالبه وجه خواهان 
بانک مهراقتصاد به وکالت خانم فاطمه شیخي دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت 
رس�یدگی به حوزه  16 ش�ورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 
97/10/30 روز یکش�نبه  ساعت 10 تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس�تور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع 
و ش�رکت در جلس�ه دادرسی در یکی از جراید کثیراالنتش�ار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود. 
نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1860 دبیر حوزه  16 شورای حل اختالف قرچک

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالسه پرونده: 342/15/97 وقت رسیدگی: شنبه 97/11/6 ساعت 9 صبح خواهان: معصومه حسیني 
خوانده: علي رضا بربري خواس�ته: مطالبه نفقه خواهان خانم معصومه حسیني فرزند حسین بخش 
دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه 15 ش�ورای حل اختالف 
بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/11/6  روز ش�نبه س�اعت 9 تعیین شده و 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و ش�رکت در جلس�ه دادرسی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
          1864   دبیر حوزه  15 شورای حل اختالف قرچک

آگهی حصر وراثت
آقای نورعلی س�یاحی  -  دارای شناس�نامه شماره 487  بشرح دادخواست به کالسه 4/970291/97 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  هادی س�یاحی - بشناس�نامه 2909839230 در تاریخ 1397/06/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به:  1-  نورعلی س�یاحی ، فرزند قوچعلی ، به ش.ش487 پدر متوفی 
2- مرضی�ه خلیل�ی، فرزند جمش�ید، به ش.ش 645 مادر متوفی 3- س�میرا قوی پنج�ه، فرزند اروجعلی، ب�ه ش.ش 2960235991 
همس�ر متوفی 4- هدی س�یاحی، فرزند هادی، ب�ه ش.ش 2900643155 دختر متوفی 5- حنانه س�یاحی، فرزن�د هادی ، به ش.ش 
2900773709 دختر متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
3125-رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده

رونوشت آگهی حصر وراثت
آدفیلیا داودیان گردآباد دارای شناسنامه شماره 3 بشرح دادخواست به کالسه 970042 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان واهان داودیان گردآباد بشناس�نامه 3 در تاریخ 97/8/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- قارنه داودی�ان گردآب�ادش ش5ت ت38 ش م2755200855فرزندمتوفی2.واماک داودیان 
گردآب�ادش ش542ت ت38ش م2751994601فرزندمتوفی3.آرمینه داودیان ش ش544ت ت39ش م2751994628فرزندمتوفی4.

ت43ش  ش3ت  ش  گردآب�اد  داودی�ان  م2755204656فرزندمتوفی5.آدفیلی�ا  ت42ش  ت  ش1  ش  گردآب�اد  داودی�ان  ژاکل�ی 
م2755205059فرزندمتوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می 
نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد.به استناد نامه شماره 313/18- مورخه 97/9/10 طبق قوانین کلیسای محترم خلیفه گری ارامنه ارومیه 

ماترک مرحوم به طورمساوی میان چهارپسر و یک دختر ایشان تقسیم میگردد.
3127- رئیس شعبه 43 شورای حل اختالف ویژه اقلیتهای دینی- ولسون یونن 

رونوشت آگهی حصر وراثت
بصراگلیکانلوی میالن دارای شناس�نامه ش�ماره 67 بش�رح دادخواس�ت به کالس�ه 970401 از این دادگاه در خواس�ت گواهی حصر 
وراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان س�یف الدی�ن گلیکانلوی میالن بشناس�نامه 4 در تاری�خ 96/2/30 اقامتگاه دائمی 
خ�ود بدرود زندگ�ی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- بصراگلیکانلوی میالن ف اس�ماعیل ش ش67ت ت49همس�رمتوفی2.
ن�وش آفرین گلیکانلوی میالن ف س�یف الدی�ن ش ش6400092714ت ت71ف�رز ندمتوفی3.علی گلیکانلوی میالن ف س�یف الدین 
ش ش6400134646ت ت81فرزندمتوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  
آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3129- رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شوط- قربان زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
ابراهیم کریمخانی دارای شناس�نامه ش�ماره 332 بشرح دادخواست به کالسه 970365 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان جمش�یدکریم خانی بشناس�نامه 4 در تاریخ 95/8/30 اقامتگاه دائم�ی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- علی کریمخانی فرزندجمش�یدش ش6400056904ت ت74فرزندمتوفی2.شهرام کریمخانی 
فرزندجمش�یدش ش2820017088ت ت68فرزندمتوفی3.ابراهیم کریمخانی فرزندجمش�یدش ش332ت ت61فرزندمتوفی4.بهنام 
کریمخانی فرزندجمش�یدش ش347ت ت63فرزندمتوفی5.زهراکریمخانی فرزندجمش�یدش ش6400018190ت ت71فرزندمتوفی6.

ش19ت  فرزندجمش�یدش  ت69فرزندمتوفی7.آرزوکریمخان�ی  ش2820079849ت  فرزندجمش�یدش  س�وداکریمخانی 
ت65فرزندمتوفی8.بهارکریمخان�ی فرزندجمش�یدش ش38ت ت66فرزندمتوفی9.نازل�ی بک�م یوس�ف زاده فرزندنوروز ش ش2ت 
ت25همس�رمتوفی10.ماهی صیادفرزنداسماعیل ش ش194ت ت39همسرمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3128- رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شوط

رونوشت آگهی حصر وراثت
حجت رضازاده ش�بیلوی علیا دارای شناسنامه شماره 1 بش�رح دادخواست به کالسه 970950 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان جمال رضازاده ش�بیلوی علیا بشناس�نامه 572 در تاری�خ 97/8/16 اقامتگاه دائمی 
خ�ود ب�درود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- حجت رضازاده ش�بیلوی علیا ف جم�ال ش ش1ت ت62فرزندمتوفی2.
باب�ک رض�ازاده ف جم�ال ش ش1182ت ت57فرزندمتوفی3.فاطمه رضازاده ش�بیلوی علی�اش ش8ت ت64فرزندمتوفی4.خدیجه 
رضازاده ش�بیلوی علیا ف جمال ش ش296006358ت ت68فرز ندمتوفی5.نعمت اله رضازاده ش�بیلوی علیا ف آقاملی ش ش109ت 
ت1304پدرمتوفی6.مهرانگیزرضازاده ف فیض اله ش ش625ت ت39همس�رمتوفی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 
مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
3706-رئیس شعبه اول شورای حل اختالف میاندوآب-نقی پور

آگهی حصر وراثت
خانم ش�جاعت رویان -  دارای شناس�نامه شماره 750  بشرح دادخواست به کالسه 14/970333/97 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان بهروز محمدی- بشناس�نامه 2909642844 در تاریخ 1397/08/23 اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به:  1-  حمید محمدی، فرزن�د باباعلی، به ش.ش 2909745430 پدر 
متوفی 2- ایرج محمدی، فرزند بهروز، به ش.ش 290001794 پس�ر متوفی 3- اس�ماء محمدی، فرزند بهروز، به ش.ش 2900229294 
دخت�ر متوفی 4- صدیقه س�لطان عیوض�ی قلعه جوق، فرزند نوروزعلی، ب�ه ش.ش 1552705250 مادر متوفی 5- ش�جاعت رویان، 
فرزند موس�ی، به ش.ش 750 همس�ر متوفی . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.
3134-رئیس شعبه چهاردهم شورای حل اختالف نقده

آگهی حصر وراثت
آقای بهمن انصاریان -  دارای شناس�نامه شماره 296  بشرح دادخواس�ت به کالسه 3/970345/97 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ساالر انصاریان- بشناسنامه 2 در تاریخ 1397/04/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به:  1- بهمن انصاریان، فرزند س�االر، به ش.ش 296 پسر متوفی . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
3135-رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف نقده

آگهی ابالغ حکم دادگاه به مهران کرد نظیری فرزند منصور
 نظر ب�ه اینکه به موجب دادنام�ه ش�ماره 97009971972400703/4  
مورخ 29/08/1397 ش�عبه چهارم دادگاه حقوقی نوش�هر در پرونده 
کالس�ه حکم به محکومیت خوان�دگان مهران کرد نظی�ری و محمد 
صادق قدیری مبنی بر حکم به ابطال سند رسمی به نفع خواهان بنیاد 
مس�تضعفان انقالب اسالمی صادر گردیده و رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز قاب�ل واخواهی در همی�ن دادگاه و پس از آن مضی ظرف مدت 
مذکور 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می 
باشد لذا مراتب یک نوبت آگهی می شود تا خوانده مهران کرد نظیری 
فرزند منصور از حقوق قانونی خود استفاده نمایند. در صورت قطعیت 
دادنامه و صدور اجراییه یک نوبت در روزنامه اعالم و ده روز پس از آن 

اجرا خواهد شد.20
19-912 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی نوشهر-سید 
مهدی نقیبی

آگهی مزایده )نوبت اول(
 در پرونده کالسه 970009  اجرائی وفق  رای صادره  از شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی خنداب آقای 
ابوالقاسم زهره وندی  فرزند علی احمد  ساکن روستای طورگیر  محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال در حق محکوم له آقای ابوالقاسم رحمانی فرزند محمد  و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار 
ریال بابت نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت لذا  با توجه به  اینکه  محکوم علیه نسبت به برائت 
ذ مه خویش ا قدامی ننموده این اجرا به درخواس�ت محکوم له اقدام به توقیف اموالی به ش�رح ذیل  
نموده  که در تاریخ 97/10/4  در س�اعت 10 الی 11  صبح در محل  اجرای احکام  مدنی  دادگس�تری  
شهرستان خنداب اقدام به عملیات مزایده جهت تادیه دین  محکوم علیه می نماید. معهذا کسانی 
که تمایل به ش�رکت در مزایده دارند می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین 
شده است اموال مشروحه ذیل را با هماهنگی این ا جرا مالحظه نمایند.  اموال توقیف شده واقع  در 
روستای طورگیر از توابع شهرستان  خنداب کارگاه جوشکاری  محکوم علیه آقای ابوالقاسم  زهره 
وند قرار دارند که به شرح ذیل است . 1. تانکر پالستیکی به ظرفیت 500 لیتر سفید رنگ مستعمل  که 
3/000/000 ریال  ارزیابی ش�ده است. 2. ترانس جوش 500  امپر قرمز رنگ  اوراقی که 1/000/000 ریال 
ارزیابی ش�ده اس�ت. 3. هوابرش شامل سرپیک، مانومتر، شلنگ،  دو عدد کپسول اکسیژن و منبع 
کاربیت، مس�تعمل که 15/000/000  ریال  ارزیابی ش�ده است.  4. سنگ رومیزی کارگاهی مستعمل  
که 3/500/000  ریال ارزیابی ش�ده اس�ت. 5.  کپسول بوتان مستعمل که 900/000 ریال ارزیابی شده 
اس�ت.  6. موتورسیکلت  گازی قرمز رنگ مدل پیشرو )هوندا 70( به شماره پالک 93998/498 که 
10/000/000 ریال ارزیابی شده است.  7. ترانس   جوش 500 آمپر آبی رنگ مارک الکترون مستعمل که 
5/500/000 ریال ارزیابی شده است.  8. لوله خم کن هیدولیکی با پایه که  13/000/000  ریال ارزیابی 
شده است. 9. جک سوسماری 1/5 تن  مستعمل که 3/000/000  ریال ارزیابی شده است. که بر  اساس 
نظریه کارشناس ارزش پایه کل اموال مذکور  مبلغ پنجاه و چهار میلیون و نهصد هزار  ریال ارزیابی 
گردیده است . بدیهی است  برنده مزایده کسی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید 

و می بایست  ده درصد فی المجلس  و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه نماید. 
3941 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خنداب 

آگهی مزایده نوبت اول 
   در پرون�ده کالس�ه 950274  اجرائ�ی وفق رای ص�ادره از ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
خنداب آقایان امراله عباس�ی  فرزند فتح اله و محمد عباس�ی فرزند ا مراله به صورت تضامنی 
محکومند به پرداخت مبلغ نهصد و بیس�ت و ش�ش میلیون  و شش�صد و هفت�اد هزار ریال تا 
مورخ�ه 97/9/6  و پرداخ�ت روزانه مبل�غ پانصد هزار ریال  وجه الت�زام  روزانه از تاریخ   فوق 
الی یوم الوصول در حق محکوم له آقای  مهدی ش�عبانی فرزند صفدر با وکالت  آقای  نعمت اله 
مرجانی و مبلغ 46/333/500  ریال بابت نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت لذا  با توجه به  
اینکه  محکوم  علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی ننموده این ا جرا به درخواست محکوم 
له اقدام به توقیف ملکی  به ش�رح ذیل نموده که در تاریخ 97/10/3  در س�اعت 10  الی 11 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری  شهرس�تان خنداب اقدام ب�ه عملیات مزایده  جهت 
تادیه دین محکوم علیه می نماید. معهذا کسانی که تمایل به شرکت  در مزایده دارند می تواند 
در مدت پنج  روز قبل از روزی که  برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذیل را مالحظه 
نمایند: یک قطعه زمین  کش�اورزی به مالکیت محکوم علیه آقای امراله عباسی واقع در اراضی 
روس�تای منیزان از توابع شهرس�تان خنداب این زمین جز اراضی  تحت شرب چاه آب معروف 
ب�ه موتور  آب س�رخه نانیزان )ورث�ه تیمور عزیزی(  با حق آبه 6 س�اعت در گردش 7  روز می 
باشد. قسمتی از  این قطعه به صورت زمین زراعی و قسمت دیگر باغ  جدید االحداث انگور می 
باشدحدود س�یصد متری جنوب روستای سهم آباد قرار گرفته ودارای مساحتی حدود 17740  
متر مربع  اس�ت که محدوده آن عبارت اس�ت ش�ماال به جاده دامداری عزیزی شرقا جاده بین 
روستایی سهم آباد مانیزان جنوبا اراضی باغی آقای جعفر اصغری و غربا به جاده بین مزارع، این 
قطعه  از شمال، شرق و غرب با درخت  صنوبر محصور شده است که بر اساس نظریه کارشناس 
ارزش پایه ملک مذکور  مبلغ یک میلیارد و سیصد و شصت  میلیون ریال ارزیابی گردیده است 
بدیهی اس�ت  برنده مزایده کس�ی تلقی می گردد که بیش�ترین قیمت را پیشنهاد نماید و می 

بایست ده درصد فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تادیه نماید. 
3942  دادورز اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان خنداب 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم 
  در پرونده کالس�ه 970041  اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی بخش الموت غربی حس�ب نیابت واصله از س�وی ش�عبه اول اجرای 
احکام   کیفری ناحیه 31 تهران   دس�تور ضبط وجه الوثاقه به صورت فروش  ملک  مورد وثیقه به نام آقای س�ید علی حسینی فرزند 
سید ابوالحسن  ملک از طریق مزایده  عمومی برای نوبت اول  صادر گردیده است.این اجرا پس از طی مراحل قانونی نسبت به ارزیابی 
مجدد ملک موصوف   با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری اقدام که برابر نظریه کارشناسی ملک مورد نظر به پالک ثبتی 223 
فرع�ی از 40  اصل�ی قطعه 227 تفکیکی به ش�ماره ثبت 2700 صفحه 251  دفتر 18 قریه یارود دهس�تان رودبار بخش 17 قزوین می 
باش�د.   خانه ای اس�ت که مطابق س�ند ارا ئه شده دارای اعیانی  یک طبقه به مس�احت  کل زیربنا حدود 90 متر قدیمیو مساحت کل  
زمین 202/90  متر مربع می باش�د که پوش�ش س�قف ها تیر چوبی می باشد. ارزش شش�دانگ ملک فوق الذکر با تمام متعلقات و به 
وضع موجود برابر 150/000/000 ریال  معادل پانزده میلیون تومان ارزیابی گردیده است علیهذا این اجرا قصد دارددر تاریخ 97/10/05 
راس ساعت 10 صبح برای نوبت اول در محل اجرای احکام   دادگاه الموت غربی از  طریق مزایده عمومی اقدام  به فروش  ملک مزبور 
نماید. بدیهی اس�ت  ملک  مورد نظر به کس�ی فروخته می ش�ود که باالترین  قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار می بایست ده درصد 
پیش�نهادی خود را نقدا پرداخت نموده و مابقی را ظرف دو هفته پرداخت نماید و پس از تایید مزایده توس�ط دادگاه محترم تقاضای 
ا نتقال  مالکیت ملک را بنماید در صورت عدم تائید مبلغ مورد نظر به خریدار مس�ترد خواهد ش�د و در صورت عدم پرداخت  وجه 
مورد نظر توسط خریدار یا انصراف وی مبلغ ده درصد پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق  هیچگونه اعتراضی را 
نخواهد داش�ت و مراس�م مزایده  برای قانون اجرای احکام مدنی  انجام خواهد شد ضمنا شرایط بازدید از ملک مورد نظر  توقیفی  5  

روز  قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا باشد. 
363/1  مدیر اجرای احکام  مدنی دادگاه الموت غربی – اکبری 

آگهی   مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
  در پرونده کالس�ه 970043  اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش الموت غربی آقای  س�ید نامدار  حس�ینی  محکوم به پرداخت مبلغ 
46/280/000 ریال در حق  آقای اسماعیل قاسمی گردیده است و محکوم له جهت استیفای حقوق خویش اقدام به تعرفه ا موال محکوم علیه 
یک قطعه باغ  نموده ست که دستور فروش باغ از طریق مزایده عمومی صادر گردیده است. این اجرا بدوا  وفق  مقررات اقدام به ارزیابی باغ 
فوق الذکر از طریق کارشناس رسمی  دادگستری  نموده ا ست که برابر نظریه کارشناسی یک قطعه باغ میوه شامل  درختان فندق  حدود 
47  اصله، گیالس 2 اصله، شاه توت  و یک اصله درخت چنار می باشد قطعه باغ مذکور در ضلع شمالی راه آسفالته یارود و قبل از روستا واقع 
گردیده که حدود اربعه آن شماال نهر آب عمومی و  ماورای آن باغ کربالئی شمس الدین  حسینی جنوبا باغ  سید زمان حسینی، شرقا باغ 
سید محمد تقی حسینی غربا باغ اله یار حسینی محدود می باشد و باغ دارای حقابه طبق عرف محل از رودخانه سفید آب به یارود می باشد 
و مساحت آن 400  متر مربع می باشدو ارزش ششدانگ  باغ مذکور با تمام  متعلقات  و به وضع موجود جمعا به مبلغ 155/000/000 ریال معادل 
15/500/000  تومان ارزیابی گردیده است  علیهذا  این اجرا قصد دارد در تاریخ 97/9/21 راس ساعت 10 صبح برای نوبت اول در محل اجرای 
احکام  دادگاه الموت غربی از طریق مزایده  عمومی اقدام به فروش ملک مزبور نماید. بدیهی است  ملک  مورد نظر به کسی فروخته می شود 
که باالترین  قیمت را پیشنهاد نماید و خریدار می بایست ده درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت نموده و مابقی را ظرف دو هفته پرداخت 
نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم تقاضای ا نتقال  مالکیت ملک را بنماید در صورت عدم تائید مبلغ مورد نظر به خریدار مسترد 
خواهد شد و در صورت عدم پرداخت  وجه مورد نظر توسط خریدار یا انصراف وی مبلغ ده درصد پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد 
و خریدار حق  هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و مراسم مزایده  برای قانون اجرای احکام مدنی  انجام خواهد شد ضمنا شرایط بازدید از 

ملک مورد نظر  توقیفی  5  روز  قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا باشد. 
362/1  مدیر اجرای احکام  مدنی دادگاه الموت غربی – اکبری 

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له: بانک دی اس�تان بوش�هر  با وکالت خانم محمدی  اقامتگاه: بوشهر  خیابان  مطهری  روبروی انتقال برق دفتر وکالت    
مشخصات محکوم علیه:  فرشاد سرکاری، الهام شهابی فرد، علیرضا پور عطایی  محکوم به:  به موجب دادنامه  9709977745400062  به 
تاریخ 96/12/12  محکوم علیه ها محکوم  اند به پرداخت تضامنی  1. پرداخت  جمعا مبلغ 116/148/355 ریال که شامل اصل  طلب و خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ 96/10/26 طبق قرارداد  فیماین می باشد. 2. خسارت تاخیر تادیه اصل طلب که مبلغ 108/504/180 ریال می باشد از 
تاری�خ 96/10/27 روزان�ه به مبل�غ 86/452 ریال تا زمان  وصول کامل  اصل طلب 3. پرداخت مبلغ 4/593/700 ریال بابت هزینه دادرس�ی 
همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که توسط اجرای احکام  محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. محکوم علیه 

مکلف به رعایت ماده 34  قانون اجرای احکام مدنی  می باشد. 
757 حوزه چهارم شورای حل اختالف بوشهر 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609987710800310  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان بوشهر تصمیم نهایی   شماره 9709977710800369  
خواهان: آقای  بانک اقتصاد نوین شماره ثبت 177132  با مدیریت عاملی  آقای   علی اصغر سفری و نمایندگی  حمید حسین زاده با وکالت 
خانم  فاطمه زارعی  فرزند عبدالحسین  به نشانی بوشهر  میدان امام ساختمان  بانک کارافرین طبقه 2 واحد 2  کد پستی 7515751990  تلفن 
همراه 09173726275   خوانده : آقای محسن دشتی  به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ...  2. تامین خواسته رای دادگاه در 
خصوص  دادخواست  بانک اقتصاد نوین با وکالت خانم فاطمه زارعی  به طرفیت   آقای محسن دشتی به خواسته  مطالبه وجه به مبلغ 495/000/000  
ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر و سود آن تا تاریخ 96/10/30  جمعا به مبلغ 1221537916  ریال و از این  تاریخ به بعد روزانه 528/000 ریال 
تا صدور و اجرای  دادنامه با احتساب  خسارات دادرسی  بدین توضیح که وکیل خواهان ادعا  نموده و موکلش  مبلغ فوق را از خوانده   با استناد 
به قرارداد مضاربه شماره 1502 مورخ 92/11/29 طلبکار می باشد که نامبرده علیرغم  ابالغ قانونی   اوراق دعوی از  طریق نشر آگهی از حضور در 
دادگاه  و دفاع امتناع نموده اند و دلیلی بر برائت ذمه  ارائه نکرده اند لذا با توجه به مصون ماندن مستندات  خواهان از  ایراد و اینکه مفاد قرارداد 
ارائه ش�ده از س�وی خواهان و مندرجات قرارداد فوق الذکر  که حکایت از اش�تغال ذمه  خوانده  به وی دارد  دادگاه دعوی خواهان را محمول بر 
صحت تلفی و مستندا به ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا  مصوب 1376 و ماده 1 قانون نحوه 
وصول مطالبات بانکها مصوب 1368  و مواد 198  و 502 و 515  و 519  قانون آئین دادرسی  مدنی   مصوب 1379 و ماده 230  قانون مدنی  حکم 
بر محکومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ 1221537916  ریال بابت اصل خواسته و  خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 96/10/30  و از این تاریخ به بعد 
روزانه مبلغ 528/000 ریال تا زمان اجرای حکم  و نیز پرداخت  هزینه دادرسی  و  حق الوکاله وکیل وفق  تعرفه قانونی  در  حق خواهان صادر و ا 
عالم می دارد. رای صادره غیابی  و ظرف مهلت بیست روز از   تاریخ ابالغ قابل واخواهی  در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای  

مهلت واخواهی قابل تجدید نظر  خواهی در دادگاه  تجدید نظر  استان بوشهر می باشد. 
756  رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
  آقای پیربخش  شاهی  حسین اباد دارای شناسنامه شماره 952 به شرح دادخواست  به کالسه 97/784ش/ح/3  از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر شاهی حسین آباد  به شناسنامه 3510240200  در تاریخ 96/8/26 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1.  عالم دلگرم فرزند درویش به ش ش  26018  متولد 1337  مادر متوفی 
2.   پیربخش شاهی حسین اباد فرزند علی به ش ش  952  متولد 1340 پدر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از  متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد  واال گواهی صادر خواهد شد. 
1069  رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگاه عمومی برازجان 

آگهی ابالغ دادنامه  به 
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای حسن شیرزاد پیرواتلو فرزند جعفر   مجهول المکان ابالغ می گردد در خصوص  دعوی آقای رحیم گلزاری به 
طرفیت  شما به خواسته مطالبه وجه چک  برابر دادنامه شماره 1074/96/ش5  مورخ 96/10/12 در پرونده کالسه 529/96 غیابا حکم بر محکومیت  
شما پرداخت مبلغ 120/000/000  ریال بابت اصل خواسته  مبلغ  1/775/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از  تاریخ 
95/12/25 لغایت اجرای کامل  مفاد حکم در حق محکوم له  صادر گردیده لذا مراتب جهت اطالع ش�ما حس�ب درخواست خواهان یک نوبت  
روزنامه درج می گردد و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی  در همین دادگاه و ظرف مدت 20 روز پس از انقضای مهلت 

مذکور قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر می باشد. 
1051  شعبه پنجم شورای حل اختالف برازجان 

اجرائیه 
بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه  به ش�ماره دادنامه مربوط�ه 9709978149100886 محکوم علیهم آقای�ان خدامراد قپانوری فرزند  
دوس�تمراد و هومن قپانوری  فرزند خدامراد محکوم هس�تند  به 1. پرداخت وجه  چک   مبلغ  250/000/000 ریال و هزینه دادرس�ی  به مبلغ 
4/965/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ چک از 96/10/11  لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ 60/000 ریال بابت هزینه تمبر اجرایی و 
مبلغ 900/000 ریال بابت نشر آگهی  2. پرداخت نیم عشر دولتی. محکوم  علیه مکلف  است از تاریخ ابالغ اجرائیه 1. ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(  2. ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3. مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف  سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول به طور  مشروح مشتمل بر میزان وجوه  نقدی که  به  هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی واعتباری ایرانی  یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات  دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه  مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار  به ضمیمه  دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم  له بازداشت می شود  )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 1394( 4. خودداری  محکوم   علیه 
از اعالم کامل  صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای  احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5. انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  به یا هر دو مجازات می شود. 
)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6. چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم  علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم  له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم  علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
1845 قاضی شورای حل اختالف  رزن 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609988137301897   شعبه دادگاه  عمومی بخش قروه درجزین  تصمیم نهایی  شماره 9709978137301278   شاکی: آقای 
علی نعمتی ادب فرزند اصغر  به نشانی استان  همدان شهرستان رزن شهر قروه درجزین  خیابان  امام کوچه بوستان چهارم  متهمین:  1. آقای  حمید 
اصفهانی احمدآباد فرزند عباسعلی  به نشانی قرچک خ مارلیک  ساختمان آسمان و احد 20 ، 2.  آقای محسن ریاپور فرزند محمد به نشانی مجهول 
المکان  اتهام: کالهبرداری رایانه ای به تاریخ 97/7/4 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی قروه درجزین به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل است پرونده کالسه 961967 تحت نظر است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص شکایت آقای علی  نعمتی ادب فرزند اصغر علیه اقایان 1. حمید اصفهانی احمدآباد فرزند  عباسعلی  2. 
محسن ریاپور فرزند محمد دایر بر کالهبرداری رایانه ای  اجماال با این توضیح که متهم طی تماس تلفنی  با  شاکی خود را بازرس شرکت  نفت معرفی 
نموده و با  اخذ اطالعات و مشخصات شاکی که اپراتور جایگاه سوخت تجرک فامنین می باشد طی دو مرحله در مرحله اول مبلغ 115110126  ریال و 
در مرحله دوم مبلغ 66510126  ریال  از حساب شاکی پول به حساب خود منتقل می نماید.  دادگاه با عنایت به شکایت شاکی استعالمات و اصله از 
بانکو متواری  بودن متهمین بزهکاری  به نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص و  مشارالیهما را مستندا به ماده 13 قانون جرائم رایانه ای عالوه بر رد 
مال  در حق شاکی هر یک از متهمین را به تحمل  پنج سال حبس تعزیری  درجه  5 محکوم می نماید. رای صادره  غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم  تجدید نظر استان همدان می باشد. 

1846 دادرس شعبه  اول دادگاه عمومی قروه درجزین 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آق�ای میالد عزیزپور  فرزند اس�ماعیل با ارائه دو برگ استش�هادیه 25274- 
97/9/10  ب�ه تایی�د دفترخانه  105 آمل رس�یده  طی تقاضای وارده به ش�ماره 
97/31905- 97/9/7   اعالم داش�ته که اصل  س�ند مالکیت به ش�ماره چاپی 
0336044  ششدانگ پالک 400 فرعی از 58- اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمل  
سند مالکیت ذیل ثبت 69243  ص33 ج326 واقع در  قریه سائیج  محله بنام 
میالد عزیزپور صادر و تسلیم گردید و در اثر جابجایی مفقود  شده را نموده است  
که در اجرای  ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت  مبادرت به نشر این آگهی 
در روزنامه کثیر االنتشار  در یک نوبت می گردد چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهی  اعتراض  خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله   به این 
اداره اعالم نمایند  چنانچه پس از  اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد  و یا در 
صورت  اعتراض اصل  سند مالکیت  یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور  سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود. 
سید محمد حسن روشنایی  رئیس  ثبت اسناد و امالک آمل  م.الف 96/150/330

 گواهی حصروراثت
آقای توحید یاری )با وکالت مهدی محرم نژاد( بشماره شناسنامه 793 فرزند  حسن  متولد 1349 صادره میانه ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 997/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان مجید یاری فرزند توحید  
به شماره شناسنامه 5560229598 در تاریخ 97/4/10 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- توحید یاری فرزند 
حسن ش.ش793پدرمتوفی2- صغری غالمی فرزند وهاب ش.ش3مادرمتوفی 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 3128 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کالسه پرونده: 721/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/9/19 ساعت 16:00خواهان: نادرزالی قلجچلوئی  خوانده: محمد رضا نجفی- 
حسن نجفی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل 
اختالف ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان ودستور شورا و بتجویز 
ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای 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 دادخواست 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 3129 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: 1- توحید جهانگیری 2- بهرام علی اصلی بیگی کالس�ه پرونده: 470/7/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/8/23 ساعت 17:30 
خواهان: داود ش�یرینی  خوانده: 1- توحید جهانگیری 2- بهرام علی اصلی بیگی خواس�ته: تنظیم س�ند خواهان دادخواس�تی تسلیم 
دفترکل دادگس�تری اسالمش�هرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستورش�ورا و بتجویز ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت 
ماده19قانون ش�وراهای حل اختالف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا 
قبل ازوقت رس�یدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رس�یدگی دراین ش�ورا حاضرشوید در صورت عدم حضوردادخواست ابالغ ش�ده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
 م الف 3126 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: آقای حس�ین احمد پور دادخواس�تی: بطرفیت آقای صفر صادقی  بخواسته: مطالبه وجه  تسلیم دفترشعبه 8 نموده که پس 
ازثبت به کالس�ه  819/8/97  ش�عبه 8 ش�ورای حل اختالف اسالمشهربرای روز مورخ 97/9/18 س�اعت 16:30 تعیین وقت گردیده 
لذا با توجه به اینکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعالم ش�ده لذا به درخواس�ت خواهان وتجویزماده73قانون آیین دادرس�ی 
مدن�ی دادگاهه�ای عمومی و انقالب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش�ارآگهی می ش�ود که نامبرده فوق درروزمقررجهت رس�یدگی 
دردادگاه حضوربهم رساند در صورت عدم حضوردادگاه غیابا« رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا« نیازبه آگهی باشد  فقط یک نوبت 

منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.م الف 3124 
رئیس شعبه 8 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: عادل صالحی کالس�ه پرونده: 13801/202/97 وقت رسیدگی: به روز ش�نبه تاریخ 97/10/22 ساعت 16:00 خواهان: حسین احمد 
پور خوانده: عادل صالحی خواس�ته: مطالبه خواهان دادخواستی تس�لیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 202 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه 
و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا” چنانچه بعدا بالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3123 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کالس�ه پرونده: 821/209/97 وقت رسیدگی: به روزچهارش�نبه تاریخ 97/10/12 ساعت 15:30 خواهان: محمد محمدی قلججوئی 
خوان�ده: احم�د علی آبادیان خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفترکل دادگس�تری اسالمش�هرنموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 209 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
ودس�توردادگاه و بتجویزماده73قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ارآگهی می شود تاخوانده 
ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم داد خواس�ت و ضمائم رادریافت 
نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضور دادخواس�ت ابالغ شده محسوب ودادگاه 
غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعدابالغی بوسیله آگهی الزم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3119 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختالف شهرستان اسالمشهر
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511/136آگهی وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت دادخواس�تی به طرفیت خوانده 1- زهرا آذر طوس 2- پرویز خاکزاد به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم ش�ورای حل 
اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار 
ش�هید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالس�ه 53/970608 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/10/26 و ساعت 9/30 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 دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد

511/137آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیبه آقای مس�لم نادری مجهول المکان می باش�د ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977500401003 کالسه 9709987500400727 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت1- مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه 
سفته)بابت اصل خواسته( 2- مبلغ هشتصد و سیزده هزار ریال)خسارات دادرسی( و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی 
3- پرداخت  خسارت تأخیرتأدیه وجه سفته از تاریخ تقدیم دادخواست )97/7/15( تا زمان وصول وجه ان بر مبنای آخرین نرخ تورم اعالم 
شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختالف انجام و در حق خواهان لحاظ 
خواهد شد صادر واعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی مشهد می باشد و در خصوص خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ 
تقدیم دادخواست نظر به اینکه مبدا احتساب سفته به عنوان یک سند عادی وتجاری از تاریخ مطالبه آن می باشد که یکی از طرق مطالبه 
می تواند تقدیم دادخواست باشد.لذا نسبت به تاریخ مذکور مستندا 1257 قانون حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می شود حکم صادره 

ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی می باشد.
شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/138آگهی
شماره بایگانی شعبه: 970704؛ پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای فریحه خواجه زاده که مجهول المکان می 
باشد ابالغ می گردد بموجب رأی شماره 9709977500400233 محکوم علیه محکوم است )فریحه خواجه زاده( به حضور در دفترخانه اسناد 
رس�می وتنظیم سند خودروی سواری پژو پارس مدل 85 به ش�ماره پالک 498 ص 85 ایران 36 و شماره موتور 12485043049 و شماره 
شاسی 19351716 به نام خواهان و پرداخت مبلغ دو میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و 
پنجاه هزار ریال هزینه درج آگهی در روزنامه در حق محکوم له محمد اسماعیلی  ونیم عشردولتی محکوم 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 0 
شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/139آگهی
ش�ماره بایگانی شعبه: 960644؛ پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای عباسعلی قربانی که مجهول المکان 
می باش�د ابالغ می گردد بموجب درخواس�ت اجرای حکم به شماره دادنامه  9709977500400017 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته ) دو فقره چک به شماره های 300475-1394/12/3 به مبلغ بیست و یک میلیون ریال و 
779890-96/9/21 به مبلغ چهارده میلیون ریال( مبلغ یک میلیون و نود و پنج هزار ریال بابت ابطال تمبر و مبلغ صد و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه روزنامه و خس�ارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررس�ید چکها تا یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم توسط دایره محترم اجرای احکام 
محاس�به خواهد شد در حق محکوم له مجتبی ظریفیان زیبالوی ونیم عشردولتی ش�ده 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 0 
شعبه 4 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد

511/140آگهی
پیروآگهی های قبلی به محسن قیصری زاده فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب 
قطب مشرق زمین بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977501300956 درپرونده کالسه 9709987501300601 
پرداخ�ت 1- مبلغ 60/000/000 میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواس�ته(2- مبلغ 1/732/000 ریال )خس�ارات دادرس�ی( 3- پرداخت 
حق الوکاله وکیل خواهان بر اس�اس تعرفه حق الوکاله وکالی دادگس�تری4- پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه وجه چک از تاریخ سررسید 
آن)96/3/1( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه دقیق ان 
توسط اجرای احکام شوراهای حل اختالف انجام و 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 شورا است.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/141آگهی
پیروآگهی های قبلی به زیور عمرانیان فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت حسین تاجیک بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977501300873 درپرونده کالسه 9709987501300581 پرداخت 1-خانم زیور عمرانیان به تنظیم 
سند یکدستگاه خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 84 سفید رنگ به شماره انتظامی 12 ایران 857 ص 37 به نام خواهان صادر 
می نماید و نسبت به مطالبه خسارت دادرسی نظر به اینکه خوانده ردیف اول آقای احمد جعفری جهت تنظیم سند تعهد داده و منجر به 
پرداخت هزینه دادرس�ی از ناحیه خواهان ش�ده لذا به پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی 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 شورا است.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/142آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حسن عدالتی فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست حمید زارعی علیه شما به 
خواسته مطالبه وجه چک، بموجب حکم ش�ماره 9709977501200871 درپرونده کالسه 12/970439 پرداخت 1- مبلغ 32/000/000 ریال 
وجه چک )بابت اصل خواس�ته(2- مبلغ 692000 ریال )خس�ارات دادرسی( 3- پرداخت خسارت تاخیرتادیه وجه چک از تاریخ سررسید 
آن)83/3/28( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعالم شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسالمی ایران که محاسبه دقیق 
ان توسط اجرای احکام شوراهای حل اختالف انجام می شود و در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. 

رأی غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا می باشد.
مسئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/143آگهی ابالغ دادنامه
پیروآگهی های قبلی به آقای حس�ن محمدی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت منیره ذاکری علیه ش�ما به 
خواس�ته نفقه، بموجب حکم ش�ماره 9709977501200870 درپرونده کالس�ه 12/970529 پرداخت مبلغ ماهانه ششصد و بیست و 
پن�ج ه�زار تومان جمعا به مبلغ پانزد میلیون تومان بابت نفقه معوقه از تاری�خ 95/6/1 تا تاریخ 97/6/1 و مبلغ 227100 تومان بابت 
هزینه دادرس�ی و پانصد هزار تومان حق الوکاله وکیل 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 می باشد.
مسئول دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/144رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي احمد رحمتی داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971643 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادی رحمتی دودانلو به شناسنامه 4431 در تاریخ 88/9/11  در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- صنم امیر کاهو همس�ر متوفی 2- براتعلی رحمتی دودانلو پدر 
3- امین رحمتی دودانلو فرزند 4- احد رحمتی دودانلو5- جواد رحمتی دودانلو 6- اعظم رحمتی دودانلو  . 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 شهرستان مشهد

511/145رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم تکتم بقال زاده داراي شناس�نامه ش�ماره به شرح دادخواست به کالس�ه 971759 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان امیر صداقت حس�ن آبادی به شناسنامه 1486 در تاریخ 96/2/13 در اقامتگاه 
دائم�ي خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- تکتم بقال زاده همس�ر 2- زهرا گوهری مادر 3- 
عرفان صداقت فرزند 4- عس�ل صداقت فرزند . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه154 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/146متن آگهی
پیرو آگهی های قبلی به محمدرضا نخعی فعال مجهول المکان ابالغ می ش�ود در مورد درخواس�ت مرتضی انصاری زاده بطرفیت شما 
به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503800981 در پرونده کالسه 970584 محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 23844915 ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی طبق تعرفه و خس�ارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت 
اجرای حکم براس�اس ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
– مهناز زنگنه

511/147متن آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای هادی احمدی حس�ن کیاده که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه غیابی شماره 9709977504400676 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 970204 محکوم به ملزم به 
تنظیم س�ند یک دس�تگاه خودروی سواری سایپا  SE 132مدل 95 بشماره انتظامی 74ایران 368 ب 97 در دفترخانه جهت تنظیم 
س�ند ف�وق الذکر و 2- مبلغ 2518000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ چهل و پنج هزار تومان باب�ت هزینه روزنامه و حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له علی اصغر بروک و پرداخت نیم عش�ر دولتی ) اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین 
دادرسی مدنی/ معرفی ضامن/ می باشد( ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 

غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
متصدی امور دفتیر شعبه 172 شورای حل اختالف شماره سه شهرستان مشهد

511/148رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه فاطمه صغری دولتی داراي شناس�نامه ش�ماره به ش�رح دادخواست به کالس�ه 971741 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم جوادی به شناسنامه 14793در تاریخ 97/5/13  در اقامتگاه دائمي خود 
ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- فاطمه صغری دولتی زوج�ه 2- محمد جوادی فرزند 3- مریم 
جوادی فرزند 4- مهرداد جوادی فرزند . 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.
قاضی شورا شعبه154 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/149رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم تکتم قارونی کرمانی مقدم داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971735 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان رضا قارونی کرمانی مقدم به شناس�نامه 2507 در تاریخ 97/8/13  در 
اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- تکتم قارون�ی کرمانی مقدم – فرزند 2- 
محمدحس�ین قارونی کرمانی مقدم، فرزند 3- محمد حس�ن قارونی کرمانی مقدم، فرزند4- صغری جوادیان مادر متوفی 5- فاطمه 
غفورپور یزدی همس�ر متوفی . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه154 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/150رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمدعلی اعلم کفش چی داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971663از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه کاظم زاده ش�هرکهنه به شناسنامه 4481 در تاریخ93/4/8  در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- محمدعلی اعم کفش چی – همس�ر متوفی 
2- علیرضا اعلم کفش چی فرزند 3- الهه اعلم کفش چی فرزند 4- مریم اعلم کفش چی فرزند 5- نفیس�ه اعلم کفش چی فرزند.  
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا 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 شهرستان مشهد 

511/151رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي غالم عباس مهذب داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971668 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین مهذب به شناس�نامه 23813 در تاریخ 97/8/17 در اقامتگاه دائمي 
خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- فاطمه مه�ذب – فرزند2- غالمعباس مهذب – فرزند 3- 
حمیدرض�ا مهذب – فرزند 4- طاهره مهذب-فرزند5- محمدرضا مهذب – فرزند 6- محمد مهذب – فرزند 7- مریم مهذب- فرزند 
8- طیبه برتران – همس�ر متوفی .  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت 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 154 شعبه شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/152متن آگهی
پیرو آگهی های قبلی به حسن قاضی دوست فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد درخواست آقای احمد دارابی بطرفیت شما 
به خواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977504501050 در پرونده کالسه 970244 حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 112000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1592000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه روزنامه 
در حق خواهان صادر و در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد – سیده مریم 
یاسینی

511/153متن آگهی
خواهان حمید خاوری دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�ید کاظم س�توده سیس�تانی به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل 
اختالف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع ش�ماره سه شهرستان مشهد واقع 
در مش�هد – بین قرنی 22 و 24 و به کالس�ه 970795 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 12/30 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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد – سیده مریم 
یاسینی

511/154متن آگهی
خواهان حس�ین ذوالفقاری دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�ید محمد النگی و مهدی جندقی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
ش�ورای حل اختالف شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 164 ش�ورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان 
مش�هد واقع در مش�هد – بین قرنی 22 و 24 و به کالسه 970766 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/30 ساعت 9/30 
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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
– مهناز زنگنه

511/155متن آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای محمدرضا محمدزاده اول فرزند حس�ن که مجهول المکان می 
باش�د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977504100381 صادره از ش�عبه 169 در پرونده ش�ماره 970002 محکوم به 
پرداخت جمعا مبلغ 60000000 ریال بابت چک ش�ماره 211150 مورخ 96/10/10 و هزینه دادرس�ی به مبلغ 2625000 ریال و خس�ارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت وصول آن برابر نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له آقای جواد غیبی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرای اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد – افسانه 
قرخانی

511/156متن آگهی
خواهان حسین ضمیری دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی شکیبا منش و رضا غالمی به خواسته الزام به تنظیم سند تقدیم شورای حل 
اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد 
– بین قرنی 22 و 24 و به کالسه 970791 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/30 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 دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد 
– مهناز زنگنه

511/157متن آگهی
خواهان مصطفی هاشمی دادخواستی به طرفیت خوانده احمد نجفیان به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد – بین قرنی 22 و 24 و به 
کالسه 970791 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت12 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد – سیده مریم 
یاسینی

511/158متن آگهی
خواهان بانک مهر اقتصاد به طرفیت خوانده: زرنگار خندان فرزند محمد خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی – نبش قره نی 31 
ارجاع و به کالسه بایگانی 970774 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/22 ساعت 9/15 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه و 

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

511/159متن آگهی
خواهان بانک مهر اقتصاد به طرفیت خواندگان: معصومه ذوالفقاری فرزند ذوالفقار خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی – نبش 
قره نی 31 ارجاع و به کالسه بایگانی 970642 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/22 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه  های عمومی وانقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

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

511/160متن آگهی
خواهان بانک ملت به طرفیت خواندگان: 1- فاطمه ناظری اول فرزند محمدابراهیم 2- رضا ناظم نامی فرزند علی محمد خواسته مطالبه وجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد 
واقع در بلوار شهید قره نی – نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه بایگانی 970938 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/22 ساعت 
8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه  
های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  

جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- سمیرا 
سیستانی نژاد

511/161متن آگهی
خواهان موسسه اعتباری کاسپین به طرفیت خوانده: مهدی آلمانی فرزند علی خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی – نبش 
قره نی 31 ارجاع و به کالس�ه بایگانی 970838 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/10/22 ساعت 8/45 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه  های عمومی وانقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

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

511/162متن آگهی
خواهان بانک سینا به طرفیت خواندگان: 1- علی ناصری کاله دراز فرزند فرامرز 2- مریم ناصری پلگرد فرزند محمود خواسته مطالبه وجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد 
واقع در بلوار شهید قره نی – نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه بایگانی 970549 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/22 ساعت 
9 صبح تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه  
های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  

جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- سمیرا 
سیستانی نژاد

511/163اجرائیه
پیروی آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه غالمرضا باقری فرزند علی اصغر که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709975600300155 مورخ 97/2/29 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 960774 درخصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد. محکوم علیه متضامنا محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 165000000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3150000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و حق الدرج روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 
چک مورخ 96/10/20 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکز ی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5- پرداخت 
نیم عش�ر دولتی به عهده محکومین می باش�د منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8-118 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم 

اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد – فاطمه مونسی

511/164اجرائیه
پیروی آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه حسین فروزانفرد فرزند حبیب اله که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9409975600300368 مورخ 94/8/20 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 940163 درخصوص دعوی بانک مهر 
اقتصاد. محکوم علیه متضامنا محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 50000000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 625000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و حق الدرج روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 
چک مورخ 94/12/12 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکز ی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5- پرداخت 
نیم عش�ر دولتی به عهده محکومین می باش�د منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8-118 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم 

اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد – فاطمه مونسی

511/165متن آگهی
خواهان بانک صادرات آثار دادخواستی به طرفیت خوانده احسان نوری جنبد دراز فرزند مسعود خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید 
قره نی – نبش قره نی 31 ارجاع و به کالسه بایگانی 970682 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/19 ساعت 9/30 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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد – فاطمه مونسی

511/166ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده/خواندگان: رمضان خان زاده فرزند محمد امین فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
ثامن االئمه علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709975600301032 به تاریخ 97/8/20 در پرونده کالس�ه 
229/970533 به  1- مبلغ 80000000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 1722000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج آگهی روزنامه 
3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 94/12/22 تا اجرای 
حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکز ی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر به صورت تضامنی . محکوم شده اید 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد – فاطمه مونسی

511/167ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده/خواندگان: حوریه موقنی یان فرزند محمدرضا فعال مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست 
بانک ملت علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709975600300935 به تاریخ 97/8/1 در پرونده کالس�ه 
229/970419 به  1- مبلغ 131935689 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 4739196 ریال بابت هزینه های دادرس�ی و حق الدرج آگهی 
روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگس�تری 4- خس�ارت تاخیر تادیه از زمان باقیمانده تس�هیالت اعطایی 
به مبلغ 68802060 ریال از تاریخ تقدیم دادخواس�ت97/4/3 تا یوم وصول به ماخذ 26 درصد با احتس�اب در دایره اجرای حکام در حق 
خواهان صادر محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد – فاطمه مونسی

511/168اجرائیه
پیروی آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه بی بی فاطمه موسوی قدس فرزند سیدعلی که مجهول المکان می باشد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709975600300572 مورخ 97/5/20 صادره از سوی شعبه 229 در پرونده 970228 درخصوص دعوی 
تعاونی ثامن االئمه. محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2470000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و حق الدرج روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 
چک مورخ 95/2/9 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکز ی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5- پرداخت نیم 
عشر دولتی به عهده محکومین می باشد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8-118 قانون اجرای احکام 
مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعالم 

کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد – فاطمه مونسی

511/169اجرائیه
پیروی آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمدحسین زمانیان فرزند رجبعلی که مجهول المکان می باشد ابالغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709975600300327 مورخ 97/4/14 صادره از س�وی ش�عبه 229 در پرونده 970017 درخصوص دعوی 
بانک مهر اقتصاد. محکوم علیه متضامنا محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 112198000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3956475 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه 
از زمان س�ر رس�ید چک مورخ 96/12/6 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکز ی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق 
خواهان 5- پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکومین می باشد .  منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 
8-118 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد 
شد و در صورت عدم اعالم کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد – فاطمه مونسی

511/170رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فهیمه ابراهیمی یوسف خان داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 971750 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی ابراهیمی یوسفخان به شناسنامه 325 در تاریخ 84/12/13  در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:  1- فهیمه ابراهیمی یوسف خان، فرزند 2- مریم ابراهیمی یوسف خان 
، فرزند 3- فرزانه ابراهیمی یوس�ف خان، فرزند 4- جواد ابراهیمی یوس�ف خان ، فرزند 5- سعید ابراهیمی یوسف خان، فرزند 6- محترم 
ابراهیمی یوسف خان، فرزند 7- جالل ابراهیمی یوسف خان، فرزند 8- فاطمه یوسفخانی، همسر 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 شهرستان مشهد

511/171آگهي
خواهان آستان قدس رضوی دادخواستی به طرفیت خواندگان: سید حسین موسوی مقدم – علی طیفوری به خواسته: ابطال سند رسمی ) 
موضوع سند ملک است( تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 56 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوی- شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع وبه کالسه 2/970110  
ثبت گردیده  با عنایت به وصول نظریه کارشناسی 582/ب .به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق وبه درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
می شود تا خواندگان مجهول المکان حداکثر ظرف مهلت 7 روز پس از انتشار این اگهی و اطالع از مفاد ان با اصل کارت ملی به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نظریه مذکور را دریافت و در مهلت مقرر هر گونه اظهار نظر نفیا یا اثباتا تقدیم نمایند. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد – مصطفی ادبی

511/172آگهي
خواهان طاهره جنتی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان: سهیل کاظمیان-نس�ترن کاظمیان – الدن کاظمیان- سینا کاظمیان – سوسن 
کاظمیان – ندا کاظمیان – نازیال کاظمیان خواسته/اتهام: ابطال سند ) موضوع سند مالی نیست( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس�ه 970927 ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد)56 حقوقی سابق( ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/10/26 س�اعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتش�ارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

) 56 حقوقی سابق( – مصطفی ادبی

511/173آگهي
خواهان طاهره جنتی دادخواستی به طرفیت خواندگان: سهیل کاظمیان-نسترن کاظمیان – ندا کاظمیان – سهیل کاظمیان- نازیال کاظمیان 
- سوس�ن کاظمیان–  الدن کاظمیان خواس�ته: ابطال س�ند ) موضوع سند مالی نیست( مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس�ه 970931 ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/26 س�اعت 10 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتش�ارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
) 56 حقوقی سابق( – مصطفی ادبی

511/174آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای جالل نظام دوست دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امید الهی فرزند علی اکبر به خواسته اعتراض ثالث اجرایی مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709987575100433  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. شماره بایگانی:970603
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد – قمر زارعی

511/175رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي قاس�م همتی داراي شناسنامه شماره 163 به شرح دادخواست به کالس�ه 230/970/703 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی همتی به شناس�نامه 6479 در تاریخ 1397/8/3  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- قاسم همتی فرزند عطا ش ش 163 متولد1343 صادره از تربت جام پدر متوفی 
2- لیال نصیری فرید فرزند برات به ش ش 308 متولد 1351 صادره از مشهد مادر متوفی 3- فهیمه شکوهی فرزند غالم حسین به ش ش 
07200083737 متولد 1368 صادره از تربت جام همسر 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 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/176رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�ید مرتضی موسوی مش�هدی داراي شناسنامه شماره 646 به شرح دادخواست به کالس�ه 230/970692از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید کمال الدین موسوی مشهدی به شناسنامه 45956 در تاریخ 
97/8/8 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- سمانه کوثری ف حسین، ش 1943 ، ت 
1362 ، ص شاهرود – همسر متوفی 2- زهرا زینلیان بافقنده ، ف محمدباقر  ،ش 164 ،ت 1327 ،ص مشهد – مادر متوفی 3- سید مرتضی 
موس�وی مش�هدی، ف میرزا آقا ،ش 646 ،ت 1317 ،ص مش�هد – پدر متوفی 4- سید مرتضی موسوی مشهدی ، ف سید کمال الدین ،ش 
097/06655639 ،ت 1391 ص مشهد- فرزند متوفی 5- سید رضی موسوی مشهدی، ف سید کمال الدین ،ش 097/0665598 ،ت 1387 
،ص مشهد – فرزند متوفی 6- سید رضا موسوی مشهدی، ف سید کمال الدین ،ش 092/9542576 ،ت 1387 ،ص مشهد – فرزند متوفی .   
اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/177رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه نیک سیما داراي شناسنامه شماره  39 به شرح دادخواست به کالسه 230/970676 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان هادی لسانی به شناس�نامه 35 در تاریخ 1396/3/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- فاطمه نیک سیما فرزند حسن ش 39 ت 1359 ص از مشهد – همسر متوفی 
2- حجیه فاطمه غفوریان پیوه ژنی ش 119 ت 1330 ص از چناران – مادر متوفی 3- مهدیه لسانی فرزند هادی ش 0929387031 ت 1387 
ص از مش�هد – فرزند متوفی 4- حس�ین لس�انی فرزند هادی ش 0971653437 ت 1395 ص از مش�هد - 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.
رئیس شورا شعبه230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد 

511/178رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رضا محمدی بوکالت آقای حسین محمدی داراي شناسنامه شماره 1311به شرح دادخواست به کالسه 230/970687 از 
این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی محمدی به شناسنامه 1663 در تاریخ 97/5/16  
در اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- عذرا محمد مزین�ان ش 49 ت 1324 ص از 
سبزوار – همسر متوفی 2- علیرضا محمدی ش 0934476489 ت 1347 ص از مشهد – فرزند متوفی 3-محمدرضا محمدی ش 1080 ت 
1350 ص از مشهد – فرزند مشهد 4- رضا محمدی ش 1311 ت 1356 ص از مشهد – فرزند متوفی 5- طاهره محمدی ش 2764 ت 1340 ص 
از سبزوار – فرزند متوفی 6- زهره محمدی ش 2765 ت 1341 ص از سبزوار – 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.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

511/179رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمود امینی داراي شناس�نامه ش�ماره 3 به شرح دادخواست به کالس�ه 230/970654 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد مهدی امینی به شناس�نامه 531 در تاریخ 97/6/31  در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- مجید امینی – ف محمد مهدی ش 249 ت 1351 ص مش�هد – فرزند 
متوفی 2- محمود امینی ف محمد مهدی ش 3 ت 1345 ص مش�هد – فرزند متوفی 3- مرضیه امینی ف محمد مهدی ش 1120 ت 1342 
ص احمدآباد – فرزند متوفی 4- مریم امینی ف محمد مهدی ش 71031 ت 1348 ص از مشهد – فرزند متوفی 5- معصومه امینی ف محمد 
مهدی ش یک 1 ت 1340 ص از مشهد – فرزند متوفی .  اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت اول (
در پرونده اجرایی به شماره 950929 اموالی با مشخصات ذیل از محکوم علیه توقیف و قیمت آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی 
و به شرح زیر به مزایده گذاشته می شود اموال توقیفی مورد مزایده عبارت است از : 1-  دستگاه دیگ روغن 5 تن بدون پالک مشخصات 
به همراه مشعل و متعلقات مربوطه به ارزش 105/000/000 ریال 2- دستگاه جوش گام الکتریک pars-el630 به ارزش پایه 5/000/000 ریال 
. ارزش کل ام�وال به میزان 110/000/000 ریال می باش�د  . اموال توقیفی با قیمت پایه بش�رح فوق از طری�ق اجرای احکام مدنی در مورخه 
1397/10/05 س�اعت 11/00 در محل دفتر ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسید . اشخاصی که 
مایل به شرکت در مزایده می باشند می توانند 5 روز قبل از روز معین مزایده اموالی را که آگهی گردیده مالحظه نمایند . مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس و الباقی را ظرف 

مهلت حداکثر یک ماه پرداخت نماید .%
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد- حسین پور نظرآباد : 1797   

آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت اول (
در پرونده کالسه اجرا  به شماره 970877 . محکوم علیه : علی گلرخی محکوم است به پرداخت 514 قطعه سکه تمام بهار آزادی در حق 
محکوم له : شیوا کرمی چون محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام ننموده است ، به درخواست 
محکوم له اموالی با مشخصات ذیل از محکوم علیه توقیف و ارزش  آنها توسط ارزیاب به میزان 260/000/000 ریال تعیین گردیده است . یک 
دستگاه خودرو  سواری پژو 405 جی ال ایکس به رنگ خاکستری تک سوز  . اموال توقیفی با قیمت پایه بشرح فوق از طریق اجرای احکام 
مدنی در مورخه 1397/10/02 ساعت 11/00 در محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسید . 
اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می باشند می توانند 5 روز قبل از روز معین مزایده اموالی را که آگهی گردیده مالحظه نمایند . مزایده 
از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس و الباقی 

را ظرف مهلت حداکثر یک ماه پرداخت نماید .%
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد- نصرتی نظرآباد : 1798   

حصروراثت
خانم نرگس عبدالعلی زاده سراسیابی فرزند علی دارای شناسنامه 103 بشرح دادخواست شماره 9/557/3 مورخ 1397/8/28 توضیح داده 
شادروان علی عبدالعلی زاده سراسیابی فرزند محمد بشناسنامه 410 در تاریخ 1397/2/4 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- محمد عبدالعلی زاده سرآسیابی فرزند علی ش.ش 80 متولد 1333 فرزند پسر متوفی. 2- حسین عبدالعلی زاده سراسیابی 
فرزند علی ش.ش 342 متولد 1341 فرزند پسر متوفی. 3- نیره عبدالعلی زاده سراسیابی فرزند علی ش.ش 2008 متولد 1347 فرزند دختر 
متوفی. 4- نرگس عبدالعلی زاده سراسیابی فرزند علی ش.ش 103 متولد 1344 فرزند دختر متوفی. نامبرده به غیر از ورثه فوق وراث دیگری 
ندارد.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اش�خاصی باش�د 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.
557 شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان کرمان

2- حصروراثت
خانم فاطمه خواجه س�لیمی فرزند حاجی دارای شناس�نامه 76 بش�رح دادخواست ش�ماره 95/2/97/ش مورخ 1397/9/11 توضیح داده 
شادروان شهربانو خواجه سلیمی فرزند حیدر بشناسنامه 6 در تاریخ 1397/7/21 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- زهرا خواجه س�لیمی فرزند حاجی ش.ش 882 و ش�ماره ملی 3130716629 فرزند متوفی. 2- مجید خواجه س�لیمی فرزند حاجی 
ش.ش 891 و ش�ماره ملی 3130716726 فرزند متوفی. 3- فاطمه خواجه س�لیمی فرزند حاجی ش.ش 76 و ش�ماره ملی 2993006177 
فرزند متوفی. 4- نرگس خواجه س�لیمی فرزند حاجی ش.ش 0 و ش�ماره ملی 2980070017 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.
905 شورای حل اختالف شماره 2 باغین شهرستان کرمان

3- حصروراثت
آقای اصغر حس�ینی فرزند حسین دارای شناسنامه 5 بشرح دادخواست ش�ماره 970684 مورخ 1397/9/11 توضیح داده شادروان زبیده 
اس�المی شعبجره فرزند حسن دارنده ش�ماره ملی 3090384841 در تاریخ 1397/6/17 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- غالمرضا حسینی محمدآبادی فرزند حسین دارنده شماره ملی 3091330532 متولد 1331 پسر متوفیه. 2- عباس حسینی 
محمدآبادی فرزند حسین دارنده شماره ملی 3091342235 متولد 1335 پسر متوفیه. 3- احمد حسینی محمدآبادی فرزند حسین دارنده 
شماره ملی 3091353850 متولد 1338 پسر متوفیه.4- محمود حسینی محمدآبادی فرزند حسین دارنده شماره ملی 2992415911 متولد 
1339 پس�ر متوفیه. 5- اصغر حس�ینی محمدآبادی فرزند حسین دارنده ش�ماره ملی 3091366790 متولد 1342 پسر متوفیه. 6- علی 
حسینی محمدآبادی فرزند حسین دارنده شماره ملی 2992499897 متولد 1347 پسر متوفیه. 7- رضا حسینی محمدآبادی فرزند حسین 
دارنده شماره ملی 2992566012 متولد 1353 پسر متوفیه. 8- فاطمه حسینی محمدآبادی فرزند حسین دارنده شماره ملی 2992476341 
متولد 1345 دختر متوفیه. 9- زهرا حسینی محمدآبادی فرزند حسین دارنده شماره ملی 2992515043 متولد 1348 دختر متوفیه.  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.
684 شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
اقای عبدالرضا اردالن فرزند محمد دارای شناسنامه 90 بشرح دادخواست شماره 970354 مورخ 1397/8/6 توضیح داده شادروان محمد 
اردالن فرزند عباس بشناسنامه 68 در تاریخ 1397/7/6 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- عبدالرضا اردالن 
فرزن�د محم�د ش.ش 90 متولد 1346 فرزند متوفی. 2- غالمرضا اردالن فرزند محمد ش.ش 204 متولد 1352 فرزند متوفی. 3- حمیدرضا 
اردالن فرزند محمد ش.ش 683 متولد 1347 فرزند متوفی. 4- علیرضا اردالن فرزند محمد ش.ش 635 متولد 1344 فرزند متوفی. 5- بی 
بی بتول اردالن فرزند محمد ش.ش 771 متولد 1342 فرزند متوفی. تعداد وراث 5 نفر.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است.
354 شورای حل اختالف شماره 15 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 178/3/97/ح آقای / خانم زینعلی کاظمی جوبنی به ش�ماره  شناسنامه 1881 فرزند  نوروز از این شورا در خواست  
گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که  شادروان  نوروز کاظمی جوبنی فرزند   سلیمان در تاریخ 97/01/01 در شهرستان 
رودبار فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح  ذیل تعرفه شده اند :1- حمداله کاظمی جوبنی شماره شناسنامه 2659715742 
نام پدر نوروز نس�بت پس�ر متوفی 2-  زینعلی کاظمی جوبنی ش�ماره شناس�نامه 1881 نام پدر نوروز نس�بت پسر متوفی 3- لحیا 
کاظمی جوبنی شماره شناسنامه 1286 نام پدر نوروز نسبت  دختر متوفی 4-  گل باتون کاظمی جوبنی شماره شناسنامه 1285 نام 
پدر نوروز نسبت  دختر متوفی و به غیر ازوراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.  اینک پس از  مالحظه دادخواست وانجام تشریفات 
قانونی  و ثبت آن به ش�ماره 178/3/97/ح مفاد درخواس�ت مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر 3 ش�ورای حل اختالف رودبار تسلیم نماید.در غیر 

اینصورت گواهی  حصر وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5405   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختالف شعبه3 شهری  رودبار- بهزاد براری

 مزایده مرحله اول
 به موجب پرونده کالسه 960590 اجرایی ، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه محکوم علیه عباس قنبری به 
پرداخت  مبلغ 30/000/000 ریال  در ضمن بهمن بش�کوه ومبلغ 1/500/000 ریال بابت فیش در حق دولت محکوم گردیده اس�ت چون 
محکوم علیه  در موعد مقرر نسبت به پرداخت  بدهی خود اقدامی ننموده است اموال ) منقول ( وی طبق نظریه ) کارشناس( رسمی 
دادگستری به شرح  ذیل می باشد.  محل تجمیع اموال توقیفی واقع در: آستانه اشرفیه- خ شهید خوش سیرت- نبش کوچه شکر 
گ�زار- من�زل آقای  قنبری تعداد 6 کارتن گل مصنوعی بهمراه  مقداری گل مصنوعی فله که  همگی محصول کش�ور چین بودند به 
ش�رح تفکیک�ی زیر رویت گردی�د:1- گل مصنوعی اکلیلی توپی به تعداد 11 عدد به ارزش  تقریب�ی هر عدد 70000 ریال مجموعا به 
ارزش تقریب�ی 770000 ری�ال 2- گل  مصنوعی اکلیلی در 4 مدل به تعداد 62 عدد ب�ه ارزش تقریبی هر عدد 105000 ریال مجموعا 
به ارزش  تقریبی 6510000 ریال 3- گل مصنوعی  ش�کوفه اکلیلی به تعداد 26 عدد به ارزش تقریبی هر عدد 140000 ریال مجموعا  
ب�ه ارزش 3640000 ریال 4- گل مصنوعی چوب خش�ک به تعداد 62 عدد  ب�ه ارزش تقریبی  هر عدد  60000 ریال مجموعا به ارزش 
تقریب�ی 3720000 ری�ال  5- گل مصنوع�ی  نرگ�س به تع�داد 24 عدد  به ارزش تقریب�ی  هر عدد 140000 ری�ال  مجموعا به ارزش 
تقریب�ی 3360000 ری�ال  6- گل مصنوعی ارکیده  ریزبه تع�داد 72 عدد به ارزش تقریبی  هر ع�دد 105000 ریال مجموعا به ارزش 
تقریبی  7560000 ریال  با در نظر گرفتن جمیع جوانب و ش�رایط ومحل نگهداری ارزش  تقریبی اموال تعرفه ش�ده مجموعا به مبلغ 
25560000 ریال  برابر با دومیلیون و پانصد و پنجاه  و ش�ش هزار تومان اعالم می گردد. این اجرا در نظر دارد  در روز چهارش�نبه 
مورخ 1397/10/5   ساعت  11  صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور از طریق 
مزایده از قیمت پایه شروع و اموال متعلق به کسی خواهد بود که باالترین قیمت پیشنهاد نماید . ده درصد از قیمت فی المجلس از  
برن�ده مزایده دریافت و الباقی وج�ه مزایده ظرف مهلت قانونی که حداکثر یکماه 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 ش�د. 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 
گ�ردد در صورت�ی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز و همان س�اعت وهمان مکان برگزار می گردد . 
ش�کایت 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  5406   مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی

 آگهی اجرائیه
 ش�ماره 355/2/96/ح  مش�خصات محکوم له نام : لطف اله  نام خانوادگی: کش�اورز تاریخی با وکالت خانم فاطمه احدی نام پدر : یل 
علی  ش�غل : نش�انی محل اقامت : منجیل خیابان  ش�هید رجایی- کوچه ش�هید حمزه بهرامی- نبش کوچه- طبقه دوم مش�خصات 
محکوم علیه نام :  بهزاد/ اسماعیل نام خانوادگی : قربان پور شاه خالی / کشاورز خانی نام پدر:  تقی / بهرام شغل :  نشانی  محل اقامت 
:  بهزاد قربان پور ش�اه خالی  مجهول المکان    محکوم به : بموجب  دادنامه ش�ماره 101 مورخ 97/3/28 دادگاه  ش�ورای حل اختالف 
شعبه دوم منجیل که وفق دادنامه شماره  شعبه  دادگاه تجدید نظر قطعیت حاصل کرده است. محکوم  علیه محکوم شده به پرداخت  
مبلغ ش�صت میلیون ریال بابت اصل خواس�ته  و پرداخت مبلغ  نهصدو نود و پنج هزار ریال بابت هزینه  دادرسی و پرداخت خسارت   
تاخیر تادیه  با احتساب بعهده دایره اجرای  احکام مدنی  وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه ضمنا هزینه  اجرا بر عهده  محکوم علیه می 
باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :. 1- پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جمع دارائی خود را به قس�مت اجرا تس�لیم کند( اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه  ظرف س�ه س�ال بعد از انقضا 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 متعس�ر باش�د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش�د. 4-عالوه بر موارد باال که قس�متی از ماده 34 اجرای 
احکام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 

محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به ان عمل  نمایید. 
ح  5407   شعبه  2 شهری شهر منجیل

 آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
 ش�ماره 960216 بموجب پرونده های اجرایی کالس�ه 960216 اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان  الهیجان له آقای  محمد 
علی�زاده وعلی�ه آقای  محمد ه�ادی اخوان  بازار ده مبنی بر مطالبه طلب را نموده اند که ب�ا توجه به عدم  پرداخت جلب گردیده که 
با معرفی یک قطعه  زمین در خواس�ت توقیف و کارشناس�ی ملک یک قطعه  زمین بایر حدود 300/10 متر مربع  مراتب جهت ارزیابی  
به کارش�ناس رس�می دادگستری ارجاع که ایش�ان پس از بررس�ی ومطالعه پرونده ثبتی نظر خود را به شرح ذیل اعالم داشته است 
ک�ه مص�ون از اعتراض واقع گردیده. مش�خصات  زمین مورد مزایده وارزش ریالی  مورد مزایده ش�ش دانگ یک قطعه زمین واقع در 
لیالستان جنب کارخانه ماشین سازی میر نظام کوچه شهید علی فالح رنجبر انتهای  کوچه از توابع بخش مرکزی شهرستان الهیجان که 
فاقد اعیانی با  یوار سنگی به ارتفاع حدود 50 سانتیمتر محصور شده و دارای  راه دسترسی 4 متری مشاعی که برق رسانی وگاز رسانی منطقه نیز 
انجام شده که ارزش ملک موصوف به مبلغ  750/250/000 ریال بعنوان قیمت پایه  کارشناسی اعالم ، که این  امر مصون از اعتراض  واقع  گردیده 
است. تاریخ ومحل برگزاری مزایده   زمین مذکوردر روز چهارشنبه مورخه 1397/10/05 از ساعت9 الی11 در محل دادگستری شهرستان الهیجان 
طبقه دوم  اجرای احکام مدنی با حضور نماینده محترم دادستان  شهرستان الهیجان از طریق مزایده  حضوری به فروش می رسد ومزایده در روز 
وساعت تعیین شده شروع و از قیمت پایه شروع وکسی  که باالترین قیمت را  پیشنهاد نمایدفروخته خواهد شد وخریدار  موظف است ده درصد 
از قیمت کل خریداری  شده فی المجلس پرداخت و مانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده بپرداخت و رسید 
آنرا به اجرا تسلیم نماید و چنانچه نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده  ثمن معامله) 90 درصد باقیمانده (  را در فرجه  مقرر پرداخت  نماید وفق  
ماده 129 قانون  اجرای احکام  مدنی سپرده   او ) وجه 10 درصد واریزی ( پس از کسر  هزینه های  عملیات اجرایی  بنفع  صندوق  دولت ضبط  ودر  
صورت  در خماست  مجدد خواهان مزایده تجدید  میگردد. متقاضیان می توانند پنج روز  قبل از برگزاری  مزایده  از ملک  فوق  واقع در  آدرس 
فوق الذکربازدید و جهت  کسب اطالعات  بیشتر  به این اجراء  مراجعه  فرمایند. این آگهی  یک بار  در یکی از روزنامه های  کثیر االنتشار  محلی 

درج  و در معابر  عمومی  ونقاط  پر جمعیت  شهر الصاق میگردد.
ح  5408   دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان الهیجان- بابایی برزکی

آگهی حصر وراثت
آقای :رضا  شهرت : گرگین  نام پدر: جمعه  بشناسنامه : 16613  صادره از اهواز  درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که پدرم مرحوم جمعه شهرت : گرگین  بشناسنامه : 30 صادره  مسجدسلیمان در تاریخ   22 /  8 / 1397  در شهرستان اهواز  اقامتگاه  
دائمیش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر 2 – غالمحسین گرگین فرزند جمعه ش ش 14 صادره از ایذه 3 – محمد 
گرگین فرزند جمعه ش ش 8294 صادره از ایذه 4 – مجید گرگین فرزند جمعه ش ش 139 صادره از اهواز ) پس�ران متوفی ( 5 – ماس�لطان 
رشیدی فرزند لطفعلی ش ش 5717 صادره از رامهرمز ) همسر متوفی ( و الغیر طبق دادخواست تقدیمی به شعبه 4 مستقر در مجتمع شماره 
یک شهرستان اهواز . اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رسمی که بعد از این تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
9/29-قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه متهم ابراهیم مجدم سلطانی فرزند نادر فعال مجهول المکان – در پرونده کالسه 970344 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ماهشهر به 
اتهام حمل کاالی قاچاق – پرونده وی در این مرجع مطرح رسیدگی بوده و مشارالیه متواری و تحت تعقیب بوده – و جهت وی وقت رسیدگی در 
مورخه 29 / 10 / 97 راس ساعت 10 تعیین وقت گردیده – لذا از یادشده دعوت میگردد تا در جلسه دادگاه و در این شعبه حاضر گردد – و از اتهام 
انتسابی علیه وی طی کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان امیدیه – در جلسه دادگاه از خود دفاع نماید – و در صورت عدم حضور در 

وقت تعیین شده وفق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد . نوبت اول :  13 / 9 / 97    - نوبت دوم : 24 / 9 / 97 
2200-رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ماهشهر- سید حسین واثقی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه متهمان 1 – اقای عبدالطیف دهقانی فرزند الهیار – 2 – خانم عزت احمدی فرزند محمد  فعال مجهول المکان – در پرونده کالسه 
930741   شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ماهشهر به اتهام متهم ردیف اول ) عبدالطیف دهقانی فرزند الهیار ( مباشرت در حمل و نگهداری 
مقدار یکصدو بیست و پنج کیلو و ششصد و چهل گرم حشیش –و متهمه ردیف دوم )خانم عزت احمدی فرزند محمد (به اتهام معاونت در حمل 
و نگهداری مقداریکصدو بیست و پنج کیلو و ششصدو چهل گرم حشیش پرونده آنان در این مرجع مطرح رسیدگی بوده و   و مشارالیهما متواری 
و تحت تعقیب بوده – و جهت آنان وقت رسیدگی در روز چهارشنبه مورخه 17 / 11 / 97 راس ساعت 9 تعیین وقت گردیده - لذا یادشدگان طبق 
این آگهی احضار میگردند تا در جلسه دادگاه و در این شعبه حاضر شوند – و از اتهام انتسابی علیه آنان طی کیفرخواست صادره از سوی دادسرای 
شهرستان بهبهان– در جلسه دادگاه از خود دفاع نمایند – و در صورت عدم حضور در وقت تعیین شده وفق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد 

آمد . نوبت اول :  13 / 9 / 97    - نوبت دوم : 24 / 9 / 97 
2198-رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ماهشهر- سید حسین واثقی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه متهم میالد شریعتی فرزند علی-  فعال مجهول المکان – در پرونده کالسه 970245   شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ماهشهر به 
اتهام خرید و فروش مواد روانگردان و حمل و نگهداری مقدار چهل و هفت گرم و هشتصد میلی گرم مواد روانگردان شیشه و مقدار یکصد و پنجاه 
میلی گرم هروئین – پرونده وی در این مرجع مطرح رسیدگی بوده و مشارالیه متواری و تحت تعقیب بوده – و جهت وی وقت رسیدگی در  روز 
سه شنبه مورخه 9 / 11 / 97 راس ساعت 9 تعیین وقت گردیده – لذا از یادشده طبق این آگهی احضار میگردد تا در جلسه دادگاه و در این شعبه 
حاضر گردد – و از اتهام انتسابی علیه وی طی کیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان بهبهان – در جلسه دادگاه از خود دفاع نماید – و 
در صورت عدم حضور در وقت تعیین شده وفق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد . نوبت اول :  13 / 9 / 97    - نوبت دوم : 24 / 9 / 97 
2199-رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی ماهشهر- سید حسین واثقی

آگهی   

نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970630  ب�ه موج�ب دادنام�ه  ش�ماره 
9709970261901411  مورخ 97/8/21 این دادگاه آقای حس�ین شمسی فرزند 
حشمت اله را به اتهام نگهداری 40 سانتی گرم شیشه و یک عدد پایپ و استعمال 
روانگردان شیش�ه جمعا به مبلغ دو میلیون و بیس�ت و پنج هزار تومان جزای  
نقدی و 104 ضربه شالق محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  
رای صادره طبق ما ده 406  قانون آئین دادرس�ی کیفری  غیابی و پس از ابالغ 

واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58229  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970179  ب�ه موج�ب دادنام�ه  ش�ماره 
9709970261901449  م�ورخ 97/8/23 ای�ن دادگاه آقای کامبیز داوری حمزه 
خانلو فرزند  مدد را به اتهام نگهداری 2 گرم و 6 سانت شیشه استعمال شیشه 
جمعا به مبلغ 3 میلیون و 100 هزار تومان جزای نقدی و 134 ضربه شالق و 3 سال 
حبس محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  رای صادره طبق 
ما ده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 

روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58230  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970214  ب�ه موج�ب دادنام�ه  ش�ماره 
9709970261901412  م�ورخ 97/8/23 ای�ن دادگاه آق�ای علی ش�رفی فرزند 
سلیمان را به اتهام نگهداری مجموعا 12 گرم شیره و سوخته تریاک به مبلغ 950 
هزار تومان جزای نقدی و 12 ضربه شالق محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب 
به نامبرده ابالغ  رای صادره طبق ما ده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی و 

پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58231  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970290  به موجب دادنامه  شماره 9709970261901417  
مورخ 97/8/21 این دادگاه آقای  محس�ن الهی هرس�ین فرزند عل�ی را به اتهام 
نگهداری نگهداری 10 سانتی گرم روانگردان شیشه به مبلغ 300 هزار تومان جزای 
نقدی و 10 ضربه شالق محکوم گردیده است. بدینوسیله مراتب به نامبرده ابالغ  رای 
صادره طبق ما ده 406  قانون آئین دادرسی کیفری  غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف 

مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58232  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در  پرونده کالسه 970196 اتهامی فاطمه فرجو وقت رسیدگی  مورخ 
1397/11/01 ساعت 9 صبح تعیین گردیده لذا از طریق نشر آگهی به نامبرده ابالغ 
می گردد تا  وفق ماده 174  قانون آئین دادرس�ی کیفری در موعد مقرر جهت 
حضور در جلسه   دادگاه به شعبه سیزده دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در 
خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه بدیهی است در صورت عدم حضور 

طبق مقررات به صورت  غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58233  مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در  پرونده کالس�ه 970951 اتهامی علی جعفری  وقت رس�یدگی  
مورخ 1397/10/30 س�اعت 9 صبح تعیین گردیده لذا از طریق نش�ر آگهی به 
نامبرده ابالغ می گردد تا  وفق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری در موعد 
مقرر جهت حضور در جلسه   دادگاه به شعبه سیزده دادگاه انقالب اسالمی تهران 
واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه بدیهی است در صورت عدم 

حضور طبق مقررات به صورت  غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58234  مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در  پرونده کالس�ه 970790 اتهامی امیر س�جاد کوشکی فرزند  
جانگیر وقت رس�یدگی  مورخ 1397/10/29 ساعت 9 صبح تعیین گردیده لذا 
از طریق نش�ر آگهی به نامبرده ابالغ می گردد تا  وفق ماده 174  قانون آئین 
دادرسی کیفری در موعد مقرر جهت حضور در جلسه   دادگاه به شعبه سیزده 
دادگاه انقالب اس�المی تهران واقع در خیابان ش�ریعتی ابتدای خیابان معلم 
مراجعه بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور طبق مق�ررات به صورت  غیابی 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58235  مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در  پرونده کالس�ه 970678 اتهامی محمد عابری اکبرپور فرزند 
ش�امراد وقت رسیدگی  مورخ 1397/10/26 ساعت 9 صبح تعیین گردیده لذا 
از طریق نش�ر آگهی به نامبرده ابالغ می گردد تا  وفق ماده 174  قانون آئین 
دادرسی کیفری در موعد مقرر جهت حضور در جلسه   دادگاه به شعبه سیزده 
دادگاه انقالب اس�المی تهران واقع در خیابان ش�ریعتی ابتدای خیابان معلم 
مراجعه بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور طبق مق�ررات به صورت  غیابی 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58236  مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقالب اسالمی تهران 
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آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کالسه پرونده: 141/9/97حقوقی خواهان: مجتبی فرحانی به نشانی آبادان  چوبنده کوی امام حسین شهدا 21 خوانده : مهدی حزباوی  مجهول 
المکان خواسته: فک رهن  سند مالکیت خودرو پراید مرجع  رسیدگی : شعبه 9  شورای حل اختالف ابادان وقت رسیدگی: 97/10/30 ساعت 
17:45 خواهان دادخواس�تی به خواس�ته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کالسه 141/9/97ح  به ثبت رسیده و 
با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  ابالغ دادخواست و ضمائم آن و وقت 
رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست 

و ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
997/97/ح - رئیس شعبه 9 شورای حل اختالف آبادان 

دادنامه 
ش�ماره پرونده 2/298/97 دادنامه 557 مورخه 97/7/22 ش�عبه دوم  ش�ورای حل اختالف  کنگاور  خواهان: فریبا ترکاش�وند فرزند 
عبدالرضا ساکن  کنگاور میدان استقالل کوچه ابوذر  غفاری  2 پالک 9  خوانده : شمسعلی  خان مرادی فرزند حیدرعلی ساکن مجهول 
المکان  خواس�ته: مطالبه مهریه تقاضای صدور حکم بر محکومیت  خوانده  به پرداخت مهریه مندرج در س�ند نکاحیه مبلغ 500 هزار 
تومان در سال 1377 به نرخ روز به مبلغ 5/000/000  ریال  به نرخ روز مبلغ خواسته 79/900/128  ریال اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  
و مطالبه خسارت دادرسی  شورا با بررسی  محتویات و اوراق پرونده ختم رسیدگی  را ا عالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت  به 
صدور رای می نماید. رای ش�ورا در خصوص دادخواس�ت خانم فریبا ترکاشوند فرزند عبدالرضا به طرفیت از آقای شمسعلی خان مرادی 
فرزند حیدرعلی  به خواسته مطالبه مهریه بدین شرح که خواهان اظهار می دارد که اینجانب حسب  عقدنامه  زوجیت پیوست  همسر 
ش�رعی و قانونی خوانده  می باش�م که برابر عقدنامه مهریه اینجانب مبلغ 500 هزار تومان س�ال 1377  می باش�د که  عندالمطالبه  و 
قاب�ل وصول می باش�د لذا ب�ا عنایت به مراتب فوق تقاضای رس�یدگی  و صدور حکم به محکومیت خوانده  ب�ه پرداخت مهریه مندرج 
در س�ند نکاحیه به مبلغ 500 هزار تومان س�ال 1377 به نرخ روز ش�اخص بانک مرکزی در زمان پرداخت با احتساب خسارت دادرسی 
مورد استدعاس�ت ش�ورا پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده  من جمله رویت  تصویر مصدق عقدنامه شماره ترتیب 21403  مورخه 
1377/2/7 که حاکی از رابطه زوجیت میان اصحاب دعوی می باشد و با توجه به مطالعه دادخواست تقدیمی و صورت جلسه تنظیمی و  
با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده   محترم که پس از درج وقت رسیدگی در روزنامه کثیر االنتشار  و ابالغ وقت رسیدگی  و عدم 
حضور خوانده   در جلس�ه رس�یدگی و عدم ارائه دلیل و مس�تندات دال بر نقض ادعای خواهان از ناحیه خوانده  محترم لذا شورا توجها 
به جمیع  موارد فوقو عندالمطالبه بودن مهریه  دعوی خواهان را وارد  ثابت و مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به ما ده 1082 و 
1087  و تبص�ره الحاق�ی  74/4/29  ماده 1082  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 5/000/000 تومان معادل پنج میلیون ریال 
بابت مطالبه مهریه خواهان پس از محاسبه آن به نرخ روز و شاخص  بانک مرکزی   جمهوری اسالمی ایران  در واحد محترم اجرای احکام 
مدنی شورا در حق خواهان  خانم فریبا ترکاشوند صادر و اعالم می دارد و شورا در خصوص  قسمت اخیر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه  
خسارات دادرسی  با توجه به معافیت نامبرده از پرداخت هزینه دادرسی  حسب ماده  5 قانون  حمایت از خانواده بر این بخش از خواسته 
خواهان وفق ماده 197  قانون آئین دادرسی  مدنی حکم بر بی حقی  خواهان نسبت به مطالبه  پرداخت خسارات دادرسی  صادر و ا عالم 
می  دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز  از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از مضی مهلت مذکور  ظرف مدت 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم  عمومی حقوقی شهرستان کنگاور می باشد. 
531  قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کنگاور 

آگهی حصر وراثت 
آقای علی پرویزی  حور شناسنامه  شماره 4720 به پرونده کالسه66 سیار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده  که شادروان  محبوب پرویزی حور به شماره شناسنامه 1801 در تاریخ 1397/08/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر  است به:  1. علی پرویزی حور به شماره شناسنامه 4720 پسر متوفی 2.   حیدر پرویزی حور به شماره شناسنامه 4721 پسر 
متوفی 3. فاطمه پرویزی حور به شماره شناسنامه 305 دختر متوفی 4. امینه پرویزی  حور به شماره شناسنامه 306 دختر متوفی 5. خانم 
قزپور ممی حور به شماره شناسنامه 2471 همسر متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. 
10914 -  سرپرست مجتمع  شورای حل اختالف شهرستان نمین -  رسول نمازی 

آگهی حصر وراثت 
آقای اکبر پناهی شناس�نامه  شماره 1288 به پرونده کالس�ه 67 سیار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  
که ش�ادروان   داداش پیامی خانقاه به ش�ماره شناسنامه 509 در تاریخ 1397/06/06 در اقامتگاه غیر دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر  اس�ت به:  1. علی پیامی خانقاه به ش�ماره شناسنامه 1466942010  پسر متوفی 2. جلیل پناهی خانقاه به شماره شناسنامه 
1569 پسر متوفی 3.  اکبر پناهی به شماره شناسنامه 1288 پسر متوفی  4. محمد پناهی خانقاه به شماره شناسنامه 1083 پسر متوفی اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود. 
109315 -  سرپرست مجتمع  شورای حل اختالف شهرستان نمین -  رسول نمازی 

دادنامه 
 ش�اکی: مدیریت برق اردبیل با نمایندگی خانم س�حر نوری فرزند ظاهر  به نشانی استان اردبیل  شهرس�تان ا ردبیل  شهر اردبیل خ  4 راه 
امام مدیریت برق اردبیل و آقای مهدی احدی فرزند حس�ین به نش�انی ا ستان اردبیل شهرستان اردبیل  شهر اردبیل  خیابان  دادگستری  
مدیریت برق اردبیل تلفن 09141552312  متهم: آقای حسن رضائی فرزند احد به نشانی مجهول المکان اتهام: سرقت مستوجب تعزیر   به 
تاریخ 97/09/05  در وقت مقرر پرونده کالسه 970634  در شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اردبیل تحت نظر است مالحظه می گردد که در قرار 
مجرمیت و کیفرخواست صادره عنوان اتهامی  متهم تخریب تجهیزات برق رسانی و سرقت سیم های مسی قید شده است در حالیکه طبق 
تحقیقات انجام شده تخریب صورت گرفته به قصد سرقت سیم برق و مقدمه بزه سرقت بوده  است لذا دادگاه با اختیار حا صله از  ماده 
280  قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 ضمن اصالح کیفرخواس�ت صادره از عنوان تخریب تجهیزات برق رس�انی و  سرقت 
سیم های مسی به سرقت سیم های مسی ختم رسیدگی  را ا عالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام  آقای  حسن رضایی فرزند  احد دایر بر سرقت سیم های مسی نمره 35 بطول 686  متر و به 
وزن 66/212   کیلوگرم و به ارزش تقریبی 68232471   ریال از محل روس�تای س�رخانلو به شرح موجود در پرونده موضوع شکایت  
مدیریت شرکت توزیع برق شهرستان اردبیل با نمایندگی حقوقی  آقای مهدی ا حدی و خانم سحر نوری با امعان نظر در  جامع اوراق 
و محتویات پرونده  و با بررس�ی و ا رزیابی ادله موجود از جمله ش�کایت شرکت شاکی کروکی  ترسیمی گزارش و صورتجلسه  مرجع 
انتظامی تحقیقات  محلی صورت گرفته عدم حضور متهم در دادسرا جهت دفاع از اتهام انتسابی   علی رغم ا حضاریه صورت گرفته 
از طریق نشر آگهی و عدم دسترسی به وی علی رغم صدور دستور جلب و قرار  جلب به دادرسی و کیفرخواست  صادره از  دادسرای  
عمومی و انقالب اردبیل و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی  دادگاه علیرغم احضار صورت گرفته از طریق نشر آگهی و سایر قرائن 
و امارات  موجود در پرونده بزه انتس�ابی  به متهم  محرز اس�ت لذا دادگاه به اس�تناد ماده 276 قانون مجازات اس�المی مصوب 1392 
ناظر به ماده 661 و 667  قانون مجازات اس�المی مصوب 1375 حکم بر محکومیت  متهم موصوف به تحمل یک س�ال حبس تعزیری  
و تحمل 74 ضربه ش�الق تعزیری  و رد عین مال مس�روقه و در صورت  فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مس�روقه به شرح موجود 
در پرونده در حق شاکی  صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی  محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ  ابالغ واقعی قابل واخواهی 

در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم   تجدید نظر استان اردبیل می با شد. 
109316  دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 اردبیل – اکبر حیدری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای علیرضا مبینی طهرانی فرزند اسداله 
خواه�ان آقای بهنام جوادی دادخواس�تی به طرفیت خوان�ده   آقای علیرضا مبینی طهرانی به خواس�ته  مطالبه وجه چک مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کالسه  9709980493200352  شعبه 2 ش�ورای حل اختالف شهرستان اردبیل ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/16  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. 
109317 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 2  شورای حل اختالف شهرستان اردبیل – مهین اقائی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
  آقای  رضا زمانی به ش�ماره شناس�نامه 2194- 1351 به ش�رح دادخواست  به کالسه 971364   از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محرمعلی زمانی به ش�ماره شناس�نامه 14 در تاریخ 1397/8/26 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذش�ته و و رثه آن  مرحوم منحصر اس�ت به: 1.  متقاضی  با مش�خصات  فوق 1. رس�ول به ش ش  2336- 1354،  3. مهدی 
به ش ش  717- 1361، 4. حس�ین به ش ش  4196- 1364،  5.  محمد به ش ش  13759- 1367 پس�ران متوفی  6. فرح به ش ش  
72618- 1357، 7. سوس�ن ب�ه ش ش  4270854979- 1361 ، 8. زین�ب به ش ش  366- 1362 دخت�ران متوفی همگی زمانی  9. 
رقیه س�لطانی به ش ش  1307- 1330  همس�ر متوفی و الغیر با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا و صیت نامه از  متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم  دارد 

و اال گواهی  حصر وراثت صادر خواهد شد. 
486 قاضی حوزه یک شورای حل اختالف شهرستان زنجان 

آگهی ابالغ  وقت دادرسی و کیفرخواست 
  مطاب�ق کیفرخواس�ت صادره از دادس�رای   عموم�ی و انقالب  زنجان به ش�ماره 9710432600502853   آق�ای امیر عظیمی فرزند 
حس�ین به اتهام نش�ر ا کاذیب و منتشر نمودن تصاویر در فضای مجازی از طریق فتوشاپ  تحت تعقیب می باشد که جهت رسیدگی 
به اتهامهش پرونده مربوطه به شعبه 107  دادگاه کیفری 2 زنجان واقع در زنجان بزرگراه 22 بهمن مجتمع ادارات ساختمان شماره 1  
دادگستری  کل استان زنجان ارجاع و به کالسه 970721 ثبت گردیده که  وقت رسیدگی آن 1397/11/17 ساعت 11 تعیین شده است. 
به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم مزبوردر  اجرای  ماده 344   قانون آئین دادرس�ی کیفری مصوب س�ال 1392 و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در این رو زنامه کثیر االنتش�ار آگهی  می ش�ود تا متهم یاد ش�ده در وقت رس�یدگی تعیین شده در جلسه دادرسی  

حضور  بهم رساند در صورت عدم حضور  تصمیم   مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
487  منشی شعبه 107 دادگاه کیفری 2 زنجان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای  منوچهر سیف دارای شناسنامه شماره 656 به شرح دادخواست به کالسه 97111200685 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  محمود سیف   به شناسنامه شماره 4435 در تاریخ 96/7/19 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . منوچهر سیف  به ش ش  656 پسر متوفی 2. غالم سیف به ش 
ش  640 پس�ر متوفی 3. رضا س�یف به ش.ملی 1705461-396 پسر متوفی  4. محترم متین به ش ش  948 همسر متوفی  5.  مهری 
س�یف به ش ش  21057 دختر متوفی  6.   الهام س�یف به ش ش  972 دختر متوفی 7.  صدیقه س�یف به ش ش  20257 دختر متوفی  
الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از 

متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3720 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصر وراثت 
  آقای  جواد خدارحمی  دارای شناس�نامه ش�ماره 3582 به شرح دادخواست به کالسه 9701120686  از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان   منیر رجبی  به شناس�نامه ش�ماره 30 در تاریخ 91/12/10 در  اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به: 1.  جواد  خدارحمی به ش ش  3582 پس�ر متوفی 2. 
مرتضی خدارحمی به ش ش  3697  پس�ر متوفی 3. علیرضا خدارحمی به ش ش  2620 پس�ر متوفی  4.  علی خدارحمی  به ش ش  
28 پسر متوفی  5.  عین شاه خدارحمی به ش ش  26 پسر متوفی  6. علی احسان خدارحمی به ش ش  2914 پسر متوفی 7.  زهراء 
خدارحمی به ش ش  2199  دختر متوفی 8. فردوس خدارحمی به ش ش  1602 دختر متوفی 9. خدیجه خدارحمی  به ش ش  2422 
دختر متوفی الغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو 

یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3721 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی حصر وراثت 
  آقای  محمد قربان ترک دارای شناس�نامه ش�ماره 8 به شرح دادخواست به کالس�ه 97011200686   از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان   بابامراد ترک   به شناسنامه شماره 305 در تاریخ 93/3/22 در  اقامتگاه دائمی 
خ�ود ب�درود زندگی گفته ورثه حین الف�وت آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به: 1.  محمدقربان ترک به ش ش  8 پس�ر متوفی 2. 
محمد مراد  ترک به ش ش 7  پس�ر متوفی  3.  حس�ن مراد ترک به ش ش  112  پس�ر متوفی  4.  حس�ین مراد جاوید منش به ش ش  
2 پس�ر متوفی الغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو 

یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
3722 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختالف شهرستان نهاوند

آگهی احضارمتهم وابالغ وقت رسیدگی
  نظربه اینکه درپرونده کالس�ه970768/برای صادق رجبی فرزند یوس�ف به اتهام توهین)فحاش�ی(وتهدید موضوع شکایت احسان 
بیک محمدی وقت رس�یدگی برای روز4شنبه مورخه97/10/19 س�اعت9 صبح تعیین گردیده است باعنایت به مجهول المکان بودن 
وعدم دسترس�ی به متهم ودراجرای مقررات ماده 344قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب 1نوبت منتش�ر تا متهم دروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی ومواجهه حضوری واس�تماع ادله ودفاعی�ات وعندالزوم اخذ آخرین دفاع ضمن ارائه ادل�ه ودفاعیات خود دردادگاه 

حاضرگردد بدیهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
214-دادرس شعبه 103دادگاه کیفری2 گنبد- دنکوب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   بدینوس�یله خواه�ان عذرا اکملی فرزند براتعلی دادخواس�تی بطرفیت خواندگان تاج محمد گری وغیره ک�ه احد ازخواندگان بنام 
حاج موس�ی ستار زاده فرزند حسین مجهول المکان میباش�د به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال- خلع ید مقوم به3/100/000ریال 
ارزش منطقه ای ملک12/400/000ریال ش�عبه صادرکننده شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قال  بشماره پرونده کالسه97099817
60200885بایگانی970925/مطرح گردیده ووقت رس�یدگی آن سه شنبه 1397/11/02ساعت11صبح تعیین شده است بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده فوق الذکر ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی 
ودس�تور دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میشود تا خوانده حاج موسی ستارزاده پس ازنشرآگهی واطالع 
ازمف�اد آن ب�ه دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروق�ت مقررفوق جهت 

رسیدگی دراین دادگاه حاضرگردد.   
212-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قال -پقه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
   بدینوس�یله بانک مهراقتصاد باوکالت ابراهیم گلستانی فر دادخواستی بطرفیت خواندگان1-شاه محمد پقه فرزند دانقطار2-شمس 
الدین سلیمی فرزند شیری3-کامبیز گرگانی فرزند حاجی محمد)خوانده ردیف 3مجهول المکان میباشد( به خواسته تامین خواسته 
ومطالب�ه وج�ه چک)صدورحکم برمحکومی�ت تضامنی خوان�دگان بپرداخت بابت1فقره چ�ک بش�ماره16926087/531700مورخه 
1397/06/12بمبلغ375/000/000ریال-مطالبه خس�ارات دادرس�ی-مطالبه خسارت تاخیرتادیه ش�عبه صادرکننده شعبه اول دادگاه 
عمومی)حقوق�ی(آق قال واقع بش�ماره پرون�ده کالس�ه 9709981760200925بایگانی970965/مطرح گردیده ووقت رس�یدگی آن 
چهارشنبه 1397/10/26ساعت9/30 صبح تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده کامبیز گرگانی فوق الذکر ودرخواست 
خواه�ان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه ه�ای عمومی وانقالب درامورمدنی ودس�توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتش�ار آگهی میش�ود تا خوانده پس ازنش�رآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرگردد.   
213-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قال -پقه

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم طوبا جمالی دارای ش�ماره شناسنامه1671بش�رح دادخواس�ت بکالس�ه 970746/ازاین شورا درخواس�ت گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عصمت رستمی به شناس�نامه48869درتاریخ95/6/19دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-طوبا جمالی ف رس�ول ش ش1671ت ت 1344صادره ازگمیشان دخترمتوفی که 
بجز مورد فوق متوفی وارث دیگری ندارد 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.
215-رئیس شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به بابک داداش زاده
   درخصوص دعوی محمدرضا کرد نوکنده بطرفیت خوانده بابک داداش زاده فرزند حسن بخواسته مطالبه وجه سفته مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبشماره پرونده کالسه بایگانی 970343/شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان بندرگز ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/10/18ساعت9 
تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 

نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
166-منشی دفترشعبه 2شورای حل اختالف شهرستان بندرگز

دادنامه
   پرونده کالس�ه 9709980059900207بایگانی970360/شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی ش�ماره 9709970059900486 
خواهان شرکت تعاونی اعتباری امید جلین گرگان درحال تصفیه باوکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین باوکالت مرضیه مهری ف محمود 
بنشانی استان گلستان- گرگان خ ولیعصر روبروی مسجد امیر مجتمع عادل ط 3واحد 13خواندگان1-جعفر مرتضائی ف غالمعلی بنشانی استان 
گلستان گرگان شهرک جهاد دانشجو17ساختمان اهورا ط 4و2-احمد اسمعیل پور ف شفیع بنشانی استان گلستان گرگان خیابان گرگانجدید 
ش�هرک بهارس�تان بلوک9 ط 1پالک 172و3-محمد جواد رحمان نزاد ف عبدالرحمن بنشانی مجهول المکان خواسته ها1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2-مطالبه وجه چک 3-مطالبه خسارت تاخیرتادیه رای دادگاه درخصوص دعوی شرکت تعاونی اعتباری امید جلین گرگان درحال 
تصفیه باوکالت مع الواس�طه موسس�ه اعتباری کاسپین باوکالت مرضیه مهری ف محمود بطرفیت احمد اسمعیل پور ف شفیع- محمد جواد 
رحمان نژاد ف عبدالرحمن وجعفر مرتضائی ف غالمعلی مبنی برصدورحکم برمحکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ445،000،000ریال 
بخش�ی ازمبلغ 1فقره چک به شماره801550مورخ96/5/8 ازحساب جاری ش�ماره 0103833660007عهده بانک ملی ایران متعلق به احمد 
اسمعیل پور ف شفیع که به ظهرنویسی سایرخواندگان رسیده است ومطالبه خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه نظر باینکه خواندگان 
علیرغم ابالغ اخطار درجلسه دادرسی حاضرنشده وایراد ودفاعی درقبال دعوی خواهان ومستندات ابرازی وی بعمل نیاورده اند ودعوی خواهان 
ومستندات ابرازی وی حاکی ازاشتغال ذمه خواندگان به خواهان است و خواندگان دلیلی بربرائت ذمه خوایس ابرازنداشته اند لذا دادگاه دعوی 
خواهان را محمول برصحت تلقی وبااستصحاب بقاء دین ومستندا به مواد249-313و315قانون تجارت ومواد515و519و522و198قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدورچک واستفساریه آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خواندگان موصوف را بپرداخت مبلغ445،000،000ریال بابت اصل خواسته وبپرداخت مبلغ 11،000،000ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان 
وبپرداخت مبلغ16،213،000ریال بابت هزینه دادرسی بنحو تضامنی درحق خواهان محکوم مینماید وخسارات ناشی ازتغییرشاخص بهای کاالها 
وخدمات ازتاریخ مندرج درچک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توسط اجرای احکام محاسبه 
واز محکوم علیهم وصول ودرحق محکوم له پرداخت خواهد شد. رای صادره غیابی و ظرف20روزپس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 

وپس ازآن ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظرمرکز استان گلستان میباشد.
154- رئیس شعبه سوم حقوقی شهرستان گرگان- زمانی کیاسری

دادنامه
  پرونده بایگانی960955درخصوص دادخواس�ت صفردردی ش�یخ قلی ف اتوز باوکالت عیس�ی متقی بطرفیت1-ارازتقان قوجقی ف رجب 
حاجی 2-ارازمحمد 3-آنه محمد 4-نازمحمد 5-محمد همگی زحمت کش فرزندان مرات و 6-سید امین فرح آبادی بخواسته اثبات معامله 
فیمابین خواهان وخوانده ردیف اول وصدورحکم برانتقال سند نسبت به 1قطعه زمین مزروعی بمساحت 5هکتار ازپالک ثبتی 1943فرعی از1 
اصلی بخش 4ثبت بندرترکمن وابطال سند انتقال رسمی بشماره 81316دفترخانه شماره9 بندترکمن با احتساب هزینه دادرسی،کارشناسی 
وحق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان دردادخواس�ت تقدیمی وجلس�ه اول مقررداش�ته موکلش 1قطعه زمین زراعی بمساحت 
5هکتار ازپالک ثبتی1943فرعی از1 اصلی بخش4ثبت بندرترکمن را ازخوانده ردیف اول خریداری که نامبرده نیز ازمورث خواندگان ردیف2 
الی5خریداری وخواندگان ردیف2 الی5بجای انتقال سند پالک 1944اشتباها پالک 1943 که متعلق به موکلش است را بخوانده ردیف6 منتقل 
نموده اند،خوانده ردیف اول بیان داش�ته حدود45س�ال پیش ملک متنازع فیه را ازمورث خواندگان ردیف2 الی5خریداری وپس ازگذشت 
چندسالی آنرا به خواهان واگذار نموده است متعاقبا دادگاه آخرین وضعیت ثبتی پالک متنازع فیه را استعالم که حسب نتیجه استعالم سند 
مالکیت پالک مزبور بنام مجید سلیمانی پور ف حسن بوده است،سپس وکیل خواهان دادخواست جلب ثالث بطرفیت1-ارازتقان قوجقی ف 
رجب حاجی 2-آنه محمد و3-تاج گل هر2زحمت کش ف مرات 4-مجید سلیمان پور ف حسین5-نازمحمد 6-ارازمحمد 7-محمد هرسه 
زحمت کش ف مرات و8-س�ید امین فرح آبادی مطرح دادگاه قرار رس�یدگی توامان صادر-وقت رس�یدگی جهت رسیدگی به دادخواست 
جلب ثالث تعیین طرفین دعوت خواندگان ردیف 2 الی5 اظهار داش�ته اند خواس�ته خواهان مورد قبولش�ان بوده ومورث آنان مرحوم مراد 
آخوند بموجب مدرکیه صفحه 2پرونده ملک متنازع فیه را به ارازتقان واگذارنموده و نامبرده نیزهمین ملک رابه خواهان واگذارنموده است 
ونامبردگان بعنوان وراث مرات زحمت کش با حضور دردفتر خانه اسناد رسمی بجای اینکه پالک 1944را بنام فرح آبادی انتقال دهند پالک 
1943)واگذارشده به خواهان(را به سید امین فرح آبادی انتقال نموده اند متعاقبا دادگاه جهت تطبیق پالک متنازع فیه باطبیعت ومدرکیه 
های استنادی خواهان وتعیین حدود وثغور آن موضوع را بکارشناس ارجاع حسب نظرکارشناس زمین متنازع فیه)پالک 1943فرعی ازیک 
اصلی(با طبیعت مطابقت داشته ودرتصرف خواهان بوده نظریه بطرفین ابالغ وکیل خواهان نسبت به نظریه اعتراض موضوع به هیات 3نفره 
کارشناس�ان ارجاع حس�ب نظریه هیات 3نفره کارشناس�ان زمین تعرفه ش�ده با طبیعت و پالک 1943 فرعی از1 اصلی ومدارک استنادی 
خواهان مطابقت وهمخوانی داشته نظریه بطرفین ابالغ که مصون از اعتراض باقی مانده متعاقبا دادگاه وضعیت ثبتی پالک 1944فرعی از1 
اصلی بخش 4بندرترکمن را ازاداره ثبت اسناد وامالک استعالم که حسب نتیجه استعالم سند مالکیت پالک 1944فرعی از1سابقا بنام مرات 
زحمت کش بوده )مورث خواندگان(وتمامی ورثه س�هم االرث خود را بنام عبدالحمید ش�یدایی ف قربان واگذارنموده وسند مالکیت پالک 
1944درحال حاضربنام عبدالحمید شیدایی ف قربان بوده دادگاه نظربمراتب فوق الذکر ضمن احرازمعامله فیمابین خواهان وخوانده ردیف اول 
خواسته خواهان دعوی اصلی وجلب ثالث را وارد دانسته ومستندا به مواد190-219-220-223قانون مدنی ومواد198-502-503-515قانون 
آئین دادرس�ی مدنی وآئین نامه تعیین حق الوکاله وهزینه س�فر وکالی دادگستری ضمن صدورحکم براثبات مبایعه نامه های عادی مابین 
خواهان وخوانده ردیف اول مدرکیه عادی مورخه1379/12/10وابطال سند انتقال رسمی بشماره 81316دفترخانه شماره9 بندرترکمن والزام 
خوانده مجید س�لیمان پور ف حس�ین)مجلوب ثالث ردیف 4(به انتقال سند نسبت به 1قطعه زمین مزروعی بمساحت 5هکتار تحت پالک 
ثبتی 1943فرعی از1 اصلی بخش4ثبت بندرترکمن ومحکومیت نامبرده بپرداخت مبلغ دومیلیون ودویست و بیست هزارریال بابت هزینه 
دادرسی همچنین پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسان وایضا پرداخت دومیلیون ریال بابت حق الوکاله درحق خواهان 
صادرواعالم مینماید.رای صادره نسبت به خواندگان تاج گل زحمت کش- سید امین فرح آبادی ومجید سلیمان پور غیابی ظرف مدت20روز 
ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و س�پس ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد 

ونسبت به سایرین حضوری ظرف20روز ازتاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان گلستان میباشد.
65-تازیکی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی گمیشان -تازیکی

دادنامه
  پرونده کالسه9609980056000878بایگانی96150شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان)3خانواده قدیم(تصمیم نهایی شماره 9709970056000797خواهان 
رحیمه مهدی زاده ف موسی بنشانی استان گلستان-گرگان روستای نصراباد کوچه شهید حسینی جنب نانوایی عباس اباد منزل حسین عطا منش 
خوانندگان1-ماه گل جعفری رزمغان ف احمد 2-سید موسوی مهدی زاده ف سید عیسی همگی بنشانی مجهول المکان3-اداره ثبت احوال گرگان 
بنشانی گلستان گرگان مرکزی گرگان میدان ولیعصر4-مریم کوهکن ف داد محمد بنشانی استان گلستان گرگان روستای نصراباد کوچه شهید حسینی 
جنب نانوایی عباس اباد-منزل شخصی5-حسین عطامنش ف فقیر بنشانی استان گلستان- گرگان-روستای نصراباد-کوچه شهید حسینی جنب 
نانوایی عباس اباد-منزل شخصی6-اداره ثبت احوال شهرستان گنبدکاووس بنشانی گلستان-گنبد کاووس اداره ثبت احوال شهرستان گنبد کاووس 
خواسته ها1-اثبات نسب 2-ابطال شناسنامه 3-نفی نسب 4-الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه گردشکار:ازباب مقدمه باید بیان داشت که 
یکی ازمهم ترین میاحث مطرح شده درحقوق خانواده بحث))نسب((است چرا که وجود 1رابطه نسبی آثار وتکالیفی متعددی را ایجاد میکند از جمله 
ی آنها نسب موجب ارث است که درماده861قانون مدنی بیان شده که موحب ارث دو امراست نسبت وسبب هم چنین موضوع الزام به اتفاق ازسوی 
ارقاب نسبی نسبت به اشخاصی که دروضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که درخصوص مواد1195الی 1306قانون مدنی به تفصیل آنهارا بیان 
کرده است موضوع دیگری که ارتباط مستقیم با نسب دارد موانع نکاح هست چرا که مطابق ماده1045قانون مذکور نکاح با برخی ارقاب نسبی ممنوع 
وباطل میباشد به این ترتیب اهمیت نفی یا اثبات نسب مشخص میگردد نسب درلغت به معنای پیوند پدری ونیاکان پدری است در فوائد االصول 
درمورد نسب نوشته اند((ان النسیه عباره عن العقله والریط الحاصل من قیام احدی المقوالت التسع بموضوعاتها((ودراصطالح حقوقی نیزعبارت است 
از:))رابطه خویشاوندی بین 2نفرکه یکی ازنسل دیگری یا هر2 ازنسل شخص ثالثی باشند وبه تعبیردیگرنسب عالقه ایی است بین2نفر که به سبب 
تولد یکی ازآنها ازدیگری یا توادشان ازشخص ثالثی حادث شود((نسب به معنای خاص رانیز رابطه پدر وفرزندی یا مادر فرزندی ورابطه طبیعی وخونی 
میان 2نفراست که یکی بطورمستقیم وبدون واسطه ازصلب یا بطن دیگری بدنیا امده است جهت اثبات نسب مشروع ابتدا باید رابطه زوجیت بین پدرو 
مادر ادعایی ثابت گردد زیرا وجود رابطه زوجیت هنگام انعقاد نطفه شرط نسب مشروع تلقی میگردد همچنین شخص باید اثبات نماید که رابطه نسبی 
میان اووپدر ومادر ادعایی وجود دارد و دراثبات نسب مادری باید ثابت شود اوال:زنی که بعنوان مادرمعرفی شده فرزندی بدنیا اورده است ثانیا:این فرزند 
همان طفل است که اثبات نسب اومورد نظراست اولین راه اثبات نسب تمسک به اماره فراش باشد ثانیا اززمان نزدیکی تا تاریخ تولد فرزند کمتر از6ماه 
و بیشتر از10ماه نگذشته باشد رای دادگاه: درخصوص دادخواست خواهان رحیمه مهدی زاده بطرفیت خواندگان اداره ثبت احوال شهرستان گنبد 
کاووس-مریم کوهکن میباشد اماره فراش یا ابوت دراصطالح حقوقی عبارت است ازاینکه طفلی که اززن شوهردار بدنیا امده است فرزند شوهر تلقی 
میشود و ملحق اوست اصطالح اماره فراش ازحدیث نبوی )ص())الوالد للفراش و للعاهر الحجر((گرفته شده است درحقوق ایران قاعده یا اماره فراش 
مبتنی بر2ماده1158و1159قانون مدنی است وماده 1322نیزصریحا انرا جزامارات قانونی اورده است اجرای اماره فراش هنگامی است که اوال بین زوجین 
نزدیکی واقع شده باشد ثانیا ازتاریخ نزدیکی تازمان تولد فرزند کمتر از6ماه وبیشتر از10ماه نگذشته باشد.)رای دادگاه(دردادخواست خواهان رحیمه 
مهدی زاده بطرفیت اداره ثبت احوال شهرستان گنبد کاووس مریم کوهکن-حسین عطایی منش-اداره ثبت احوال گرگان-سید موسوی مهدی زاده-

ماه گل جعفری رزمغان بخواسته ابطال شناسنامه-الزام اداره ثبت احوال بصدور شناسنامه-نفی نسب وصدورحکم براثبات نسب به هرتقدیربا عنایت به 
محتویات پرونده نظرباینکه خواندگان مذکورحسین عطایی منش ومریم کوهکن نسب خواهان را به فرزند خود تایید نموده اند لذا دادگاه به استناد به 
مواد)1259-1275-1273-(قانون مدنی وباتوجه به نظرقاضی محترم مشاور وباتوجه به نظرپزشکی قانونی دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده وحکم 
به نسب خواهان نسبتبه اقای حسین عطامنش با شماره شناسنامه2111987921صادره ازگرگان متولد 04/14/ 1337بعنوان پدر ومریم کوهکن فاقد 
شناسنامه بعنوان مادر ونفی نسب ازسید موسی مهدی زاده بعنوان پدرو مادر ماه گل جعفری رزمغان بعنوان مادرصادرواعالم مینماید رای صادره مستندا 
به مواد330-334-336قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقالب نسبت به سید موسوی مهدی زاده و ماه گل جعفری رزمغان غیابی و 
قابل واخواهی دراین دادگاه وسپس قابل تجدید نظرخواهی میباشد ونسبت به مریم کوهکن-حسین عطایی منش حضوری وباتوجه به اقرارنامبرده 
گان قطعی است ودرخصوص دادخواست)خواهان(بطرفیت)ثبت احوال گرگان(به خواسته)ابطال شناسنامه والزام اداره ثبت احوال بصدور شناسنامه(با 
عنایت به اینکه موضوع پرونده ازموضوعات وعناوین احصا شده درماده 4قانون حمایت خانواده مصوب1391نمیباشد واین دادگاه صالحیت رسیدگی به 

این دعوی را ندارد لذا قرارعدم صالحیت این دادگاه را به اعتبار وشایستگی دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر واعالم مینماید.
153-رئیس شعبه اول دادگاه خانواده گرگان موسوی مطلق

دادنامه
  پرونده کالسه 9709981720800497بایگانی970503شعبه 8شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهایی 
شماره 9709971720800754خواهان علی اکبر یزدی ف حسن بنشانی استان گلستان- گرگان مطهری جنوبی روبروی مطهری 1فرش سارینا 
خواندگان1-مهناز رضوی بنشانی مجهول المکان 2-محمد قارلی کر ف ایل گلدی بنشانی استان گلستان شهرگمیش تپه روستای خواجه نفس 
ف نهجاوخیانسو خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه 2-مطالبه وجه بابت...3-مطالبه خسارت دادرسی رای قاضی:درخصوص دادخواست 
تقدیمی خواهان علی اکبر یزدی بطرفیت خواندگان1-گل محمد قارلی کر2-مهناز رضوی به خواسته مطالبه وجه بمبلغ15/000/000ریال به 
انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی با این توضیح که خواهان درتشریح خواسته خود بیان نمود که خوانده ردیف 2مهناز رضوی به 
استناد فاکتور شماره89دوتخته فرش 6متری و1تخته قالیچه جمعا به ارزش 1/900/000 تومان خریداری نموده که650/000تومان نقدا پرداخت 
کرد والباقی ان خوانده ردیف اول قارلی کر 1فقره چک داد که بعلت عدم موجودی برگش�ت خورد س�پس چک را به قارلی برگردانم خریدار 
رضوی تاکنون الباقی مبلغ فاکتور را پرداخت ننموده اس�ت وتقاضای محکومیت خواندگان را دارم ش�ورا باتوجه به محتویات پرونده مفاد 
دادخواست تقدیمی و فاکتور ارائه شده که به امضای خوانده نرسیده است وخواهان جهت اثبات آن به 1نفرگواه واتیان سوگند تکمیلی خود 
متمسک گردید که پس ازصدور قراراستماع شهادت شهود شاهد تعرفه شده موضوع خرید فرش توسط خوانده ردیف دوم رضوی را تایید 
نمود وسپس قراراتیان سوگند تکمیلی خواهان صادرکه مشارالیه با ذکراسما ثالثه جالله قسم یاد نمود که مبلغ1/500/000تومان ازمهناز رضوی 
بابت خرید 2تخته فرش6متری و1قالیچه 4متری طلبکاراس�ت فلذا ش�ورا با توجه بمراتب فوق وعدم دفاع موجه ومدلل ازجانب خواندگان 
دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم رضوی وارد وثابت دانسته به استناد مواد270-277-281-198-515-519 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 2مهناز رضوی بپرداخت مبلغ15/000/000ریال بابت اصل خواسته بانضمام مبلغ 479/500ریال هزینه 
دادرس�ی درحق خواهان صادرواعالم مینماید ودرخصوص دعوی خواهان نسبت بخوانده ردیف اول باتوجه باینکه مطابق اظهارات خواهان 
خرید فرش توسط خانم رضوی خوانده ردیف دوم انجام شده است لذا دعوی متوجه خوانده مذکورنمیباشد ومستندا به بند 4ماده 84قانون 
آیین دادرس�ی مدنی قراررد دعوی ودرخصوص خسارت تادیه باتوجه به عدم احراز ش�رایط مندرج درماده 522قانون ایین دادرسی مدنی 
ازحیث عدم تغییرشاخص ساالنه ازتاریخ تقدیم دادخواست تا کنون ومستندا به ماده 2همان قانون قراررد دعوی خواهان صادرواعالم مینماید 
رای صادره ازحیث محکومیت خوانده غیابی ظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه وپس ازانقضا آن 20روزپس ازابالغ قابل 

اعتراض درمحاکم عمومی گرگان میباشد وازحیث قرار ظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی گرگان میباشد.
155-قاضی شعبه 8 شورای حل اختالف گرگان رزاقی نژاد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم فریده ظفر دارای ش�ماره شناس�نامه 16074بش�رح دادخواس�ت بکالس�ه12/97/731-ازاین شورا درخواس�ت گواهی حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان صفر خرمالی ب�ه شناس�نامه 3درتاریخ87/3/1دراقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-رکس�انا خرمالی ف صفر ت ت1369ش م 2020199017دخترمتوفی2-آس�انا خرمالی ف صفر ت 
ت1371ش م 2020340143دخترمتوفی3-جمیل�ه خرمالی ف قوالش ت ت1348ش م2030563781همس�رمتوفی4-هاجربی بی خرمالی 
ف قلی�چ ت ت1335ش ش948خواه�ر متوفی5-عبدالمجید خرمالی ف قلی�چ ت ت1353ش ش161برادرمتوفی6-ناصر خرمالی ف قلیچ 
ت ت1351ش ش168برادرمتوفی7-عبدال�ه خرمالی ف قلی�چ ت ت1348ش ش 132برادرمتوفی8-احمد خرمالی ف قلیچ ت ت 1346ش 
ش131برادرمتوفی9-مراد خرمالی ف قلیچ ت ت1327ش ش538برادرمتوفی10-ارازبخت خرمالی ف قولباش ت ت1312ش ش 17مادرمتوفی 
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.
216-قاضی شعبه 12شورای حل اختالف شهرستان گنبد کاووس

آگهی فقدان سند مالکیت 
  نظر به اینکه آقای اسداله قیمتی به موجب وکالتنامه شماره 14383  
مورخ 1392/8/30  دفترخانه 99  کرمانش�اه و 6411 مورخ 1392/6/14   
دفترخانه  176  کرمانش�اه به وکالت از طرف مرضیه زرین ماه و فاطمه 
قیمت�ی  مالکین شش�دانگ یک دس�تگاه آپارتمان  واقع در س�مت 
شمالی طبقه همکف به مساحت 68/76  متر مربع قطعه اول به شماره 
95067  فرعی از 2395  اصلی مفروز از پالک 76264 فرعی  از  اصلی 
مذکورواقع در بخش ده تهران  به انضمام انباری 1 به مس�احت 2 متر 
مرب�ع در زیرزمین به انضمام پارکینگ  قطعه اول به مس�احت 12 متر 
مرب�ع در زیرزمین ذیل ثب�ت )قدی�م 421704(  63125  صفحه 239  
)قدی�م 112(  دفتر 461 )قدیم 2289( بنام خانم فرزانه حس�ینی ثبت 
و س�ند به چاپی 051089  صادر گردیده اس�ت سپس مقدار سه دانگ 
آن به موجب س�ند 39890  مورخ 87/5/22 دفترخانه 360 تهران به 
بهناز حس�ینی و سپس ششدانگ آن به موجب س�ند 53070  مورخ 
1392/6/24 دفترخانه 360  تهران به مرضیه زرین ماه و فاطمه قیمتی 
انتقال  یافته اس�ت. اکنون  اعالم نموده اس�ت که سند مالکیت پالک 
مورد تقاضا به علت جابجایی مفقود گردیده اس�ت و مراتب به موجب 
ش�ماره 128406  مورخ 97/6/21 دفترخانه 1051  تهران  به ش�هادت 
ش�هود رسیده اس�ت . لذا مراتب در اجرای ماده 120  آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نس�بت به پالک فوق می باشد و یا س�ند مالکیت نزد وی می باشد از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل  
سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه تسلیم  و رسید اخذ نماید. 
در صورت عدم ارائه ا عتراض  یا  اصل سند مالکیت  یا سند خریداری 
اقدام جهت صدور سند المثنی وفق مقررات انجام خواهد شد . ضمنا 

بازداشت ندارد. 
18448  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرارا  - کنعانی 

آگهی  تبصره 5 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
نظر به اینکه خانم س�ارا محمودی و با تس�لیم دو برگ استش�هادیه 
محلی مصدق شده طی شماره 30814  توسط دفترخانه اسناد رسمی  
ش�ماره 19  ش�هرری و برگ تقاضا به ش�ماره  وارده 1078033739- 
1397/09/07 مدعی فقدان  سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین 
به مس�احت 175   متر مربع پالک 3/6239 اصلی مفروز از 211 فرعی 
از اصل�ی مذکور بخش 12 تهران  که در تاریخ 1353/07/15 ذیل ثبت 
ش�ماره 118890  صفحه 1006  دفتر جلد 944  مالک و به شماره چاپی 
608255  ب�ه نام اس�معیل رضائی ثبت صادر و تس�لیم گردیده و مع 
الواسطه برابر سند قطعی ش�ماره 5968- 1382/11/16  دفترخانه 19 
ش�هرری به مشارالیه منتقل و به علت آب ریختگی درخواست صدور 
سند مالکیت پالک موصوف را نموده است. لذا مراتب در اجرای تبصره 
5 ذی�ل   م�اده 120 آئین نامه قانون ثبت دری�ک نوبت در یک روزنامه 
کثیراالنتش�ار )همین روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای 
انجام معامله نس�بت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت آن 
نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی می شود تا چنانچه 
کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند 
مالکیت  نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار ا ین آگهی ظرف مهلت 
10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه 
نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل  سند مالکیت پس 
از رویت و مالحظه به ارائه دهنده ا عا ده خواهد شد. لیکن به ا عتراض 
بدون  ارائه اصل س�ند مالکیت ترتیب ا ثر داده نمی ش�ود.  در صورت 
عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی  س�ند مالکیت 

پالک  مرقوم صادر و به متقاضی  تسلیم خواهد گردید. 
18443 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران – غالمرضا غضنفری 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه آقای محمدرضا رضاپور با ا عالم گم شدن سند مالکیت 
ملک مورد این آگهی با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضاء شده ذیل  
در  و 26713- 97/9/8   ش�ماره 663065- 2192883- 97/9/8  
دفتر اس�ناد رسمی  شماره 523 تهران طی درخواست و ارده 3038- 
97/8/9  تقاضای صد ور المثنی  سند مالکیت را نموده است که مراتب 
در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد: 1. 
نام و نام خانوادگی مالک: آقای محمدرضا رضاپور  2. شماره پالک : 90  
فرعی از 3915  اصلی و اقع در بخش 11 تهران  3. علت فقدان: اسباب 
کشی  4. خالصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان  واقع در شرق طبقه اول  به مساحت 52/22 متر مربع قطعه 
3 ب�ه پالک 90 فرعی از 3915 اصلی مفروز از پالک 24 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 11 تهران  ذیل ثبت 334708  صفحه 343  دفتر 
1358 شماره چاپی 475905  بنام آقای محمدرضا رضاپور ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده است.  لذا با توجه به درخواست صدور ا لمثنی 
مراتب اعالم تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در 
قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید  و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس�ید و یا در صورت اعتراض 
اصل س�ند مالکیت  یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنای سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
18442 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قلهک - مصطفی دادفر 
آگهی دعوت از مالکین مشاع جهت افراز پالک ثبتی 3509/76 

بخش سه تهران 
 نظر به اینکه خانم مژگان امیری گروس�ی احدی از مالکین  مش�اعی  
پالک مذکور به طرفیت خواندگان   مهناز و فریدون  و ش�هناز همگی 
امیری گروس�ی طی درخواس�ت وارده 9023645  تاری�خ 97/08/09 
تقاضای افراز و تقسیم سهام مشاعی خویش از ششدانگ پالک ثبتی 
3509/76  واقع در بخش س�ه تهران را نموده اس�ت لذا جهت اطالع 
نامبرده  در پالک ثبتی مذکور اعالم می دارد بازدید از محل و عملیات 
افراز روز یکش�نبه مورخ 1397/09/25  راس س�اعت 14:30  در محل 
وقوع ملک انجام خواهد شد شایسته است کلیه مالکین مشاع در محل 
حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور  هر یک از شرکا مانع انجام  

کار نخواهد بو د. 
18440  رئیس ثبت منطقه ولیعصر )عج( تهران – سلطانزاده 

آگهی ابالغ ارزیابی ماده 101 آئین نامه اجرا 
 در خصوص پرونده اجرائی  کالس�ه 139404001013002810   و ش�ماره 
با یگانی 9400099  اجرای  ثبت ا س�ناد رضوانش�هر  و ش�ماره بایگانی 
9402809   اداره سوم اجرای اسناد رسمی   تهران له رفاه کارگران  علیه 
اعظم السادات شریفی کلور و شرکت راه و ساختمان وتش طبق گزارش 
مورخ 96/7/16  کارشناس رسمی دادگستری پالک ثبتی 1- پالک 316 
فرعی از 29 اصلی مجزی شده از 174 فرعی از اصلی مذکور  بخش 27   
گیالن ملکی خانم اعظم اس�ادات شریفی کلور واقع در  رضوانشهر به 
مبلغ 2540000000 ریال  و 2. پالک 317 فرعی از 29 اصلی مجزی شده 
از 174 فرعی از اصلی مذکور بخش 27 گیالن ملکی خانم اعظم اسادات 
شریفی کلور واقع در رضوانشهر به مبلغ 1900000000 ریال 3. پالک 318 
فرعی از 29 اصلی مجزی شده از 174 فرعی از اصلی مذکور بخش 27  
گیالن ملکی خانم اعظم اس�ادات شریفی کلور  واقع در رضوانشهر به 
مبلغ 3500000000 ریال مورد وثیقه سند رهنی شماره 27795  تنظیمی 
دفترخانه اس�ناد رسمی شماره 474 شهر تهران استان. لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی پالک های مذکور معترض می باشید اعتراض کتبی خود را 
ظرف مدت پنج  روز از تاریخ ابالغ  ا ین اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دستمزد کارشناس تجدید نظر برای هر پالک پنج میلیون ریال به دفتر 
این اجرا تسلیم نمایید. ضمنا به ا عتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش 
بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب  اثر داده نخواهد  شد. 
18439  اداره سوم اجرای اسناد رسمی  تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
علیرضا گلپایگانی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق که تحت 
شماره 43582  مورخ 97/8/26 دفتر اسناد رسمی  173 تهران  و  برگ 
تقاضای  وارده به ش�ماره 29475   مورخ 97/8/27 مدعی فقدان سند 
مالکیت   ششدانگ یک دستگاه آپارتمان   به مساحت 100/61 متر مربع 
قطعه 1 تفکیکی  به ش�ماره 65 فرعی از 6199 و 6205  اصلی مفروز از 
شماره 5 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش 2  تهران که در صفحه  43 
دفتر 1343  ذیل ثبت به  ش�ماره 200874  به ش�ماره چاپی 275373  
بنام علیرضا گلپایگانی ثبت و سند صادر وتسلیم گردیده است. سپس 
وی به علت س�هل انگاری سند مالکیت خود را گم و درخواست صدور  
س�ند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد ماده 120  آئین 
نامه قانون ثبت   در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر ا ز  اسناد فوق و یا وجود سند 
مالکیت  مذکور نزد خود باشد از تاریخ نشر این آگهی  ظرف مدت 10 روز 
به این منطقه مراجعه و ا عتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت  یا سند 
معامله  تسلیم  و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی  قرار گیرد به ا 
عتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد پس از 
انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت   

المثنی  طبق مقررات اقدام خواهد شد. 
18438 رئیس ثبت اسناد و امالک نارمک -  شهمیرزادی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کالسه پرونده: 578/12/97 وقت رسیدگی: شنبه 97/10/29 ساعت 10:30 صبح  خواهان: عالء الدین 
زارعي خوانده: 1- خلیل عزیزي 2- حس�ین فراهاني خواس�ته: الزام به تنظیم سند رسمي خواهان 
عالءالدین زارعي فرزند خالق دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 
12 ش�ورای حل اختالف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 97/10/29   روز شنبه 
ساعت 10:30 تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع و شرکت در جلسه دادرسی 
در یکی از جراید کثیراالنتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود. نامبرده/نامبردگان می توانند از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
        1866     دبیر حوزه  12 شورای حل اختالف قرچک

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور

دفتر ازدواج و طالق شماره 3 حوزه قرچک
اخطاریه دفتر خانه

نام و نام خانوادگی مخاطب: آقای اکبر قاسمي بختیاري شغل: آزاد اقامتگاه و آدرس: مجهول المکان 
جناب آقای اکبر قاس�مي بختیاري فرزند مهدي به شماره ملي 3-011382- 048 صادره از شهرري 
همس�ر شما خانم س�میه کماني فرزند ترابعلي به ش�ماره ملي 1-033831-041 صادره از ورامین با 
مراجعه به دفترخانه و ارائه دادنامه تحت شماره 9709972922500829-1397/6/5 به شماره پرونده 
کالسه 9509982922501113 صادراز شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي قرچک تقاضاي ثبت  اجراي 
صیغه طالق نموده است ولذا چون شما برابر دادنامه صادره مجهول المکان مي باشید به شما اخطار 
م�ي گردد ظرف مدت ده روز پس از انتش�ار آگهي به دفتر ط�الق 3 قرچک واقع در قرچک خیابان 

محمدآباد مهدیه اول پ 40 مراجعه نماید.در غیر این صورت وفق مقرارات انجام خواهد شد. 
سر دفترازدواج 3 و طالق 3 قرچک 

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
ب�ه خوانده: کالس�ه پرونده: 516/7/97 وقت رس�یدگی: ب�ه روز تاریخ 97/9/25 س�اعت 15:30 خواهان: ش�هناز مخصوص  خوانده: 
عبدالرسول آسایش خواسته: مطالبه وجه 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 درخواست خواهان ودستورشورا و 
بتجویز ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای 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 3147 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختالف اسالمشهر

گواهی حصروراثت
آقای اسماعیل کشاورز صفی ء بشماره شناسنامه 1784 فرزند غفار  متولد 1337 صادره قزوین ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 968/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان هانیه کشاورز صفی ء فرزند اسمعیل  
به ش�ماره شناس�نامه 0017331765 درتاریخ 97/6/1 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- اسماعیل کشاورز 
صفی ء فرزند غفار ش.ش1784پدرمتوفی2- سکینه داودی فرزند احمدعلی ش.ش5026مادرمتوفی 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 3043 
رئیس حوزه 13شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کالس�ه پرونده: 686/22/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/10/19 ساعت 17:00 خواهان: صفرجان بخش خوانده: مجتبی 
کرمی خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 ارجاع گردیده 
ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم را دریافت نماید و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید در صورت عدم 
حضور داد خواست ابالغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعدا بالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت 

منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3145 مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: مهدی رجزی اصل کالس�ه پرونده: 751/210/97 وقت رس�یدگی: به روزیکش�نبه تاریخ 97/10/23 ساعت 16/30خواهان: صفرجان 
بخش آدرس: اسالمشهر شهرک احمدیه خ طالقانی پ76 خوانده: مهدی رجزی اصل آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک خواهان 
دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسالمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین 
شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجویز ماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شود تاخوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست ابالغ شده 
محسوب ودادگاه غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمودضمنا”چنانچه بعد ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد 

بود.
م الف 3144 مدیردفترشعبه 210 شورای حل اختالف اسالمشهر

متن آگهی
در پرونده کالسه 3/961093 بازپرسی تبریز - آقای مهدی حضرتی به اتهام مشارکت در کالهبرداری های متعدد تحت تعقیب قرار گرفته است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالع می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد
ح/9700003 بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای تبریز -فرهادی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970548 آقای/ خانم  ابراهیم امیدی ورازگائی به شماره شناسنامه 38783 فرزند   حسین از این شورا درخواست گواهی  حصر 
وراثت و چنین توضیح داده که شادروان هاجر صادقی ماشک   فرزند  رضا در تاریخ 1397/07/21 در شهرستان  الهیجان فوت نموده است ورثه آن 
مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند :1-حمید رضا صادقی ماشک شماره شناسنامه 2580153160 نام پدر محرمعلی نسبت پسر متوفی 2-  صفیه 
صادقی ماشک شماره شناسنامه 1 نام پدر محرمعلی نسبت  دختر متوفی 3-  سمیه صادقی ماشک شماره شناسنامه 71 نام پدر محرمعلی نسبت  
دختر متوفی 4- ابراهیم امیری ورازگائی شماره شناسنامه38783 نام پدر حسین نسبت همسر متوفی و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری  
ندارد. اینک پس ازمالحظه دادخواست  و انجام تشریفات قانونی  و ثبت آن به   شماره 970548 مفاد در خواست  مزبور را  در یک نوبت  آگهی می 
نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه به دفترشعبه 5 شورای حل اختالف   

آستانه اشرفیه تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر در خواست صادر خواهد شد.
ح  5388  قاضی شورای حل اختالف شعبه 5 شهری آستانه اشرفیه - مهدی زین العابدینی

آگهی حصر وراثت
آقای  مختار جمشیدی سارسری به شماره شناسنامه  219 فرزند حسین از این شورا در خواست  گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده 
که شادروان  محمد رضا جمشیدی سارسری فرزند  مختاردر تاریخ 97/8/4 در شهرستان  رودسر فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح  ذیل 
تعرفه شده اند:1- مختار جمشیدی سارسری شماره شناسنامه 219 نام پدر حسین نسبت پدر 2- صغری کوچکی پور چافجیری شماره شناسنامه 
5827 نام پدر  کوچک نسبت مادر متوفی و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری  ندارد. اینک پس ازمالحظه دادخواست  و انجام تشریفات 
قانونی  و ثبت آن به شماره 970374 مفاد در خواست  مزبور را  در یک نوبت  آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی  نزد اوباشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک ماه به دفترشعبه شورای حل اختالف رودسر  تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

برابر در خواست صادر خواهد شد.
ح  5389   دبیر شورای  حل اختالف شعبه چهارم شهری رودسر 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
در پرونده اجرایی کالسه 970264 اجرای احکام مدنی شعبه چهارم حقوقی دادگستری بندرانزلی در نظر دارد 915 سهم از 1000 سهم از یک دانگ 
از پالک ثبتی پالک ثبتی b4933 فرعی از 15 اصلی بخش  7 ناحیه 55 را پس از ارزیابی ملک توسط کارشناس منتخب به شرح اتی از طریق 
مزایده بفروش برساند مشخصات مورد کارشناسی طبق نظر کارشناس پالک مذکور به نشانی بندر انزلی خیابان میرزا کوچک نوغان سابق روبروی 
دیوار کانکس حدود اربعه ان شماال درب و دیواری است به طول 19/10 متر مقدار عقب نشینی که ضمیمه شارع شده است شرقا در سه قسمت اول 
دیواری است به طول 11/90 متر دوم به وضعیت جنوبی دیواری است به طول 4/55 متر سوم دیواری است مجاور به طول 10/50 متر به پالک 5483 
فرعی مجزی شده جنوبا سیم خارداری است به طول 13/10 متر به حریم روگاه عمومی غربا دیوار مشترک به طول 24/05 متر به پالک 15- 2400 
برابر نامه شماره 125/97/2639 اداره ثبت اسناد و امالک بندرانزلی  در بازگشت به نامه شماره 139712970002674903 مورخ 97/2/12 پالک ثبتی 
بی 4933 فرعی از 15 اصلی بخش 7 ناحیه 55 مسکونی به مساحت 371/30 مترمربع مالک خانم زهرا یکتا دوست می باشد و مشتمل بر یکباب 
خانه و یکباب مغازه به مبلغ 266/368/421 ریال به نفع دادگاه به عالوه نیمعشر دولتی در دفتر بازداشتی و پرونده ثبتی و سند مالکیت قید گردیده 
است در بر شمالی با شارع به وضعیت شرقی دهنه ای معادل 4/40 متر به شارع و به عمق حدود 21/58 متر معادل 153/20 مترمربع مساحت زمین 
متعلق به غیر می باشد که روی زمین با فواصل بتن ریزی شده است که بنا بر اظهار نماینده محکوم علیه قبال بر روی ان االچیق احداث گردیده بود 
و از انجاییکه متعلق به شهرداری بوده لذا اقدام به برچیدن االچیقها از طرف شهرداری صورت گرفته است و این میزان مساحت زمین متعلق به 
محکوم علیه نمی باشد در بر شمالی ملک محکوم علیه از زمین شهرداری راهروی خالی قرار دارد که با شارع یک درب کرکره ای دارد و بعد از ان 
در شمال با شارع یکباب مغازه که در عمق زمین هم به سمت غرب گسترش پیدا کرده و در زمان بازدید به عنوان مغازه و کارگاه نجاری می باشد 
که از شمال به عمق 4/90 به جنوب با دهنه 4/25 و در عمق بخش گسترش نجارخانه معادل 9/75 ضربدر 13/70 متر است که این نجار خانه در 
بخش شمالی و عمق ان به مساحت تقریبی 154/40 مترمربع می باشد در شمال با شارع به وضعیت جنوبی یکباب مغازه با بعاد 4/65 ضربدر 4/90 به 
مساحت 22/79 مترمربع دارد که در زمان بازدید از ان به شغل فروش درب چوبی و با مدیریت بنا به معرفی ان شخص که خود را فرزند پسر محکوم 
علیه معرفی نمودند اشتغال دارد و در ادامه ضلع جنوبی کارگاه نجاری هم یک واحد مسکونی شامل اشپزخانه یک اتاق حمام و سرویس بهداشتی 
با طول ابعاد 4/5 ضربدر 9/60 متر به مساحت 43/20 مترمربع دارد از طرف دیگر در جنوب بعد از 1/80 متر عمق از واحد مسکونی که جزء این 
ملک می باشد بقیه عرصه به سمت رودخانه جزء حریم رودخانه بوده که محکوم علیه انرا محصور نموده است مشخصات اعیانات صدراالشاره شامل 
سربندی دو باب مغازه نجاری و درب فروشی از چوب با پوشش از حلب کرکره ای است کف با سرامیک مفروش است بدنه با کاشی و سقف کمپارس 
است و بخش جنوبی مغازه نجاری که کارگاه نجاری می باشد به صورت واشان از زیر و روی ان حلب دارد و دوشینه می باشد و بدنه سیمانکاری با 
مالت ماسه و سیمان دارد کف واحد مسکونی با سرامیک و سقف کمپارس است در اشپزخانه اضالع شرق و شمال کابینت از ام دی اف دارد درب 
و پنجره ها از المینیوم رنگی می باشد النهایه بر روی ملک به مساحت 371/30 متر مربع عرصه دو باب مغازه در شارع که یکباب به وضعیت غربی 
فروشگاه درب است و در شرق ان یکباب مغازه نجاری که به شرحی که توصیف گردید در عمق جنوبی گشترش داشته و کارگاه نجاری می باشد 
بعالوه یکباب مسکونی جمعا به مساحت 22/79 فروشگاه درب + 154/40 نجارخانه + 43/30 یکباب  واحد مسکونی = 220/39 مترمربع اعیانی 
دارد در خصوص دستور مقام محترم قضایی به استحضار می رساند پس از احراز موقعیت مکانی ملک شماره بی 4933 فرعی از 15 اصلی بخش 
گیالن ناحیه 55 1- اینکه ملک در اجاره می باشد با توجه به حضور فردی که خود را مازیار صداقت و فرزند پسر خانم زهرا یکتا دوست معرفی نمود 
در مغازه درب چوبی به کار فروشندگی مشغول بوده و در بخش کارگاه نجاری هم عالوه بر این شخص اخیر الذکر همکار سازنده ای به نام اقای قربانی 
همکار داشته است که نسبت به این سوال که ایا در اجاره شما می باشد بیان داشت که ملک شخصی ما است و در ان مشغول به کار هستیم 2- این 
ملک مفروز می باشد لیکن از شمال به جنوب به وضعیت شرقی با ابعاد 4/40 ضربدر 21/58 = 153/20  مترمربع و به وضیت جنوب از شرق به غرب 
هم بعد عمق حدود 21/85 متر از شرق و حدود 24 متر بعد از عمق غربی مربوط مربوط به این سند مالکیت زمین خشکانیده شده مربوط به حریم 
روگاه عمومی می باشد لذا این مقادیر بجز مساحت 371/30 مترمربع پالک متعلق به محکوم علیه میباشد 3- با توجه به اعیانات موجود در ملک 
مشاعی به شرحی که در باال توصیف گریدد ارزش معامالتی ششدانگ عرصه و اعیان و مغازه ها و واحد مسکونی با در نظر گرفتن موقعیت مکانی 
و کیفیت ساخت ان با نرخ عادله روز جمعا به مبلغ 4/146/866/666 ریال چهار میلیارد و یکصد و شش میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار و  
ششصد و شصت و شش ریال براورد و اعالم می گردد که در روز مزایده یک دانگ ان با قیمت پایه 691/144/444 ریال بفروش می رسد خریداران 
می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از پالک مشروحه به نشانی فوق الذکر بازدید سپس در جلسه مزایده مورخه 1397/09/27 ساعت 10 تا 11 
صبح که محل ان دائره اجرای احکام مدنی شعبه چهارم حقوقی دادگستری بندرانزلی تعیین گردیده شرکت نمایند. برنده مزایده شخصی خواهد 
بود که باالترین  مبلغ را پیشنهاد نماید و ده درصد مبلغ پیشنهادی را در روز مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض را در وقت اداری 

همان روز به این اجرا ارائه نماید و مابقی مبلغ را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده تودیع نماید کلیه هزینه های قانونی بر عهده خریدار می باشد 
ح  5390    شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری بندرانزلی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) بار سوم ( 
 در پرونده  کالسه 960172 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش حکم به فروش ماترک مرحوم حسین دریای لعل صادر و از طریق 
مزایده  به شرح ذیل  به فروش میرسد. مورد مزایده عبارتند از : یک قطعه زمین شالیزار مکانیزه بمساحت 2520 متر مربع  واقع دراملش -  زنگان 
محله که از طرف شمال  به شالیزار عزت راست کردار از طرف شرق به  زمین  شالیزار احمد علی رحمتی از طرف جنوب به جاده احداثی بین مزارع 
و از طرف غرب به زمین زمین شالیزار عزت راست  کردار محدودو متصل میگردد. و در حال  حاضر در تصرف  ایرج  دریای لعل میباشد که با توجه 
به موقعیت مکانی  و نوع کاربری کشاورزی و سایر عوامل تاثیر گذار به قیمت  کارشناسی هر متر مربع89/000 ریال  وقیمت کل 224/280/000 
ریال  معادل  بیست ودو میلیون  و چهارصد و بیست و هشت هزار  تومان  بر آورد و ارزیابی میگردد  که  مقرر است مورد مزایده  مذکوردر روز 
چهار شنبه مورخه 97/9/28 از ساعت 10 الی 12 ظهر در محل  اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان املش  از طریق  مزایده  به فروش برسد 
مبلغ مزایده از قیمت کارشناس  شروع  و به  پیشنهاد  دهنده باالترین قیمت  فروخته  خواهد شد  برنده مزایده  می بایست  حداقل ده  درصد از 
قیمت  پیشنهادی  خود رادرروزمزایده   نقدا  به حساب  سپرده دادگستری  واریز  والباقی  را حداکثر  ظرف  یک ماه  از تاریخ  مزایده بپردازد  و 
در صورت  عدم پرداخت  الباقی ثمن مزایده ، وجه پرداختی پس از کسرهزینه های   مزایده به حساب دولت  تودیع خواهد شد.متقاضیان   خرید 
تا  پنج روزقبل از  روز مزایده  با هماهنگی  این اجراء  می توانند  از مورد  مزایده بازدید  نمایند این آگهی جهت اطالع  عموم  در یکی  از روزنامه  

های کثیر االنتشار محلی منتشر می گردد.
ح     5391    اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان املش

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت دوم 
ش�ماره 961110 بموجب پرونده  اجرایی کالس�ه  961110 احکام مدنی  شورای حل اختالف  الهیجان  موضوع رای صادره از شعبه دوم  
ش�ورای حل اختالف  الهیجان  محکوم علیه آقای  بابک  مدرس انش�ایی محکوم است  به پرداخت  مبلغ  819/799/528  بابت اصل  
خواسته و تاخیر  تادیه وهزینه دادرسی در حق  محکوم له آقای  مجید مدرس انشایی که محکوم علیه  در راستای  پرد اخت محکوم  
ب�ه اق�دام  ب�ه تعرفه و توقیف  و ارزیابی   یک قطعه  زمین  متعلق به ش�خص  ثالث را  نموده ومحکوم له در راس�تای وصول مطالبات  
خود تقاضای توقیف وفروش آن   از طریق مزایده  و وصول  محکوم به از محل فروش را نموده اس�ت که با  این وصف ملک مذبور از 
طریق اداره  ثبت و اسناد الهیجان توقیف ومراتب  جهت ارزیابی  به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع  که ایشان پس از  بررسی 
ومطالعه پرونده و بازدید از ملک نظر خود را به ش�رح  ذیل اعالم داش�ته اند: )مش�خصات  ملک وارزش ریالی( ملک موصوف  عبارت 
است از  یک قطعه  زمین با سند  مالکیت و به مساحت 454/60 متر مربع   به شماره پالک  ثبتی  2172/1  مجزی از 2172 به شماره 
ثب�ت  2499 دفت�ر  13/39 صفحه  58 به آدرس الهیجان  خیابان  حکیم فیاض  الهیجی  انتهای بن بس�ت  2 پالک  13 –کدپس�تی  
-85361-44176 دارای امتیاز  اب وبرق  و گاز میباش�د که با توجه  به بازدید   به عمل آمده  توس�ط کارش�ناس منتخب این اجرا از 
ملک موصوف  و بررس�ی های  فنی  به عمل آمده قیمت  زمین مورد مزایده  فوق  1/100/000/000 ریال به عنوان  قیمت پایه  توس�ط  
کارشناس�ان  منتخب اعالم   گردیده که این  امر مصون از اعتراض  موثر واقع  گردیده اس�ت. ملک مذکور در روز  یک ش�نبه  مورخه 
97/09/25  از س�اعت  10 الی  11 در محل  اجرای احکام  مدنی ش�ورای  حل اختالف الهیجان واقع در  دادگس�تری  قدیم  با حضور  
نماینده محترم  دادس�تان الهیجان  از طریق  مزایده  حضوری  به فروش  می رس�د ومزایده  در روز  و س�اعت تعیین  شده شروع  و 
از قیمت  پایه  ش�روع و کس�ی که باالترین  قیمت را پیش�نهاد  نماید فروخته  خواهد شد  وخریدار  موظف است ده  درصد  از قیمت  
کل خریداری  ش�ده فی المجلس  پرداخت   و مانده  ثمن معامله  را حداکثر  ظرف مهلت  یکماه  از تاریخ  برگزاری  مزایده  پرداخت  
ورس�ید آنرا  به اجرا تس�لیم  نماید و چنانچه خریدار نتواند  در مهلت  تعیین ش�ده باقیمانده  ثمن معامله را در فرجه  مقرر پرداخت  
نمای�د وف�ق  م�اده 129 قانون  اجرای احکام  مدنی س�پرده   او ) وجه 10 درصد واریزی ( پس از کس�ر  هزینه ه�ای  عملیات اجرایی  
بنفع  صندوق  دولت ضبط  ودر  صورت  در خماس�ت  مجدد خواهان مزایده تجدید  میگردد .  متقاضیان می توانند پنج روز  قبل از 
برگزاری  مزایده  از ملک  فوق  واقع در  آدرس فوق الذکر  بازدید  و جهت  کس�ب اطالعات  بیش�تر  به این اجراء  مراجعه  فرمایند.  

این آگهی  یک بار  در یکی از  روزنامه های  کثیر االنتشار  محلی درج  و در معابر  عمومی  ونقاط  پر جمعیت  شهر الصاق میگردد.
ح      5392    قاضی  اجرای احکام مدنی  شورای حل اختالف الهیجان  – حدیثه حاجی  پور
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دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سیستان و بلوچستان 
از تش�کیل پرونده قضایی برای شهردار و عوامل شهرداری 

نیکشهر به دلیل اخالل در نظم عمومی خبر داد.

روز گذش��ته لودری متعلق به شهرداری نیکش��هر که راننده آن فاقد 
گواهینامه بوده اس��ت به دلیل تخلفات متعدد در س��طح شهر از سوی 

پلیس راهور توقیف می شود.
پس ازای��ن اقدام پلیس، ش��هردار و عوامل ش��هرداری در اعتراض به 
این موضوع با اخالل در نظم عمومی خودروهای س��نگین شهرداری 
همچون خودروهای آتش نشانی و حمل زباله را در مقابل پلیس راهور 
این شهرس��تان پارک کرده و با تهیه فیلم از این اقدام، آن را در فضای 

مجازی پخش می کنند که البته با ورود مدعی العموم نیکشهر، درنهایت 
خودروها به محل استقرار خود منتقل می شوند.

در پی این اقدام شهردار و عوامل شهرداری نیکشهر، دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان سیستان و بلوچستان برای بررسی این موضوع، 

پرونده قضایی تشکیل داد.
حجت االسالم والمس��لمین موحدی راد، دادس��تان عمومی و انقالب 
مرکز اس��تان سیستان و بلوچستان در گفت وگو با میزان، تصریح کرد: 
برای شهردار و عوامل شهرداری به دلیل اخالل در نظم عمومی پرونده 
قضایی تشکیل شده و موضوع رسیدگی می شود. وی خاطرنشان کرد: 
با هر مس��ئولی که اخالل در نظم عمومی انج��ام دهد، مطابق قانون 

برخورد خواهد شد.

تشکیل پرونده قضایی برای شهردار نیکشهر 
به دلیل اخالل در نظم عمومی

دادستانزاهدانخبرداد

حکم عرضه 15 تن برنج 
احتکار شده صادر شد

 مدی��رکل تعزی��رات حکومتی اس��تان 
خراسان رضوی از صدور حکم به عرضه 
۱۵ ت��ن برن��ج احتکار ش��ده خب��ر داد. 
حمیدرض��ا کریم گف��ت: پرونده ۱۵ تن 
برن��ج احتکار ش��ده با گ��زارش نیروی 
انتظامی و سازمان صنعت، معدن و تجارت، پرونده تخلف آن تشکیل 
ش��د. وی افزود: در بررس��ی های مشخص ش��د که متهم تاکنون 
هیچ گونه اعالم موجودی در خصوص ذخیره سازی کاال برای ثبت 
در سامانه انبارها نداشته و از همین رو تخلف محرز اعالم و متهم به 
عرضه کاالهای مکشوفه محکوم و حکم به پرداخت ۸۱۹ میلیون 

ریال جریمه نقدی نیز صادر شد.

دستگیری ضارب پرستار گرگان
 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
گلس��تان از دس��تگیری ضارب پرستار 
بیمارس��تان ۵ آذر گ��رگان خب��ر داد. 
حجت االسالم والمسلمین سید رضا سید 
حسینی گفت: ضارب پرستار بیمارستان 
۵ آذر گرگان دستگیر ش��د این فرد سابقه دار است که تحت تعقیب 
قضایی بود. وی در گفت وگو با میزان افزود: این فرد به جرم حمل و 
توزیع ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر مش��روبات الکلی هم تحت تعقیب بود که 
امروز با حکم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان 
و تالش پلیس دستگیر ش��د. حجت االسالم سیدرضا سیدحسینی 
گفت: متهم حدود دو هفته پیش به عنوان همراه بیمار در بیمارستان 
۵ آذر گرگان حضور داشت که با پرستار بیمارستان درگیر و او را مورد 
ضرب و شتم قرار داد. وی اضافه کرد: این فرد پس از ضرب و شتم 
پرستار، از بیمارس��تان فرار کرد و امروز بازداشت شد. به گفته وی، 
ازآنجاکه این فرد سوابق متعددی دارد و حکم جلب او پیشتر از این 
نیز صادرش��ده بود، قاضی پرونده تا زمان صدور رأی نهایی با قرار 

وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی او را راهی زندان کرد.

شورای حل اختالف به پرونده های 
نظام پزشکی ورود می کند

 دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
یزد گفت: به جهت حل وفصل س��ریعتر 
پرونده های نظام پزش��کی، شورای حل 
اختالف ویژه این پرونده ها در محل نظام 
پزشکی تشکیل شد. علی اکبر شمس با 
اشاره به تشکیل شورای حل اختالف پرونده های نظام پزشکی در 
محل نظام پزشکی اظهار کرد: باهدف ساماندهی پرونده های ُمسن 
دادسرا و تعیین تکلیف سریعتر پرونده نظام پزشکی، تا مرحله هیئت 
بدوی این پرونده ها در شورای حل اختالف طرح و بررسی می گردد 
تا در صورت امکان حل وفصل ش��ود. این مقام قضایی در گفت وگو 
با میزان بیان کرد: اکنون در دادسرای یزد حتی یک پرونده ثبت نشده 
وجود ندارد و روند س��اماندهی به پرونده های وارده شروع شده و با 
همت مضاعف کارکنان قضائی و اداری دادسرا تا پایان سال جاری 

آمار دادسرای مرکز استان تعدیل خواهد شد.

یکی از مشکالتی که خریداران و فروشندگان مسکن با آن مواجه هستند، 
توجه نکردن ب��ه بند های   مندرج در مبایعه نامه ه��ای چاپی بنگاه های 
معامالتی است، به نحوی که همه ی برگه هایی را که مشاوران در برابر 
آن ها قرار می دهند امضاء می کنند، حال آن که این مبایعه نامه ها بند هایی 
دارند که می توانند درصورت متضرر شدن خریدار یا فروشنده از انجام آن 
معامله، امکان اعتراض یا شکایت را از فرد سلب کنند.یکی از بند های 
موجود در مبایعه نامه ها که غالبا به آن توجه نمی شود، عبارت اسقاط کافه 
خیارات ولو خیار غبن فاحش است. در ادامه به بررسی معنی هر یک از 

واژگان این عبارت به صورت جداگانه خواهیم پراخت:
اسقاط: اسقاط در معنی س��اقط کردن و از بین بردن است. وقتی فردی 
حقی را از خود اسقاط می کند یعنی می پذیرد که آن حق خویش را اعمال 
نکند، کس��ی که ذیل این واژه را امضاء می کند، امکان برگشت از نظر 

خود را ندارد.
کافه: به معنای همه ی چیزهایی است که تحت این عبارت قرار می گیرند.

خیارات: یک اصطالح حقوقی است. این اصطالح برگرفته از فقه شیعه 
است که به معنای داشتن اختیار در بر هم زدن معامله است.

خیار غبن: یکی از انواع خیارات، خیار غبن اس��ت به این معنا که اگر هر 
یک از طرفین معامله از انعقاد معامله ای متضرر ش��دند، )به این صورت 
که فروشنده کاالیش را بسیار ارزان تر از بهای بازار بفروشد یا خریداری 
کاالیی را بسیار گران تر از قیمت متعارف بخرد( ، براساس قانون امکان 

فسخ آن قرارداد را دارند.
فاحش:به معنای قابل توجه است. این واژه در عبارت باال به معنای ضرری 

است که عرفا قابل چشم پوشی نباشد.
در قانون مدنی ایران خیارات انواع متفاوتی دارند. در ادامه برخی از این 

خیارات را به همراه تعریفشان می آوریم:
 خیار مجلس: در این نوع از خی��ار، هر یک از طرفین معامله تا زمانی که در 

مجلس عقد حضور دارند و از هم جدا نشدند اختیار بر هم زدن معامله را دارند.
 خیار حیوان: این خیار مختّص معامله حیوان زنده است که تا سه روز پس 

از انجام معامله،امکان فسخ قرارداد وجود دارد.
خیار شرط: اختیار فسخ معامله تا یک مدت زمان معین به استناد شرطی 

است که دو طرف یا یکی از آنها در معامله قرار دادند.
خیار تاخیر ثمن: اختیار بر هم زدن عقد به جهت تاخیری است که خریدار 

در پرداخت ثمن داشته از تاریخ سه روز از انعقاد عقد.
خیار رویت و تخلف وصف: خیاری است که اختیار برهم زدن قرارداد را 
فراهم می آورد از آن جهت که کس��ی بدون آن که مورد معامله را ببیند 
بر اس��اس یک س��ری اوصافی آن را می خرد اما پس از خریدن متوجه 
می شود کاالی مورد بحث فاقد اوصاف مذکور در حین قرارداد بوده است.

 خیار عیب: خیاری اس��ت که به جهت عیبی که درکاالی مورد معامله 
وجود دارد امکان اعمال می یابد.

 خیار تدلیس: اختیار فسخ معامله است برای طرفی که در قرارداد فریب 
خورده است.

 خیار تبعض صفقه: در برخی از قرارداد ها، ممکن است حالتی ایجاد شود 
که بخشی از قرارداد به دلیلی باطل شود)مثال از آن جهت که بخشی از 
مورد معامله)میبع( از آِن فروشنده نباشد(. در این وضعیت خریدار می تواند 
یا کل معامله را فسخ کند یا معامله را به همان نسبتی که صحیح است )با 
قیمتی معادل مقدار صحیح( بپذیرد. به این خیار، خیار تبعض صفقه]به 

معنای خیال جزء جزء شدن معامله[ می گویند.
 خیار تخلف شرط: اگر هر یک از طرفین عقد شرطی را ضمن عقد تعیین 
کنند و بر آن شروط توافق ش��ود، در صورت تخطی از آن شروط و عدم 
رعایت آن ها طرفی که شرط را تعیین نموده حق فسخ کل معامله را دارد. 

به این خیار تخلف شرط گفته می شود.

مقام برتر اداره کل زندان مازندران 
در ترویج فرهنگ نماز

ستاد اقامه نماز اس��تان مازندران، از اداره کل زندان های استان مازندران 
به پاس مجموعه تالش ها و فعالیت های انجام ش��ده در راستای توسعه و 
ترویج فرهنگ نماز تقدیر کرد. حجت االسالم ابراهیمی مدیر ستاد اقامه 
نماز استان شاخص های ارزیابی را کیفیت مساجد و نمازخانه ها در ادارات، 
مطرح شدن نماز در عرصه مطالعات و تحقیقات علمی، اقامه باشکوه نماز 
جماعت با حضور مدیران، افزایش آگاهی جامعه هدف در مورد آداب و اسرار 
نماز و دسترسی آسان کارکنان و مراجعه کنندگان به مساجد و نمازخانه ها را 

از مهم ترین عوامل ارزیابی دستگاه های اجرایی استان بیان کرد.

دیدار رییس و کارکنان زندان با 
فرمانده سپاه شهرستان تایباد

بیات، رییس زندان تایباد به همراه جمعی از کارکنان زندان با س��رهنگ 
الهیاری فرمانده سپاه پاسداران تایباد دیدار و گفتگو کردند. رییس زندان 
تایباد، س��پاه را یک نهاد مقدس برگرفته از دل مردم دانس��ت که توانسته 
اس��ت خدمات ارزش��مندی را در رابطه با صیانت و حفاظت از ارزش های 
اسالمی و اندیشه های بلند امام راحل و شهدای گرانقدر انجام دهد. بیات 
افزود: با تعامل خوبی که از قبل بین زندان و س��پاه بوده اس��ت و انشاء اهلل 
ادامه خواهد داشت در راستای تقویت باورهای دینی، مذهبی و ملی نظام 
مقدس جمهوری اس��المی و تأمین آسایش و امنیت هر چه بیشتر کشور 

عزیزمان تالش خواهیم کرد.

 برگزاری آزمون فنی و حرفه ای
در کانون اصالح و تربیت بیرجند

به منظور ارزیابی کارآموزان و اعطای گواهینامه پایانی دوره فنی و حرفه ای 
در رشته کارگر عمومی برق ساختمان، آزمون پایانی این دوره با حضور ۱۰ 

نفر از مددجویان برگزار شد. 
محمدعلی ضیائی فرد، رییس کانون اصالح و تربیت بیرجند در حاش��یه 
برگزاری این آزمون گفت: ش��رکت مددجوی��ان در دوره های تخصصی 
فنی و حرفه ای سبب توانمندسازی آنان جهت اشتغال مفید پس از آزادی 
و کاهش بازگش��ت مجدد می ش��ود. ضیائی فرد ضمن تقدیر و تشکر از 
مس��ئول واحد اش��تغال و حرفه آموزی کانون گفت: حضور بی قیدوشرط 
مددجویان در کالس های آموزش��ی ازجمله فعالیت هایی است که همه 
مس��ئولین کانون، تمام توان خود را در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی 

این مهم بکار گرفته اند.

مجازات شنود مکالمات  
در آیین دادرسی کیفری

شنود مکالمات جز در موارد امنیتی و کشف جرم، ممنوع است و مجازات 
دارد. 

کارشناس��ان وکیل آنالین در پاسخ به سوالی در خصوص مجازات شنود 
تلفن در کشور پاسخ دادند که اصل ۲۵ قانون اساسی ، ضبط و فاش کردن 
مکالمات تلفنی، اس��تراق سمع و هرگونه تجس��س را جز به حکم قانون 
ممنوع اعالم کرده اس��ت. بنابراین اصل بر عدم ج��واز کنترل ارتباطات 

تلفنی است.

پیرو این اصل قانونگذار در قانون آیین دادرس��ی کیفری و در ماده ۱۵۰ 
اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق این ماده: کنترل 
ارتباط��ات مخابراتي افراد ممنوع اس��ت، مگر در م��واردي که به امنیت 
داخلي و خارجي کشور مربوط باشد یا براي کشف جرایم موضوع بندهاي 
)الف(، )ب(، )پ( و )ت( ماده )۳۰۲( این قانون الزم تشخیص داده شود.

در این صورت با موافقت رییس کل دادگستري استان و با تعیین مدت و 
دفعات کنترل، اقدام مي شود.

کنترل مکالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده )۳۰۷( این قانون 
منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین 

نمي باشد.)ماده ۳۰۷ در سال ۹۴ مورد اصالح قرار گرفت(

بنابراین باید بیان داشت استثنا در اصل ممنوعیت استراق سمع ارتباطات 
مخابراتی افراد، به این موارد محدود است:

۱. مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور.

۲. برای کش��ف جرایم مستوجب مجازات س��لب حیات، حبس ابد، قطع 
عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جس��مانی با میزان نصف دیه کامل 
یا بیش از آن و جرایم تعزیری درجه یک تا سه الزم تشخیص داده شود. 
دراینص��ورت کنترل تلفن اف��راد متهم حتما باید ب��ا موافقت رییس کل 

دادگستری باشد و مدت و دفعات کنترل نیز دقیقا مشخص شود.

همچنین به داللت تبصره ۲ ماده مذکور کنترل اطالعات تلفنی اشخاص 
محکوم ممنوع اس��ت مگر به تشخیص یکی از این دو مقام: اول، دادگاه 

بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود. دوم قاضی اجرای احکام

این در حالی اس��ت که مطابق ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرس��ی کیفری، 
امکان کنترل ارتباطات ش��خصی میان افراد با رعایت ش��رایط مقرر در 

ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری وجود خواهد داشت.

ام��ا این امر به معن��ای آزادی در ورود و تجاوز ب��ه حریم خصوصی افراد 
نمی باش��د. چه اینکه اوال قانونگذار موارد کنترل و ش��رایط آنرا به دقت 

مشخص نموده است. 

دوما مجازات هایی را برای سوءاس��تفاده کنن��دگان و نیز متجاوزان به 
حری��م خصوصی افراد در نظر گرفته اس��ت. از همین روی در ماده ۵۸۲ 
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مقرر داشته، هر یک از مستخدمین 
و مامورین دولتی، مراسالت یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در 
غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب  مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا 
بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب 
آنها را افش��اء نماید به حبس از یک سال تا سه س��ال و یا جزای نقدی از 

شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در ای�ن مطل�ب تصمیم داری�م عواقب 
قانونی که ب�ه تازگ�ی در قانون اصالح 
قانون صدور چک برای صاحبان چک ها 
ممکن است روی دهد را ، مورد بررسی 

قرار دهیم. 

طب��ق قانون اص��الح قانون صدور چ��ک، ماده 
۴ و ۵ قان��ون صدور چک اصالح ش��ده اس��ت. 
براس��اس اصالح این مواد از این پس در صورتی 
که در زمان سررس��ید، مبلغ چک وصول نشود یا 
این که موجودی حساب صادرکننده ی چک نزد 
بانک کمتر از مبلغ چک باشد و دارنده ی چک به 
بانک مراجعه کند، بانک موظف است در صورت 
درخواست دارنده ی چک فوراً غیرقابل پرداخت 
بودن چک یا کس��ری مبلغ چک را در سامانه ای 
تحت عنوان سامانه ی یکپارچه ی بانک مرکزی 
ثب��ت نماید. پ��س از ثبت نیز بای��د کد رهگیری 
دریافت نموده و آن را در گواهی عدم پرداخت که 
مشخصات چک و صادرکننده ی آن و هم چنین 
نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده است به 
همراه علت یا علل ع��دم پرداخت، درج کند. اگر 
بر روی گواهی ع��دم پرداخت کد رهگیری درج 
نش��ده باش��د، در مراجع قضایی به آن ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.

 آث�ار ثب�ت در س�امانه ی یکپارچه ی 
بانک مرکزی

آن چه اهمیت دارد این اس��ت که با ثبت غیرقابل 
پرداخت بودن یا کس��ری مبلغ چک در س��امانه 
یکپارچ��ه ی بان��ک مرکزی، چک دارای س��وء 
اثر می ش��ود و از این رو، این س��امانه موضوع را 
به تمامی بانک ها و موسس��ات اعتباری اطالع 
می دهد. پس از گذش��ت ۲۴ ساعت، کلیه ی این 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری موظفند نسبت به 

صاحب حساب اقدامات زیر را انجام دهند:
۱. هیچ گونه حساب جدید برای وی افتتاح نکنند و 

کارت بانکی جدید نیز برای او صادر نشود.
۲. کلیه ی حس��اب ها و کارت ه��ای بانکی و هر 
مبلغ متعلق به صادرکنن��ده که تحت هر عنوان 
نزد بانک یا مؤسس��ه اعتباری به میزان کسری 

مبلغ چک مسدود شود.
۳. هیچ گون��ه تس��هیالت بانکی ب��ه او پرداخت 
نش��ده و هیچ ضمانت نامه ی ارزی یا ریالی برای 

او صادر نشود.

۴. هیچ ن��وع اعتبار اس��نادی ارزی یا ریالی برای 
وی گشوده نشود.

 چه زمانی از چک رفع سوءاثر خواهد 
شد؟

در م��وارد زیر بانک موظف اس��ت موضوع را در 
س��امانه یکپارچه ی مرکزی اعالم کند تا فوراً از 

چک رفع سوء اثر شود:
۱. صادرکنن��ده ی چک مبلغ چک را به حس��اب 

جاری نزد بانک محالٌ علیه واریز کند.
۲. صادرکننده ی چک، الشه ی چک را به بانک 

محالٌ علیه ارائه دهد زیرا این به معنای پرداخت 
چک است.

۳. صادرکننده ی چک به همراه دارنده به دفترخانه 
مراجع��ه نمایند و دارنده ی چ��ک به صادرکننده 

رضایت نامه ی رسمی بدهد.
۴. صادرکنن��ده ی چ��ک از مراج��ع قضای��ی یا 
ثبت��ی نامه  ی رس��می را به بانک ارائ��ه دهد که 

نشان دهنده ی اتمام عملیات اجرایی باشد.
۵. صادرکنن��ده ی چک حکم قضای��ی به بانک 
ارائه دهد که نشان دهنده ی بدهکار نبودن او در 

خصوص آن چک باشد.

۶. مدت س��ه س��ال از تاریخ صدور گواهی عدم 
پرداخت گذش��ته باش��د و در این مدت دارنده ی 
چک هیچ دعوای حقوقی یا شکایت کیفری علیه 

صادرکننده مطرح نکرده باشد.
به گزارش مهداد، باید توجه داش��ت که اگر هیچ 
یک از موارد باال وجود نداش��ته باش��د، آن چه در 
س��امانه یکپارچه مرکزی ثبت ش��ده است باقی 
خواهد ماند و چک دارای س��وءاثر خواهد بود. تا 
زمانی هم که از چک رفع س��وءاثر نشود، صاحب 
حساب از تس��هیالت بانکی که به آن اشاره شد 

محروم خواهد بود.

مراقب چک هایی که صادر می کنید، باشید!

گزیدهها

دانستنیهایحقوقی

رییس کل دادگس�تری استان گلستان 
از وصول ۲۶ میلی�ارد تومان از مطالبات 
بانکی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر 
داد و گفت: با راه اندازی اداره اجرائیات 
ثبت، فرآیند وص�ول مطالبات بانکی در 

استان شتاب گرفته است.

هادی هاشمیان، در نشست ماهانه شورای قضایی 
اس��تان با محور شورای اطالع رس��انی و اقتصاد 
مقاومتی گفت: بر اس��اس اطالعات ارائه شده از 
سوی ثبت اسناد و امالک استان، از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از ۲۶ میلیارد تومان مطالبات بانکی 
وصول ش��د و به بیت المال بازگشت. رییس کل 
دادگس��تری گلس��تان افزود: با راه ان��دازی اداره 
اجرائیات ثبت، فرآیند وصول مطالبات بانکی در 
استان شتاب گرفته است. وی با اشاره به جریمه 
۱۸۵ میلی��ارد تومانی متخلفان و گرانفروش��ان 
اذعان کرد: متخلفان پرونده های کاال و خدمات، 
بهداشتی و قاچاق کاال و ارز درمجموع به این مبلغ 
جریمه شده اند. هاشمیان رییس کل دادگستری 
استان گلس��تان افزود: برای چاره اندیشی درباره 
این موضوع، مقرر شد هیئتی متشکل از دادستان 
مرکز استان، مدیرکل بازرسی، تعزیرات حکومتی 

و دبیر س��تاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، 
قراردادهای تسهیالت بانکی در استان را بررسی و 
برای جلوگیری از تخلف های بانکی چاره اندیشی 
کنند. وی در ادامه س��خنان خود بار دیگر با تأکید 
بر حمایت دادگستری اس��تان از تولیدکنندگان 
گفت: از س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان دعوت 
می کنیم هرجایی از فرایند تولید و سرمایه گذاری 
دچار مشکل ش��دند و یا شکایتی از کسانی که در 
مسیر تولید استان س��نگ اندازی می کنند دارند 
به دبیرخانه س��تاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه 
در دادگستری کل استان گلستان مراجعه کنند. 
هاشمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به تأکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر 
گزارش اقدامات دس��تگاه قضایی به مردم گفت: 
دس��تورالعمل کمیته اطالع رس��انی قوه قضاییه 
ابالغ شده است و به زودی کمیته های استانی آن 
فعال و به صورت جدی بر این امر متمرکز خواهند 
شد. رییس کل دادگستری استان گلستان با اشاره 
به کاهش ۲۲ درصدی پرونده های مسن گفت: 
باوجود افزایش ورودی پرونده به محاکم استان، 
قضات ما با تالش جهادی عالوه بر رسیدگی به 
پرونده های ورودی، ۲۲ درصد از آمار پرونده های 

مسن استان نیز کاستند.

معاون دادس�تان عمومی و انقالب مرکز 
اس�تان قم از ورود مدعی العموم اس�تان 
در راستای س�اماندهی تبلیغات شهری 

خبر داد.

علی اصغر س��لطانی ضمن ابراز ناخرس��ندی از 
وض��ع تبلیغات ش��هری موجود در این اس��تان 
گفت: تبلیغات ش��هری چه ازنظر جانمایی و چه 
ازنظر محتوایی باید هرچه سریع تر نظام مند شود.

وی در گفت وگو با میزان ادامه داد: در راس��تای 
احیای حقوق عامه و حفظش��ان و جایگاه مردم، 
دادستانی استان ساماندهی انواع تبلیغات شهری 
را در دستور کار خود قرار داده که در این خصوص 
با مسئولین ذی ربط جلساتی برگزار و دستورات 

الزم صادرشده است.
این مق��ام قضایی تصریح کرد: با بررس��ی های 
صورت گرفته مشخص شد یکی از دالیل بروز 
تصادف��ات رانندگی جانمایی غیر کارشناس��انه 
انواع تابلوهای تبلیغاتی شکلی یا نوشتاری است 
که به اس��تناد تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی 
به تخلفات راهنمایی و رانندگی در صورت بروز 
حادثه دستگاه های اجرایی مرتبط مسئول جبران 

خسارت هستند.

معاون قضایی دادستان عمومی و انقالب مرکز 
اس��تان قم اف��زود: عامل دیگر وج��ود تبلیغات 
گس��ترده بر روی اتوبوس های شهری است که 
موجب حواس پرتی رانن��دگان در حین حرکت 
می ش��ود که برابر ماده ۲۰۷ آئین نامه راهنمایی 
و رانندگی نصب هرگونه عالئم بر روی شیش��ه 
یا بدنه وس��ایل نقلیه به منظور تجارت و تبلیغ و 
نمایش ممنوع است مگر بر اساس ضوابطی که 
به پیش��نهاد ش��ورای عالی هماهنگی ترافیک 
ش��هرهای کش��ور به تصویب وزیر کشور بوده 

باشد.
سلطانی در ادامه گفت: به زودی نظارت اجرایی 
کامل بر روی انواع تابلوهای موجود در س��طح 
شهر ازلحاظ محتوایی و جانمایی و حتی رعایت 
کامل ضوابط و مق��ررات میزان نوردهی، عمود 

نبودن بر شارع ... اجرایی می شود.
معاون دادستان قم در رابطه با نصب بیلبوردها، 
پرتابل و سازه های فلزی، تابلوهای سه وجهی، 
الیت باکس، تلویزیون های شهری و ... هشدار 
داد: باید تمامی ارگان ها و نهادها و مردم عادی 
پس از طی مراحل قانونی کلیه مجوزهای نصب 
را اخذ کنند، بدیهی اس��ت که با متخلفین برابر 

قانون برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

رییسکلدادگستریاستانگلستاناعالمکرد

وصول ۲۶ میلیارد تومان 
از مطالبات بانکی در سال 97

درراستایاحقاقحقوقعامهصورتگرفت

ورود مدعی العموم قم 
به ساماندهی تبلیغات شهری

در ۲۹ آب��ان ۱۳۹۷، قانون اصالح قانون صدور چک الزم االجرا ش��د. با 
تصویب این قانون، مواد متعددی از قانون صدور چک که در سال ۱۳۵۵ 
به تصویب رس��یده بود، اصالح گردید. یکی از موادی که با تصویب این 
قانون اصالح شد، ماده ۶ قانون صدور چک می باشد. با اصالح این ماده، 
قانون گذار ضوابط و ش��رایط جدیدی برای ارائه ی دس��ته چک از سوی 

بانک ها مقرر نموده است.
براس��اس این اصالح از این پس بانک ها موظف می باشند برای ارائه ی 
دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه ی صدور یکپارچه ی 
الکترونیکی دسته چک)صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه 
پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام 
هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، اقدام نموده و 
متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر 

برگه چک، شناسه ی یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. طبق این ماده، 
چک از زمان دریافت دسته چک حداکثر به مدت سه سال اعتبار دارد.

عالوه براین، طبق این قانون بانک مرکزی موظف شده است که ظرف 
مدت یک س��ال از الزم االجرا شدن این قانون شرایط و زیرساخت  های 
الزم را برای برداشت مس��تقیم به صورت چک موردی برای اشخاصی 
که دسته  چک ندارند، فراهم نماید تا بدین نحو تقاضا برای دریافت دسته 
چک کاهش یابد. الزم به ذکر اس��ت که طبق تبص��ره ۳ این ماده، اگر 
شخصی با توسل به شیوه های متقلبانه دسته چکی نامتناسب با اوضاع 
مالی و اعتباری خود دریافت کند یا ش��رایط دریافت آن را برای دیگری 
فراهم کند، به مدت سه س��ال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید 
و استفاده از چک موردی محروم ش��ده و هم چنین به پرداخت هشت تا 

هجده میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ضوابط قانونی جدید برای ارائه دسته چک
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بازنشستگان در نوبت 
دریافت بسته های حمایتی 

 وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از 
پایان توزیع بس��ته های حمایتی به 
کارمندان آموزش و پرورش خبر داد 
و گفت: بس��ته حمایتی به زودی به 
بازنشستگان داده خواهد شد.محمد 
ش��ریعتمداری اظهار کرد: این بسته 
ش��امل تمام اف��راد تحت پوش��ش 
بهزیستی، کمیته امداد، کارمندان دولت، بازنشستگان، روستاییان و عشایر 

می شود که زیر سه میلیون تومان حقوق می گیرند.

هشدار بودجه ای  بیمه سالمت
 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در 
پایان با بیان اینکه ب��ا اخباری که از 
بودجه 98 داشتیم ممکن است 6000 
میلیارد تومان در سال آینده کسری 
بودجه داش��ته باش��یم، گفت: نباید 
گذاشت تاخیرهای گذش��ته دوباره 
شکل گیرد. طاهر موهبتی افزود: باید 
بودجه واقعی در نظر گرفته ش��ود. ما می دانیم کمبود منابع داریم، اما اگر 
یکبار بودج��ه را واقعی ببینیم و بیمه را به روز کنیم، یکبار برای همیش��ه 
مش��کالت مان حل می شود.به گفته وی اگر به موارد مطرح شده توجهی 

نشود، بدهی های سال آینده به 16ماه خواهد رسید. 

تمدید مهلت ثبت نام در کنکور دکتری 
 مشاور عالی سازمان سنجش گفت: 
به منظ��ور فراهم کردن تس��هیالت 
الزم ب��رای آن دس��ته از داوطلبان 
عالقمند به ثبت نام در آزمون ورودی 
 )Ph.D دوره دکتری )نیمه متمرکز
سال 98 که تاکنون نسبت به ثبت نام 
اقدام نکرده اند، مهلت نام نویس��ی تا 
1۵ آذر تمدید شد.حسین توکلی بیان کرد: همچنین داوطلبانی که تاکنون 
نس��بت به ثبت نام اقدام کرده اند نیز می توانند تا مهلت اعالم شده؛ نسبت 
به ویرایش فرم ثبت نامی خود اقدام کنند. به گفته وی تا ظهر روز گذشته 

9۲هزار و ۴۵۴نفر در آزمون ورودی دوره دکتری نام نویسی کرده اند.

پلیس برنامه ای برای 
تغییر محدوده زوج و فرد ندارد

رییس  پلیس راهور پایتخت اظهار کرد: پلیس برنامه ای برای تغییر 
محدوده زوج و فرد ندارد. س��ردار محمدرض��ا مهماندار گفته های 
محس��ن پورس��یدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران مبنی بر تغییر محدوده زوج و فرد در سال آینده را یک اظهار 

نظر شخصی دانست. 

جمع آوری اغذیه فروشان فاقد مجوز 
 مدیرعامل ش��رکت س��اماندهی مش��اغل ش��هر ته��ران گفت:
 اغذیه فروش��ان س��یار فاقد مجوز جمع آوری می شوند. حمیدرضا 
تحصیلی با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی از ون کافه ها در سطح 
شهر تصریح کرد: اغذیه فروشان سیار ارتباط تنگاتنگی با بهداشت 
و سالمت شهروندان دارند و الزم است نظارت دقیقی بر آنها صورت 
گی��رد.   وی افزود: در این راه نیازمند همیاری دس��تگاه هایی چون 

وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و اتاق اصناف تهران هستیم. 

باران شدید در راه نیمه غربی کشور
مدیرکل پیش بینی و هش��دار سریع س��ازمان هواشناسی از بارش 
ش��دید در نوار غربی کش��ور برای امروز خبر داد. احد وظیفه اظهار 
کرد: همچنین تا روز چهارشنبه در بیش��تر مناطق کشور جو پایدار 
پیش بینی می شود که پیامد آن افزایش غلظت آالینده ها و کاهش 
کیفیت هوا در شهرهای پر جمعیت و صنعتی خواهد بود. وی افزود: 
 از فردا در ش��مال غرب و غرب بارش پراکنده آغاز می ش��ود که از

 بعد از ظهر نیز در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور بارندگی با شدت 
بیشتری همراه خواهد بود.

راه اندازی اتاق اولیاء 
در ۱۰درصد مدارس 

مدی��رکل دفتر انجمن اولیاء و مربی��ان وزارت آموزش و پرورش از 
ایجاد اتاق اولیاء در 10 درصد مدارس کشور در سال جاری خبر داد 
و گفت: این برنامه به تدریج در سایر مدارس کشور نیز اجرا می شود.
نورعلی عباسپور با بیان اینکه اولیاء بعضا در مدارس جای مشخصی 
ندارند، بیان کرد: قصد داریم اتاق اولیاء را راه اندازی کنیم تا آنها بتوانند 
امور مدیریتی خود را سامان دهند و فراهم شدن امکان گفت وگوی 
والدی��ن و فرزندان با معلمان و مدیر مدرس��ه از جمله کارکردهای 

مدنظر در این زمینه است.

مترو تهران در آستانه بحران واگن
دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به 
قطارهایی که به دلیل کمبود قطعه یا دالیل دیگر از سرویس  دهی 
در خطوط مترو خارج شده اند، افزود: عمده مشکل این قطارها نبود 
قطعه اس��ت که به دلیل نبود اعتبارات نتوانسته اند آنها را به چرخه 
خدمات رسانی بازگردانند. محمدعلی کرونی افزود: 1۵ رام قطار در 
خطوط داخل شهر تهران و در خط پنج نیز ۲۵ واگن و 11 لوکوموتیو 
خارج از س��رویس داریم که ب��ه دلیل قطعات یدکی یا س��انحه از 

سرویس خارج شده اند. 

خبر
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گلعلیباباییدرمراسمرونماییازکتاب»شاهینبرآفتاب«:

پنجره ای به روی واقعیت های جنگ باز کردم
همزمان با س�الگرد شهادت شهید بزرگوار »غالمعلی پیچک« 

گروه
از کتاب »شاهین بر  آفتاب« نوشته گلعلی بابایی نویسنده عرصه فرهنگی

ادبیات دفاع مقدس رونمایی شد. 

 »شاهین بر آفتاب« یک کتاب اخالقی و تاریخی 
سردار »حس��ین دینی« معاون هماهنگ کننده سپاه محمد رسول اهلل )ص( در این مراسم با بیان 
اینکه توفیق زیارت ش��هید پیچک را داشتم، گفت: آشنایی ما با شهید پیچک به زمانی برمی گردد 
که ما در س��ر پل ذهاب و گیالنغرب حضور داش��تیم، بنابراین مظلومیت شهدای غرب کشور را از 
نزدیک دیده ام؛ زیرا این شهدا به میزان زحمتی که کشیده اند هنوز مطرح نشده اند. این کتاب حق 
این شهید بزرگوار بود و عالوه بر یک مستندنگاری، یک کتاب اخالقی و تاریخی محسوب می شود.

 شهید پیچک سختی را برای رضای خدا تحمل کرد
سردار کوثری، جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه ثاراهلل )ع( هم در این مراسم با بیان اینکه اولین 
بار با ش��هید پیچک در اتاق فرماندهی سپاه روبرو شدم،  گفت: من در آن روزگار جوان ۲۴ ساله ای 
بودم که بالفاصله پس از آغاز رس��می جنگ به خوبی در خاطر دارم که غالمعلی پیچک با نصراهلل 
کاشانی به دفترمان آمدند. در آن روزها مرتضی رضایی فرمانده بود و اصرار می کرد که باید به سر 
پل ذهاب بروید؛ چراکه عراقی ها در حال ورود هستند و آنجا به شما نیاز است. پس از حدود ۲0 روز 
به سر پل ذهاب رفتیم. در آن زمان حمید ابوطالبی فرمانده سپاه در پادگان ابوذر بود، منطقه غرب از 
مظلوم ترین مناطق کشور است، اما بچه ها هیچ وقت کم نمی آورند. وی با اشاره به دستور بنی صدر 
مبنی بر عدم همکاری ارتش با سپاه و ارائه حتی یک فشنگ گفت: برخالف این دستور، اما ارتش 
همکاری نکرد و تفاهم خوبی میان سپاه و ارتش به وجود آمد تا از پیشروی دشمن جلوگیری شود. 
نهایتاً ما به سومار رفتیم و شنیدیم غالمعلی پیچک فرماندهی سر پل ذهاب را عهده دار شده است.
سردار کوثری همچنین به اعتقاد راسخ غالمعلی پیچک در مدیریت اشاره کرد و با بیان اینکه ما در آن 
روزها امکاناتی نداشتیم، خاطرنشان کرد: شهید غالمعلی پیچک تنها ۲1 سال داشت، اما به شکلی 

رفتار می کرد که گویی فرمانده ۳0 ساله با سابقه است، پس می توان گفت که می توان این مملکت را 
با آن مدیریت پیش برد، نه با مدیریت وابستگی، توکل بر خدا و توسل بر ائمه و تدبیری که اندیشیده 
می شد منتج به پیروزی شد. شهید پیچک سختی را برای رضای خدا و سربلندی والیت تحمل کرد.

 نوشته های گلعلی بابایی بر اساس واقعیت است
جواد کامور بخشایش هم در س��خنانی پیرامون ویژگی های این کتاب گفت: »شاهین بر آفتاب« 
منظومه فکری و رفتاری شهید پیچک اس��ت و در بخش هایی از آن به تبیین پیدا و پنهان اهداف 

دفاع مقدس می پردازد.
وی افزود: این کتاب به نوعی تبیین ویژگی های انسانی تراز و معیار دفاع مقدس و انقالب است که 
از این جنبه به گلعلی بابایی تبریک می گویم؛ زیرا به واسطه تدوین منحصربه فرد این کتاب، اثری 
جاودانه خلق کرده اس��ت. باید بگویم یکی از س��خت ترین گونه های ادبیات دفاع مقدس، تدوین 

زندگینامه است که گلعلی بابایی در این راستا ید طوالنی دارد.

این محقق ضمن اشاره به ویژگی های بابایی گفت: گلعلی بابایی نویسنده رئال است، او واقع گرایی 
را به رشته تحریر درمی آورد و همه آنچه می نویسد با تکیه بر روایت ها، اسناد و سخنان خانواده هایی 

است که سندشان موجود است. او با نثر روان، هویت شخصیت را برای مخاطب معرفی می کند.
کامور با بیان اینکه انتظار می رود س��ایر ابعاد را در این اثر م��ورد توجه قرار دهد، افزود: کنجکاوی 
ایشان برای بیان تمام ابعاد زندگی شهید پیچک قابل تقدیر است؛ چراکه همه موارد را با نثری روان 
ثبت کرده است. این کتاب دارای سیر تاریخی، منطقی، با فصل بندی و عناوین فصولی است که به 
دقت انتخاب شده که هنرمندی نویسنده را نشان می دهد. او بر آنچه می نویسد اعتقاد دارد و آنچه 

نوشته متکی به اسناد است.

 کارم مستند نویسی است
گلعلی بابایی، نویسنده کتاب »شاهین بر آفتاب« هم، نوشتن و پرداختن به زندگی شهدا را مشکل 
دانس��ت و توضیح داد: پرداختن به زندگی شهدا مشکل اس��ت؛ آن هم در فرصت اندک، اما وقتی 
کار به ش��کل جمعی صورت می گیرد آسان می شود. این اثر هم حاصل یک کار جمعی است و من 

وظیفه نگارش نهایی را داشتم.
وی به تش��ویق های سردار کوثری از سال ۷۵ اش��اره کرد و گفت: خوشحالم با کتاب »شاهین بر 
آفتاب«، پنجره ای به روی واقعیت های جنگ باز کردم، کارم مستندنویسی است و وظیفه دارم آنچه 
واقع شده را به حقیقت بگویم. من برای کلمه کلمه کتاب باید سند داشته باشم، زیرا داستان ننوشته ام.

وی ادامه داد: واقعیات زندگی شهید غالمعلی پیچک را هرچند کم، اما گفته ام ولی چیز زیادی اضافه 
نکرده ام، فکر می کنم ناگفتنی های زندگی پیچک در این کتاب بازگو شده است.

وی با بیان اینکه به باید به جوانانمان الگو دهیم خاطر نش��ان کرد: در راستای خیابان انقالب و در 
کنار دانشگاه، عکس چه گوارا عرضه می کنیم حتی به عنوان الگو آنها را مطرح می کنیم، اما به خدا 
قسم اگر زندگی افرادی چون شهید پیچک، شهید باکری و شهید همت بررسی شود، متوجه خواهیم 
شد که چه گوارا انگشت کوچک اینها هم نیست. الگوهای نزدیکمان را نمی بینیم اما می خواهیم از 

چهره های دیگر کشورها به جوانانمان الگو دهیم.

نویس��نده و کارگردان س��ریال 
»گس��ل ۲« از موض��وع جدید 
این سریال و اش��اره به ماجرای 
آقازاده ه��ا خب��ر داد. »علیرضا 
بذرافش��ان« در گفت وگ��و ب��ا 
ف��ارس، درب��اره این س��ریال 
اظهارکرد: این روزها مش��غول 
نگارش فصل دوم سریال گسل هستم که تاکنون 1۵ قسمت از این 
سریال ۳0 قسمتی به طور کامل نوشته شده است. وی درباره زمان 
تولید این سریال نیز بیان کرد: هر زمان که متن هایمان کامل شود 
وارد مرحله پیش تولید خواهیم شد. این کارگردان در ادامه با اشاره به 
قصه جدیدی که در »گسل ۲« طراحی و اجرا می شود، افزود: اغلب 
کاراکترهای این س��ریال همان کاراکترهایی هستند که در فصل 
اول نیز حضور داشتند. همچنین قصه جدیدی طراحی کردیم که 
با همان کاراکترها جلو می رود و ادامه ماجرای خانوادگی و عاشقانه  
فصل یک در فصل جدید پیگیری می شود.  بذرافشان درباره اینکه 
فضای »گسل ۲« در ادامه فضای کمدی سیاسی است ادامه داد: 
در فصل دوم ماجرای کمدی سیاس��ی که در فصل یک به تصویر 
کشیده شده را به سمت وقایع روز بردیم و اتفاقاتی که در این مدت 
در بخش سیاسی کشور افتاده،  مبنای اصلی قصه ما را تشکیل داده 
است. وی خاطرنشان کرد: معضل اصلی که این روزها در فضای 
سیاسی - اجتماعی با آن مواجه هستیم بحث »آقازادگی« است؛ بر 
همین اساس ما نیز قصه اصلی »گسل ۲« را روی فساد، آقازادگی و 
رانت هایی که آقازاده های مقام های دولتی از آنها استفاده می کنند، 

پایه ریزی کردیم. 

سریال

»گسل ۲« به موضوع 
آقازاده ها می پردازد

 فیلم س��ینمایی »گروگان« این روزها در مرحله پیش تولید قرار دارد و به زودی مقابل 
دوربین می رود. فیلم س��ینمایی »گروگان« به کارگردان��ی محمود دینی و تهیه کنندگی 
محمدرضا شرف الدین که به تازگی پروانه ساخت آن از سوی سازمان سینمایی صادر شده 
وارد مرحله پیش تولید شد. فیلم برداری »گروگان« در ایران و ترکیه انجام می شود و داستان 
این فیلم در رابطه عده ای از قاچاقچیان بین المللی اس��ت که با پش��تیبانی گروهک های 
طالبان و داعش پس از کشتار دیپلمات های ایرانی در افغانستان از نوار مرزی شرق کشور 
برای انتقام از جمهوری اسالمی به اهالی یک روستا که در حال برگزاری مراسم عروسی 
هس��تند، حمله می کنند. گروه تولید این اثر، این روزها در حال مذاکره با هنرمندان ایران و 

ترکیه برای همکاری با این اثر سینمایی هستند. 

 با دستور حجت االسالم محسن عرفاتی سرپرست شبکه قرآن و معارف سیما در راستای 
ارتق��ای کمی و کیفی ت��الوت و نغمات و همچنین برنامه هایی با این مضمون، ش��ورای 
مش��ورتی تالوت آغاز به کار کرد. این شورا از حس��ین زارعی، علی ویسی، احمد لیایی و 
محمدامین مهدوی تشکیل شده است. سیاست گذاری و تصمیم گیری درباره تولید تالوت 
و نغمات دینی، چینش مناسب زمان پخش تالوت ها و نغمات متناسب با کنداکتور شبکه 

و... از جمله مواردی است که در این شورا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 1۲0 هنرمند اعم از کارگردان، نمایشنامه نویس و بازیگر از ۲1 آذرماه مهمان جشنواره 

تئاتر فجر خواهند بود تا در همایش بزرگ هنرمندان تئاتر استان ها شرکت کنند. به گفته 
محمد مهدی خاتمی مدیر برگزاری همایش استانی، این 1۲0 هنرمند، افرادی هستند که 
نمایش های آنها در فجر استانی شرکت داشته و همگی جزو فعاالن شهرهای خود هستند. 
وی ادامه داد: با تدبیر نادر برهانی مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

تصمیم گرفته شد طی همایشی از زحمات این هنرمندان قدردانی شود.

 مجوز نمایش سه فیلم »پیلوت«، »دایان« و »تهران شهر عشق« صادر شد. همچنین 
چهار فیلم از چهارشنبه این هفته راهی پرده سینماها می شوند. »پیلوت« به تهیه کنندگی 
محمد رضا مصب��اح و کارگردان��ی ابراهیم ابراهیمی��ان در ژانر اجتماع��ی، »دایان« به 
تهیه کنندگی محمد حمزه زاده )به نمایندگی از حوزه هنری( و کارگردانی بهروز نورانی پور 
با موضوع مقاومت و »تهران شهر عش��ق« به تهیه کنندگی محمد احمدی و کارگردانی 

علی جابر انصاری در ژانر اجتماعی این فیلم ها را تشکیل می دهند. 
همچنین در جلس��ه روز گذش��ته کارگروه اکران، ۴ فیلم س��ینمایی از چهارشنبه 1۴ آذر 
راهی سینماها می شوند. »کلمبوس« به کارگردانی هاتف علیمردانی در سرگروه کورش، 
»میلیونر میامی« به کارگردانی مصطفی احمدی در گروه زندگی، »بمب؛ یک عاشقانه« 
به کارگردانی پیمان معادی و »اس��کی باز« به کارگردانی فریدون نجفی در برنامه صبح 
دانش آموزی،  این فیلم ها را تش��کیل می دهند. همچنین »مارموز« به کارگردانی کمال 

تبریزی از ۲1 آذرماه اکران می شود.

مراسم تشییع پیکر مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد در حوزه هنری با 
حضور چهره های فرهنگی و هنری برگزار شد.

ش��هرام ش��کیبا ش��اعر در این مراس��م با بیان اینکه هیچ وقت گمان 
نمی کردم در چنین مراسمی صحبت کنم گفت: زرویی نه از حوزه هنری 
مهر برید و نه حوزه به او بی مه��ری کرد؛ تا آخرین روز در حوزه هنری 
کار می کرد و جلسات منظمی داشت. وی تاکید کرد: چه کردند برخی 
دوستان و ما چه کردیم بماند، اما تذکری است تا قدر یکدیگر بدانیم خط 
کشی ها را کنار بگذاریم، چرا که آنچه می ماند ادبیات است. زرویی یک 
ادیب بود و درک عمیقی از ادبیات داشت. همچنین موسوی گرمارودی 

با بیان اینکه زرویی در نقیضه گویی بی نظیر بود، شعری را که سال 86 برای درگذشت 
برادرش سروده بود، برای زرویی نیز خواند و او را نیز به عنوان برادر دیگر خود برشمرد.

غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی هم در این مراسم با بیان 
اینکه در جامعه دینی و در دوران جمهوری اس��المی طنزپردازی کار سختی است، نه 
به دلیل خط قرمزها و محدودیت های سیاس��ی بلکه به دلیل خط قرمزهای اخالقی و 
ارزشی، گفت: یک خصوصیت که بر فراز همه توانایی های ابوالفضل زرویی می درخشد، 
اعتقاد دینی اوست که اگر هیچ شعر جدی از او به جای نمانده بود، با قصیده ای که برای 

حضرت عباس )ع( س��رود، می توانس��تیم از این یک قصیده به 
 توانایی او در شعر کهن پی ببریم و اعتقاد قلبی او را به خدا، نبوت، 

اهل بیت )ع( و کربال بدانیم.
ناص��ر فیض مدیر دفت��ر طنز حوزه هنری نیز با تس��لیت ضایعه 
درگذش��ت ابوالفض��ل زروی��ی گفت: خ��اص و عام هم��ه او را 
می ش��ناختند. او محبوب و عزیز و ارجمند ب��ود و عامه و خواص 
مردم به آثار و دانسته هایش احترام می گذاشتند. این دلیلی نداشت 
جز اینکه او کسی بود که پاسدار زبان فارسی بود. نیکو می گفت و 
حرمت نیکو گفتن را داشت. او ادبیات و اخالق را با هم می دید و در 
نظر می گرفت. او برای خوش آمد و بدآمد کسی حرف نزد و جانش توأم با خردمندی بود.
وی افزود: ادیبی فرهیخته و پژوهشگری بی نظیر بود. بسیاری از جریان ها را می شناخت 

اما از اصول طنز فاصله نگرفت. ایمان و تعهد او نشأت گرفته از شرافتش بود.
رئیس دفتر طنز حوزه هنری ادامه داد: او جریان اصیل طنز در حوزه هنری را پایه گذاری 

کرد که برکاتش تا امروز هم ادامه دارد.
در پایان این مراسم پیکر مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد به سوی بهشت زهرا )س( و 

خانه ابدی تشییع و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

بدرقه مرحوم »زرویی نصرآباد« تا خانه ابدی
خبر ویژه

طبق اظهار نظرهای مسئوالن سازمان 
بهزیستی کش�ور از ابتدای سال جاری 
تاکنون برای ۱5 هزار نفر از افراد دارای 
معلولیت اش�تغال ایجاد ش�ده اس�ت، 
همچنی�ن متولیان ام�ر  از درنظرگرفته 
ش�دن ضمانت اجرایی ب�رای عملیاتی 
ش�ده قانون اس�تخدام معل�والن خبر 
می دهند. این درحالی است که پیش تر 
نمایندگان مجلس عنوان کرده بودند که 
به دلیل اشباع شدن بدنه دولت تنها در 
س�طح محدودی اقدام به جذب نیروی 
جدید می ش�ود که ابهامات�ی را در این 

خصوص مطرح می کند.

 تغییر در سهمیه استخدامی معلوالن
یکسال قبل بود که حس��ین نحوی نژاد، معاون 
توانبخشي س��ازمان بهزیستي عنوان کرد؛ روند 
جذب نیروي معلول در ادارات دولتي متوقف شده 
است و در 1۵ س��ال گذشته حتي یک معلول نیز 
جذب این ادارات نشده اند. اگرچه در آن زمان وی 
از سه برابر بودن آمار بیکاري معلوالن در مقایسه 
با س��ایر افراد جامعه خبر داده بود، اما علي همت 
محمودنژاد، رییس انجمن دفاع از حقوق معلوالن 
ایران، آمار بیکاري این قشر را بیشتر از آمارهاي 
رس��مي عنوان ک��رد. رقمی که حتی براس��اس 
مطالعات صورت گرفته در بین مددجویان سازمان 

بهزیستي به بیش از 6۳ درصد نیز می رسید.
آنچه که موجب ش��د تا س��همیه اس��تخدامی در 
قانون جدی��د حمایت از این قش��ر دس��تخوش 
 تغییراتی شود و مهرماه گذشته نیز مهناز کاشی،

رییس دبیرخانه اش��تغال و کارآفرینی س��ازمان 

بهزیس��تی از تغییر روند سهمیه استخدامی برای 
معلوالن از سال جاری خبر دهد و اینکه معلوالن 
در صورت دریافت نمره قبولی در آزمون ها، برای 
حضور در مصاحبه های تخصصی دعوت می شوند. 
دیگر اینکه در جلس��ات مصاحبه ها کارشناسان 
بهزیستی حضور خواهند یافت تا انطباق شغل را با 
نوع معلولیت متقاضی استخدام بسنجند و به این 

ترتیب مانع از ردشدن افراد شوند.

 نبود باور بخش دولتی و خصوصی 
به توانمندی معلوالن

البته باید گف��ت؛ در زمینه ایجاد اش��تغال پایدار 
برای این قشر جدا از چارچوب بایدها و نبایدهای 
قانونی، س��ازمان ها مس��ئول و نهاده��ای غیر 
دولتی اقداماتی نیز انجام داده اند، به عنوان مثال 
کارگاه هایی برای معلوالن متوسط و خفیف برگزار 
شده اس��ت تا امکان حرفه آموزی برای این افراد 
فراهم ش��ود. از سوی دیگر هرچند که مسئوالن 
وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی تاکید دارند، 

افزایش اشتغال برای این افراد نیازمند رشد بودجه 
و اعتبارات است، اما بسیاری از کارشناسان بر این 
باور هستند که مهم ترین دالیل بیکاري معلوالن 
در باور نداشتن فعاالن بخش دولتي و خصوصي 
نسبت به توانمندي هاي معلوالن و اجرا نشدن 

قوانین حمایتي خالصه شود.
آنچ��ه که البت��ه انوش��یروان محس��نی بندپی، 
رییس س��ازمان بهزیستی از  راه حل های درنظر 
گرفته ش��ده در این زمینه خب��ر می دهد، اینکه 
تسهیالتی برای کارفرمایانی درنظر گرفته شده 
اس��ت که معلوالن را در کارگاه ه��ا به کارگیرند، 
عالوه براین اینکه س��ازمان مذک��ور حق بیمه 
این دسته کارفرمایان را پرداخت می کند، ضمن 
اینکه تسهیالتی نیز در قالب وام کم بهره به این 
کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی داده می شود. در 
کنار این موضوع متولیان امر در سازمان بهزیستی 
کشور به عنوان مهمترین نهاد مسئول دراین حوزه 
عنوان کرده اند که با پیگیری های صورت گرفته 
تمهیداتی نیز برای اشتغال جامعه هدف بهزیستی 

در سال 98 مدنظر قرار گرفته که خوشبختانه در 
تبصره 18 الیحه بودجه 98 دولت به این موضوع 

اشاره شده است.
 

 اشباع شدن بدنه دولت و محدودیت 
استخدام

با این وجود به نظر می رس��د سیامک مره صدق، 
عضو کمیس��یون بهداش��ت مجلس براین باور 
اس��ت که بس��یاری از این مس��ائل حمایتی در 
گذشته نیز وجود داش��ته، اما اجرایی نشده است. 
 وی به  استخدام سه درصد معلوالن در ادارات و 
ش��رکت های باالی پانزده سال است اشاره دارد 
و اینکه به واقع کدام بخ��ش خصوصی یا دولتی 
اس��ت که واقعاً ب��ه این میزان نی��روی کارش از 

معلوالن باشد. 
آنچه که البته برخی از افراد از جمله زهرا ساعی، 
رییس فراکس��یون معلوالن مجلس  علت آن را 
اینگونه بیان می کنند، اینکه اگرچه برای استخدام 
معلوالن سه درصد از سهمیه  سازمان های دولتی 
را تعیین شده است، ولی به دلیل اشباع شدن بدنه 
دولت تنها در س��طح محدودی اق��دام به جذب 
نیروی جدید می شود و همین امر باعث شده که 
حتی کمتر از س��همیه تعیین شده برای معلوالن 
در روند استخدام ها لحاظ شود. این در حالی است 
که رییس س��ازمان بهزیستی کش��ور از جریمه 
ش��دن دس��تگاه هایی خبر می دهد که این امر را 
رعایت نکنن��د، ضمانت اجرایی برای این قانون، 
با این توضیح که هر دس��تگاهی که قانون س��ه 
درصد جذب معلوالن را اجرا نکند، مشمول قانون 
مجازات اسالمی خواهد شد. عالوه براین سازمان 
امور استخدامی به سازمان ها تاکید کرده است که 
باید قان��ون موردنظر را اجرایی کنند. مواردی که 
اما نه در اظهار نظرهای مسئوالن بلکه در عمل و 
در یک بررسی میدانی باید اجرایی شدن همچنین 

نقاط ضعف و قوت آن را ارزیابی کرد.

جریمه برای اجرایی نشدن قانون جذب معلوالن
»حمایت«گزارشمیدهد

کمک های بالعوض جدید برای زلزله زدگان کرمانشاه
رییس سازمان مدیریت بحران کشور از افزایش سقف تسهیالت و همچنین اختصاص کمک های بالعوض 
جدید به زلزله زدگان استان کرمانشاه خبر داد. اسماعیل نجار  خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح، به زودی 
مقدار و نحوه پرداخت این تسهیالت به افراد متقاضی اعالم خواهد شد. معاون وزیر کشور همچنین به بحث 
بیمه واحدهای مسکونی نیز اشاره کرد و گفت: در قانونی که اخیرا تصویب شده منازلی که توسط بنیاد مسکن 
احداث می شود از 10 سال بیمه حوادث برخوردار خواهد بود. نجار با تشویق مردم به نوسازی و مقاوم سازی 
واحدهای مس��کونی خود، گفت: ساالنه ۲00 هزار واحد مسکونی با استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده 
توسط بنیاد مسکن نوس��ازی می شود. به گفته وی در چند س��ال اخیر ۲ میلیون و ۲00 هزار واحد مسکونی 

فرسوده کشور مقاوم سازی شده و در برابر حوادثی مانند زلزله نیز به خوبی مقاومت خود را نشان داده اند.

پلیس اصناف آغاز به کار کرد
فرمانده انتظامی پایتخت، تشکیل پلیس اصناف را در راستای رویکرد جامعه محوری پلیس، خنثی سازی توطئه های 
دشمن در ایجاد تفرقه و برهم زدن امنیت روانی جامعه به ویژه امنیت حوزه اقتصادی و هم چنین مدیریت هرچه بهتر 
بازار عنوان کرد.  سردار حسین رحیمی در همایش آغاز به کار داوطلبان پلیس افتخاری اصناف تصریح کرد: وحدت 
و اتحاد یک واجب دینی است و دشمن با عملیات رسانه ای گسترده، احساس امنیت را نشانه گرفته و به دنبال بر 
هم زدن امنیت روانی جامعه به ویژه امنیت حوزه اقتصادی است بر این اساس بازاریان و صاحبان اصناف بهترین 
افسران این جنگ اقتصادی هستند. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت دادن مردم در امنیت 
عمومی گفت: یکی از ساز و کارهای مردمی شدن امنیت همین قانون جذب و به کارگیری پلیس افتخاری است که 

پلیس افتخاری اصناف نیز در راستای استفاده از ظرفیت قانونی این ماده ایجاد شده است.

الهامصادقی
گروهاجتماعی

تیترواره
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وزارت رسانه فلسطین اعالم کرد که رژیم صهیونیستی از ابتدای سال 
۲۰۱۸ بی��ش از ۸۰۰ بار حق آزادی مطبوعات را نقض کرده اس��ت. به 
نوش��ته روزنامه »القدس العربی«، وزارت رسانه فلسطین در گزارشی 
تحت عنوان »خالصه ای از موارد نقض آزادی های مطبوعاتی توسط 
رژیم اشغالگر در سال ۲۰۱۸« اعالم کرد که رژیم صهیونیستی از ابتدای 
سال ۲۰۱۸، ۸۱۱ مورد حق آزادی مطبوعات را در فلسطین نقض کرده 
است. طبق این گزارش، ۲۸۲ مورد نقض آزادی مطبوعاتی در نوار غزه 
و ۵۲۹ مورد نیز در کرانه باختری و قدس صورت گرفته اس��ت. وزارت 
رسانه فلسطین در این گزارش به کش��ته شدن دو روزنامه نگار توسط 
ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه استناد کرده است. همچنین در این 
گزارش آمده که ارتش اسرائیل ۳۴۵ مورد روزنامه نگاران را موردحمله 
فیزیکی قرار داده و ۱۶۲ نقض نیز در قالب بازداشت خبرنگاران و تحویل 
آن ها به دادگاه به ثبت رسیده است. این وزارتخانه در ادامه گزارش خود 
تأکید کرد که ۴۸ مورد نقض نیز در زمینه شکنجه روزنامه نگاران توسط 
سربازان اس��رائیلی در داخل زندان و ۴۲ مورد نیز در زمینه ممنوعیت از 

سفر و سلب تابعیت ثبت شده است.

 
سناتور منتقد آمریکایی و یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱۶، قصد دارد با راه اندازی کمپینی بزرگ به سراغ 
انتخابات ۲۰۲۰ برود. به گزارش نشریه »تایم«، »برنی ساندرز« قصد 
دارد به عنوان یکی از نامزدهای حزب دموک��رات آمریکا در انتخابات 
۲۰۲۰ ش��رکت کند. س��ناتور س��اندرز تصمیم دارد این بار با کمپینی 
به مراتب بزرگ ت��ر از کمپین انتخاب��ات ۲۰۱۶، وارد عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری شود. در انتخابات ۲۰۱۶ نیز ساندرز به همراه »هیالری 
کلینتون«، از نامزدهای حزب دموک��رات بود اما بعد از انجام انتخابات 
درون حزبی، حزب دموکرات کلینتون را به عنوان نامزد اصلی خود برای 

رقابت با »دونالد ترامپ« معرفی کرد.

 
یک روزنامه سوئیسی در یادداشتی درباره رئیس جمهوری جدید گرجستان 
نوشت که وی به ش��دت در حال پیگیری مسیر عضویت این کشور در 
اتحادیه اروپا اس��ت. روزنامه سوئیسی »تاگس آنس��ایگر« با اشاره به 
انتخاب رئیس جمهوری جدید گرجستان نوشت: »سالومه زورابشویلی« 
متولد فرانسه است که مهروموم های اخیر به تفلیس بازگشته است. از 
زمانی که وی گذرنامه گرجستانی دریافت کرده زیاد نمی گذرد و بر این 
اساس به عنوان چهره تازه کار در تفلیس شناخته می شود. این در حالی 
است که مهروموم ها برای کسب جایگاه ویژه در کشور اجدادی اش در 
تالش و آرزو بوده اس��ت. وی پیش تر به عن��وان دیپلمات در نهادهای 
بین المللی مانند سازمان ملل و ناتو فعالیت کرده است. تاگس آنسایگر در 
ادامه به نقل از وی نوشت: گرجستان کشوری با ارزش های باال است و 
باید در بهترین جایگاه های بین المللی جای بگیرد. زورابشویلی که پیش تر 
به عنوان دیپلمات در کشورهای فرانسه، ایتالیا نیز فعالیت داشته، معتقد 
است که باید برای عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا تالش های جدی 
را آغاز کرد، زیرا این کش��ور می تواند به عنوان یکی از اعضای تأثیرگذار 
در میان اعضای اتحادیه اروپا بشمار آید. این روزنامه سوئیسی همچنین 
نوشت: انتظار می رود مدتی پس از آغاز بکار کابینه وی شاهد رایزنی ها و 

فعالیت های دیپلماتیک گرجستان با مقامات اروپایی باشیم.

 
سنای آمریکا به زودی درباره واکنش به نقش عربستان در قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار واشنگتن پست تصمیم گیری خواهد کرد. به نقل 
از پایگاه خبری »هیل«، سناتورهای آمریکایی این هفته گام مهمی در 
ارائه الیحه ای دو حزبی برای پایان دادن به پشتیبانی آمریکا از کمپین 
متجاوز س��عودی در یمن برداشتند و از رئیس جمهوری آمریکا فاصله 
گرفتند. ترامپ به رغم گزارش س��یا مبنی بر اینکه ولیعهد عربس��تان 
شخصاً دستور قتل خاش��قجی را داده است، همچنان در کنار ریاض و 
محمد بن سلمان ایستاده است. اکنون اما قانون گذاران آمریکایی باید 
تصمیم بگیرند که الیحه نهایی به چه صورت خواهد بود. هم زمان آن ها 
برای گام بعدی که ارائه این الیحه و بحث بر سر آن است، آماده می شوند 
و انتظار می رود بحث وجدل پیش بیاید. جنگ بر سر اختیارات جنگی در 
سنایی که همواره با تالش ها برای به چالش کشیدن مجوز جنگی کاخ 

سفید مخالفت می کند، چندان حوزه آشنایی نیست.  

 
»شلومو شامیر« تحلیلگر صهیونیست اذعان کرد که طرح »معامله قرن« 
در نطفه خفه شده است. روزنامه صهیونیستی »معاریو«، »شلومو شامیر« 
نویسنده و تحلیلگر صهیونیست به تشریح موضع دولت آمریکا در مورد 
ط��رح صلح معروف به معامله قرن پرداخته و تأکید کرد که این طرح در 
نطفه خفه شده است و در آینده هم ارائه نخواهد شد. وی در این خصوص، 
دیوید فریدمن س��فیر آمریکا در فلسطین اشغالی را به شدت موردحمله 
قرار داد و گفت: س��خنان فریدمن در مورد معامله قرن و اینکه این طرح 
پس ازاینکه مورد مقبولیت حداکثری قرار بگیرد، رونمایی می شود، دلیل 
قاطعی است بر اینکه چنین طرحی در آینده قطعاً ارائه نخواهد شد. شامیر 
گفت که اظهارات فریدمن آشکار کرد که او نه تنها شخصی است که در 
سیاست و دیپلماسی مهارت و تبحری ندارد، بلکه شخصی است که از 
واقعیت سیاسی پیچیده رژیم صهیونیستی هم کاماًل بی اطالع است. وی 
همچنین افزود که فریدمن نمی داند که وزیر خارجه آمریکا در رونمایی 

از معامله قرن شک و تردید دارد و خواستار موکول کردن ارائه این 
طرح به زمانی نامشخص شده است.

جلدروز

تازه تری��ن تحقیق��ات صورت 
گرفته توسط روزنامه »گاردین« 
نشانگر ابعاد گسترده و بی سابقه 
تبعیض نژادی در انگلیس علیه 
اقلیت های قومی به ویژه نژادهای 
آس��یایی و افراد رنگین پوس��ت 
اس��ت. این تحقیقات حاکی است 
که ۴۳ درص��د اقلیت های قومی 
طی پنج سال گذش��ته در محیط 
کار نادی��ده گرفته ش��ده اند؛ ای��ن 
در حالی اس��ت که تنها ۱۸ درصد 
سفیدپوس��تان چنین مس��ئله ای را 
تجرب��ه کرده ان��د. بر اس��اس این 
گ��زارش، نتایج تحقیق��ات صورت 

گرفت��ه که ب��ر پایه داده ه��ای یک ه��زار اقلیت قومی س��اکن انگلیس 
به دس��ت آمده همچنین نش��ان می دهد که این افراد، س��ه برابر بیشتر از 
سفیدپوستان از ورود به رس��توران و یا باشگاه های این کشور منع شده و 
دوسوم آن ها معتقدند که انگلیس مشکل نژادپرستی دارد. این تحقیقات 
حاکی اس��ت که اقلیت های قومی به دلیل رنگ پوست و وابستگی های 
فرهنگی با پیش قضاوتی های منفی در جامعه روبرو هستند. این نخستین 
گزارش تحقیقاتی درباره ابعاد »تبعیض نژادی پنهان« در انگلیس به شمار 
می رود که در آمارهای رسمی نژادپرستی منعکس نشده است. بر اساس 
این تحقیقات، معضل تبعیض نژادی روی زندگی ۸.۵ میلیون انگلیسی از 
اقلیت های قومی تأثیر منفی گذاشته است. این گزارش به طور مثال آورده 
است، ۳۸ درصد اقلیت های قومی گفته اند که طی پنج سال گذشته به اشتباه 
به دزدی از فروشگاه متهم شده که از این میزان مردان سیاه پوست و زنان 
بیش��تر در مظان اتهام بوده اند. اقلیت های قومی همچنین دو برابر بیشتر 
از افراد سفیدپوس��ت م��ورد توهین و اذی��ت و آزار قرارگرفته و ۵۳ درصد 
آن ه��ا معتقدند که به دلیل رنگ مو، نوع لباس و ظاهرش��ان با رفتارهای 
تبعیض آمیز روبه رو ش��ده اند. نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان 
مجل��س انگلیس این گزارش را ناامیدکنن��ده و برخالف ارزش های این 
کش��ور خوانده اند. دیوید لمی نماینده مجلس انگلیس از منطقه توتنهام 
لندن، گفته است: جای تأسف دارد که پیش قضاوتی بر زندگی سیاه پوستان 
و اقلیت های قومی سنگینی می کند. رفتارهای کلیشه ای و پیش قضاوتی 
معضلی اس��ت که در اثر آن افراد احس��اس س��ردرگمی و سرافکندگی 
می کنند. گاردین افزود: 7۵ درصد اقلیت های قومی احساس می کنند که 
بایستی به دلیل وابستگی های قومی بیش��تر از سفیدپوستان کار کنند و 
۴۰ درصد معتقدند که درآمد کمتری کسب کرده و از آینده شغلی مطلوبی 
برخوردار نیستند. معضل تبعیض نژادی در انگلیس تا حدی است که برخی 
اقلیت های قومی می گویند، اغلب با کارمندان رستوران و فروشگاه اشتباه 
گرفته شده و مجبور به تغییر ظاهر و صدای خود شده اند. این گزارش یک 
سال پس ازآن منتشر می شود که تحقیقات دولت محافظه کار انگلیس نیز 
مؤید نابرابری س��طح زندگی اقلیت های قومی در قیاس با سفیدپوستان 
اس��ت. »ترزا می« نخس��ت وزیر انگلیس وعده داده بود که با این معضل 
مقابله کرده و در این رابطه راهبردهایی را همچون ضرورت افشای حقوق 

اقلیت های قومی در این کشور معرفی کرده بود.

گزارش

تنش در روابط نظامی 
انگلیس و آمریکا

شبکه خبری اسکای نیوز در گزارشی به احتمال جدی وخیم شدن روابط 
نظامی آمریکا و انگلیس به دلیل اختالفاتش��ان بر سر خرید جنگنده های 

اف ۳۵ پرداخت.
این ش��بکه خبری به نقل از منبعی در وزارت دف��اع انگلیس اعالم کرد، 
برنامه های خرید این وزارتخانه شامل ۱۳۸ فروند جنگنده اف ۳۵ آمریکا 
م��دل "بی" ویژه ناوه��ای هواپیمابر و مراقبت های دریایی می ش��ود اما 
فرماندهی نیروی هوایی انگلیس می خواهد این برنامه های خرید شامل 
جنگنده های نوع "ای" با قابلیت پرواز عادی نیز باشند. منبع یاد شده تاکید 
کرد، این تغییر موجب کاهش تعداد اسکادران جنگنده هایی خواهد شد که 
توان انجام عملیات های نظامی از روی ناوهای هواپیمابر "ملکه الیزابت" 
و "شاهزاده ولز" را دارند و این امر برنامه های ناوهای هواپیمابر انگلیسی 

را نابود می کند.
همچنین منبع یاد شده گفت: این اقدام موجب کاهش گسترده توان جنگی 
ناوهای هواپیمابر انگلیس و وخامت روابط لندن با واش��نگتن خواهد شد، 
آمریکا یگان دریایی انگلیس را تنها ناوگان برابر خود که توان فرماندهی 
ناوهای هواپیمابر را دارد، می داند. وی افزود: اگر نیروهای انگلیس��ی در 
میدان نبرد بدون ناو هواپیمابر جنگی حضور یابد، آوازه و اعتبار توانایی های 
نظامی ما نابود خواهد ش��د. اگر نیروی هوایی س��لطنتی انگلیس به ضرر 
جنگنده های ویژه ناوهای هواپیماب��ر به جنگنده های اف ۳۵ مدل "ای" 
دس��ت یابد، همانگونه ک��ه نظامیان انگلیس نیز گفته اند، این امر ش��بیه 
خیانتی بزرگ در مقابل دیدگان آمریکا است. منبع مذکور ادامه داد: نیروی 
دریایی انگلیس اس��تفاده از ناوهای هواپیمابر را در سال ۲۰۱۰ به دالیل 
اقتصادی متوقف کرد اما آمریکا به این کشور در احیای توانمندی هایش 
در اجرای عملیات های نظامی دریایی کمک کرد. شبکه ماهواره ای 
اسکای نیوز در ادامه گزارش خود آورد، قیمت جنگنده اف ۳۵ ویژه 
ناوهای هواپیمابر به ۹۰ میلیون لیره استرلینگ می رسد، در حالی 
که قیمت مدل معمولی این جنگنده ها کمتر از ۲۰ میلیون لیره 
استرلینگ است، بعید نیست که نیروهای انگلیسی بخواهند 

به نحوی پول خرید جنگنده های آمریکایی را فراهم کنند.

گرجستان
هزاران نف��ر از مردم گرجس��تان در تفلی��س علیه نتای��ج انتخابات 
ریاست جمهوری در این کشور به خیابان ها آمدند. گریگول واشادزه، 
رقیب شکست خورده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعالم کرده 
بود که احزاب اپوزیسیون نتایج انتخابات را قبول نداشته و این مسئله را 
به دادگاه ارجاع خواهند داد. این اظهارات پس ازآن بیان شد که سالومه 
زورابش��ویلی، رقیب وی توانست با کس��ب بیش از ۵۰ درصد از آرا در 
انتخابات پیروز شود. رئیس جمهور منتخب گرجستان در میان هزاران 
نفر از حامیانش در راهپیمایی روز یکشنبه در تفلیس، گفت: ما نمی توانیم 
نتایج انتخابات را "غیر مشروع" اعالم کنیم و خواستار انتخابات پارلمانی 
در کشور شویم. زورابشویلی اولین رئیس جمهور زن گرجستان است 
که توانسته رقبای خود را در انتخابات اخیر پشت سر بگذارد. واشادزه 
اعالم کرد: اپوزیس��یون در نظر دارد که نتایج انتخابات را در دادگاه به 
چالش بکشاند. ناظران بین المللی درباره این انتخابات اعالم کردند این 
رأی گیری به صورت رقابت آمیز برگزار شد اما حزب حاکم از یک امتیاز 
غیرقانونی بهره برده و در این دوران سوءاستفاده ها از منابع دولتی افزایش 
یافت. واشادزه اعالم کرد: اگر دولت درخواست اپوزیسیون را نپذیرد، یک 
تظاهرات صلح آمیز دیگر در شانزدهم دسامبر هم زمان با مراسم تحلیف 
رئیس جمهور برگزار خواهند کرد. تحلیلگران سیاسی بر این باور هستند 
که انتظار ندارند نتایج انتخابات باعث ناآرامی جدی در گرجستان شود.

 

عکسنوشت

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در بوینس آیرس از دست مائوریسیو 
ماکری نشان »خوزه د س��ن مارتین موتوراس« عالی ترین نشان افتخار 
آرژانتین را دریافت کرد. ماکری در سخنرانی اش در کاخ ریاست جمهوری 
درباره پیشرفت بس��یار زیاد چین در دوره ش��ی جین پینگ، روابط میان 
آرژانتین و چین و نقش مهم این کشور آسیایی در محافظت از صلح جهانی 

و ترویج توسعه مشترک سخن گفت.

 ش��بکه »س��ی ان ان« خبر داده که به بیش از ۴۰۰ 
پیام »جمال خاشقجی« در پیام رسان »واتس اپ« 
دسترس��ی پیدا کرده که با نگاهی به آنها مشخص 
می ش��ود که »محمد بن س��لمان« به دنبال هدف 
قرار دادن یک منتقد جوان سعودی مستقر در کانادا 
بوده است. طبق این گزارش، خاشقجی این پیام ها 
را برای »عمر عبدالعزیز« منتقد و فعال حقوق بشر 
عربستان سعودی فرستاده که در مونترال کانادا در 
تبعید به س��ر می برد. سی ان ان نوشت: »انتقادهای 
جمال خاش��قجی در نوش��ته های علنی و عمومی 
او درباره عربس��تان س��عودی و محمد بن سلمان 
ولیعهدش، کاماًل با دقت و بررس��ی شده بود اما در 
محافل خصوصی این روزنامه نگار و س��تون نویس 
واشنگتن پس��ت مانعی در برابر خودش برای انتقاد 
ایجاد نمی کرد«. بنا بر گزارش این رسانه آمریکایی، 
»ش��اید با نگاهی به پیغام های جمال خاشقجی در 
واتس اپ، س��رنخ های جدیدی درب��اره قتل او به 
دست آید«. عمر عبدالعزیز ۲7 ساله، پیغام های رد و 
بدل ش��ده بین او و خاشقجی در این پیام رسان را در 
اختیار سی ان ان قرار داده است. خاشقجی در بخشی 

از این پیام ها، ولیعهد عربس��تان سعودی را »دیو« 
و »پک م��ن« )pac-man( می خواند. پک من 
نام یک بازی رایانه ای است که در آن برای پیروزی، 
شخصیت اصلی این بازی باید دائماً دهانش باز باشد 

و هرآنچه بر سر راهش است را ببلعد.
بر اساس پیغام های خاشقجی که حامی متن، تصویر 
و فیلم های زیادی است، یک موضوع کاماًل روشن 
اس��ت و آن، نگرانی ش��دید درباره مواضع ولیعهد و 
خشونت او است. خاشقجی در یک پیام خود در ماه 
می نوشته بود: »او هر چقدر قربانیان بیشتری می بلعد، 

تعداد بیشتری قربانی طلب می کند«.
این پیغام خاش��قجی بعد از دس��تگیری گروهی از 
فعاالن حقوق بش��ر در عربستان سعودی به دستور 
محمد بن س��لمان ارسال شده اس��ت. او همچنین 
نوشته بود: »این دستگیری ها موجه نیستند و به نفع او 
نیست، اما حاکم مستبد هیچ منطقی ندارد و فقط زور 
و سرکوب را می شناسد و می خواهد این را به فعاالن 
نشان دهد. او شبیه به دیو پک من است، هر چه بیشتر 
قربانی ببلعد، خواهان بلعیدن تعداد بیشتری است. 
من متعجب نخواهم شد که این سرکوبگری شامل 

آنهایی خواهد ش��د که در حال تشویق او هستند«. 
»عمر عبدالعزیز« از جمال خاشقجی سؤال کرد: »آیا 
احتمال این وجود دارد که وقتی او شاه شد، این افراد 
را به نشانه ترحم و بخشش عفو کند؟«. خاشقجی 
در جواب به این سؤال نوشته است: »منطق اینطور 
حکم می کند اما من دیگر هیچ ایمانی به تحلیل ذهن 

این مرد با منطق ندارم«.
خاش��قجی و عبدالعزیز در پیام های تقریباً روزانه از 
اکتب��ر ۲۰۱7 تا آگوس��ت ۲۰۱۸ در حال تبادل نظر 
درب��اره طرح هایی ب��ه منظور ایجاد ی��ک »ارتش 
الکترونیکی« برای جوانان در عربس��تان سعودی 
برای مقابله با پروپاگاندای حکومتی در شبکه های 
اجتماع��ی بودند. طبق گزارش س��ی ان ان، آخرین 
باری که خاشقجی واتس اپ خود را چک کرد، دوم 
اکتبر )دهم مهر( بود یعنی همان روزی که به اذعان 
دادستانی عربستان سعودی او در کنسولگری ریاض 

در استانبول مثله شده بود.
روزنامه نیویورک تایمز اما در گزارشی نوشت: یک 
مخالف عربس��تانی نزدیک به جمال خاش��قجی، 
روزنامه نگار منتقد عربس��تانی اقدام به ش��کایت از 

رژیم صهیونیستی بابت کمک نرم افزاری، اطالعاتی 
و جاسوسی به حکومت عربس��تان در جاسوسی از 

دستگاه های ارتباطی خاشقجی کرده است.
به گزارش ایس��نا، به نقل از نیوی��ورک تایمز، این 
ش��کایت علیه یک شرکت اس��رائیلی به نام گروه 
NSO و رژیم صهیونیس��تی که مج��وز فروش 
ابزارهای جاسوسی این شرکت به دولت های خارجی 
را به ویژه نرم افزاری به نام "پگاسوس" صادر کرده 
اس��ت مطرح ش��ده اس��ت. همچنین این شکایت 
خواهان توجه مضاعف به ائتالف هر چه بیشتر علنی 
شده اسرائیل با عربستان و دیگر کشورهای پادشاهی 
حوزه خلیج فارس شده است، این شکایت در اراضی 
اش��غالی و از سوی "عمر عبدالعزیز"، چهره مخالف 
حکومت عربستان ساکن مونترال کانادا ثبت شده 
است. این در حالی است که چندین شکایت موازی 
دیگر از سوی خبرنگاران، فعاالن و افراد دیگر علیه 
گروه NSO از بابت کمک به دولت های مکزیک 
و امارات متحده عربی به منظور جاسوسی کردن از 
تلفن های همراه آنها به رغ��م عدم ثبت هیچ گونه 
س��وابق کیفری علیه این افراد و یا وجود تهدیدی از 

جانب آنها مطرح شده است.
گروه عفو بین الملل اخیراً گروه NSO را متهم کرد به 
این که به عربستان برای جاسوسی از یکی از اعضای 

این سازمان کمک کرده است.
چند روز پیش عفو بین الملل اعالم کرد بعد از اقدام 
وزارت جنگ اس��رائیل در رد درخواس��ت لغو مجوز 
صادرات جاس��وس افزارهای گروه NSO در حال 

بررسی اقدام قانونی است.
گروه NSO روز یکشنبه اعالم کرد: محصوالت 
این ش��رکت صرفاً به این خاطر مجوز می گیرند که 
دولت ها و آژانس های پلیسی و امنیتی را قادر به مبارزه 
"قانونی علیه تروریسم و جرائم" کنند. در این بیانیه 
تصریح شد: قراردادهای استفاده از نرم افزاری های 
این شرکت تنها بعد از بررسی دقیق و کامل و صدور 
مجوز از جانب دولت اس��رائیل ارائه خواهد شد و ما 
سوءاستفاده از محصوالتمان را تحمل نمی کنیم. اگر 
ظنی مبنی بر چنین سوءاستفاده ای باشد ما درباره آن 
تحقیق کرده و اقدامات مناسب را شامل معلق کردن 
یا پایان دادن به قرارداد اتخاذ خواهیم کرد. گزارش 
شده است که جاسوس افزار این شرکت به مشتریان 
اجازه می دهد که تماس های قربانیان را به صورت 
محرمانه شنود کرده و آمار مربوط به دکمه های فشار 
داده شده روی تلفن های همراه را ثبت و دریافت کنند. 
پیام های متنی آنها را بخوانند و سوابق فعالیت های 

اینترنتی آنها به دست آورند. 

۴۰۰پیامروزنامهنگارمنتقدبنسلماندرشبکههایمجازیمنتشرشد

 انتشار پیام های »جمال خاشقجی« در یک پیام رسان در گفت وگو با یک منتقد سعودی در تبعید نشان می دهد او ولیعهد 
گروه

را »دیو« ی خوانده بود که از بلعیدن منتقدان و حتی حامیانش سیر نمی شود. برخی از ناظران سیاسی بر این عقیده اند که بینالملل
دست یافتن سعودی ها به این پیامها باعث تصمیم برای قتل او شده است. در همین حال رسانه ها از همکاری اطالعاتی 
و نرم افزاری عربستان با رژیم صهیونیستی برای شنود دستگاه تلفن مخالفان در خارج از مرزهای این کشور خبر دادند.

 کمک رژیم صهیونیستی به عربستان 
برای کشتن خاشقجی

وعده توخالی ترامپ برای خلع سالح کره شمالی
رئیس جمهور کره جنوب�ی می گوید که ترامپ ب�ه او گفته، در 
صورت خلع س�الح اتمی، رهبر کره شمالی هرچیزی بخواهد 

واشنگتن به آنها خواهد داد.

مون جائه این رئیس جمهور کره جنوبی یک روز بعد از دیدارش با دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست جی ۲۰ در آرژانتین گفت: 
ترامپ می گوید که می خواهم کیم جونگ اون بداند که او را دوست دارد و 
خواسته هایش را برآورده خواهد کرد.  مون جائه این که در آینده نزدیک 
برای اولین بار در طول تاریخ در سئول میزبان یک رهبر کره شمالی خواهد 

بود اضافه کرد که ترامپ از او خواسته یک پیام از جانب او به کیم جونگ 
اون منتقل کند. وی افزود: ترامپ گفت که به کیم بگویم او را دوس��ت 
دارد و مایل اس��ت بقیه توافق دوجانبه ماه ژوئن اجرا شود تا او هم همه 
خواسته های رهبر کره شمالی را برآورده کند. براساس گزارش رویترز، 
مون گفت ترامپ به او گفته اس��ت که بعد از خلع س��الح اتمی کیم هر 
چیزی که شمالی بخواهد آمریکا به او خواهد داد. علیرغم دیدار تاریخی 
رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه ژوئن، اجرای توافق برای خلع سالح 
اتمی با موانع بس��یاری مواجه شده است. پیونگ یانگ بعد از دیدارهای 
متع��دد با مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفته که واش��نگتن به دنبال 

زیاده خواهی و پیش��برد یک طرفه توافق است اما کره شمالی خواستار 
خلع س��الح تدریجی در ازای لغو تحریمهای اقتصادی علیه این کشور 
است. اقدامی که آمریکا شدیدا با آن مخالفت کرده است و گفته تا زمان 
خلع سالح همه تحریمها سرجایشان باقی خواهد ماند. ترامپ روز یک 
شنبه در مسیر بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران گفته است که احتماال 
اوایل س��ال ۲۰۱۹ با کیم جونگ اون در واش��نگتن دوباره دیدار خواهد 
کرد.  این اظهارات از طرف رئیس جمهور آمریکا در حالی گفته شده که 
واشنگتن قولها و تعهداتی که در برجام روی کاغذ امضا کرده است را نه 
تنها اجرا نکرد بلکه از این توافق به صورت غیرقانونی و یکجانبه خارج شد. 

 پروشنکو الیحه لغو پیمان دوستی 
با روسیه را به پارلمان اوکراین فرستاد

 درخواست کمک رییس جمهور آمریکا 
از عمران خان 

در شرایطی که تنش ها میان اوکراین و روسیه باال گرفته، رئیس جمهور این کشور الیحه فوری خروج کی یف از 
پیمان دوستی با مسکو را به پارلمان فرستاده است.    »پترو پروشنکو« رئیس جمهور اوکراین روز گذشته الیحه فوری 
در خصوص خروج از پیمان دوستی، همکاری و شراکت میان اوکراین و روسیه را به پارلمان این کشور فرستاد. بنا بر 
گزارش خبرگزاری »تاس«، هیچ یادداشت توضیحی در خصوص این سند در پایگاه اطالعاتی پارلمان اوکراین 
به ثبت نرسیده است. بر اساس این گزارش، پروشنکو در تاریخ ۱7 سپتامبر )۲۶ شهریورماه( حکمی را امضا کرد 
مبنی بر اجرای تصمیم شورای امنیتی و دفاعی اوکراین در خصوص خروج از پیمان دوستی با روسیه. پس 
از آن، کابینه اوکراین به وزارت خارجه این کشور دستور داد تا روسیه و سازمان های بین المللی را 
از نیت کی یف برای لغو این پیمان از تاریخ ۲7 سپتامبر مطلع کند. مطابق با قانون اوکراین، حاال 
این سند باید به تصویب پارلمان این کشور نیز برسد. پیمان دوستی میان روسیه و اوکراین در 
ماه می سال ۱۹۹7 میان دولت های دو کشور به امضا رسیده بود و قرار بود از آوریل سال ۱۹۹۹ 
به مدت ده سال اجرا شود و پس از پایان ده سال نیز به طور خودکار برای دوره های ده ساله بعدی 
تمدید شود مگر اینکه یکی از طرفین تصمیم دیگری اتخاذ کند. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ 
میالدی، آخرین دوره ده ساله این پیمان به اتمام می رسید و دو کشور باید برنامه 

خود مبنی بر تمدید یا لغو این پیمان را اعالم می کردند.

رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای به نخس��ت وزیر پاکس��تان خواستار کمک اس��الم آباد در حل آشفته بازار 
افغانس��تان و آوردن رهبری طالبان به پای میز مذاکره شد. عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز گذشته در 
جمع روزنامه نگاران ارشد در پاسخ به این درخواست تاکید کرد اسالم آباد آماده ایفای نقش خود برای پایان دادن 
به این بحران طوالنی اس��ت. او در رابطه با جنگ لفظی وزرای خارجه پاکستان و هند، تاکید کرد: اسالم آباد 
در برقراری مناسبات صلح آمیز با دهلی نو صادق اس��ت. با این حال طرح هند برای تحریک تنفر ناکام مانده 
است. عمران خان همچنین گفت، پیشتر پاکستان در شرایطش با آمریکا موضعی تاسف آمیز داشت اما دولت 

تحریک انصاف موضعی کامال آشکار دارد. اشاره او به توئیت های جنجالی دونالد ترامپ علیه او بود. 
قبل از انتخابات پاکستان و انتخاب شدن عمران خان به عنوان نخست وزیر ترامپ در تالش بود 
تا کمک های مالی به پاکس��تان را قطع کند. او با نوشتن توئیت هایی از این برنامه خود خبر داد. 

و بعد از اینکه انتخابات برگزار شد نیز ترامپ حمالت تندی را علیه پاکستان آغاز کرد 
کمک های مالی به ارتش این کش��ور را لغو کرد. عمران خان با سفر به عربستان ، 
درخواست خود برای کمک های مالی را از این کشور مطرح کرد و توانست از خاندان 
س��عودی وام بگیرد اما آمریکا تاکنون از احتمال بازگشت کمک های مالی ایاالت 

متحده به پاکستان حرفی نزده است. 

با ادامه اعتراضات گسترده در فرانسه، ده ها مدرسه در این 
کشور تعطیل ش�دند و س�وخت در مناطق غربی نیز نایاب 
شده است. روز گذشته اما رییس جمهور فرانسه با تشدید 
وضعیت اعتراضات که منجر به زخمی شدن 50 نفر تنها در 
ش�هر تولوز شده بود، مجبور به مذاکره با معترضان موسوم 

به »جلیقه زردها« شد.

 با ادامه اعتراضات گس��ترده در پاریس و بس��یاری از دیگر شهرهای 
فرانس��ه، دامنه اعتراضات جلیقه زردها در این کش��ور، اعتراضات به 
بخش های مختلف جامعه از جمله دانش آموزان و دانش��جویان هم 
سرایت کرده است؛ بطوری که در اولین روز هفته، بیش از ۱۰۰ دبیرستان 
در فرانس��ه پس از اعتراضات دانش آموزان تعطیل شد و کالس های 
درس نیز برگزار نمی ش��ود. همچنین به دلیل مس��دودکردن معابر و 
برخی از بزرگراه ها توس��ط جلیقه زردها در مناطق مختلف این کشور، 
سوخت رس��انی به پمپ های بنزین به تعویق افتاده است و نزدیک به 
7۵ جایگاه از ۲۲۰۰ پمپ بنزین شرکت توتال به ویژه در بخش غربی 
بسته شده اند.رئیس جمهوری فرانسه پس از بررسی خسارت های ناشی 
از ناآرامی پاریس، ریاست یک نشست بحران را بر عهده گرفت و این 
جلسه در نهایت به درخواست برای برگزاری چهارمین دور از مذاکرات 

با فعاالن ضد دولتی ختم شد که دو هفته است در اعتراض به افزایش 
بهای سوخت و افزایش هزینه های زندگی دست به تظاهرات زده اند.

امانوئل ماکرون، با نخست وزیر، وزیر کشور و مقام های ارشد سرویس 
امنیتی فرانسه دیدار کرد تا راهکاری برای مقابله با خشونتی که صدها 
زخمی بر جای گذاشته است، بیابد. براساس اعالم کاخ الیزه، ادوار فیلیپ 
نخست وزیر فرانس��ه خواستار مالقات با سازمان دهندگان اعتراضات 
و رهبران احزاب شده اس��ت و تمایل بر گفت وگو را تاکید کرده است. 
فرانسوا دو روژی، وزیر محیط زیست فرانسه در روزهای اخیر با نمایندگان 
معترضان موسوم به "جلیقه زردها" دیدار کرد اما نتوانست آنها را برای 
پایان دادن به اعتراضات متقاعد کند. طبق این بیانیه، ماکرون به فیلیپ 
دستور داد با رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان جلیقه زردها دیدار کند. 
ماکرون همچنین از وزیر کشور خواست نیروهای امنیتی را برای مقابله با 
اعتراضات در آینده آماده کند. رئیس مجلس سنای این کشور نیز تصریح 
کرد، دولت باید از تصمیمش مبنی بر افزایش مالیات های سوخت صرف 

نظر کند. دولت حق ندارد سومین "شنبه سیاه" را ایجاد کند.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت فرانسه اعمال وضعیت فوق العاده برای 
مقابله با معترضان را بعید ندانسته اما یک مقام در کاخ ریاست جمهوری 

گفت، در این جلسه ایده برقراری وضعیت فوق العاده بحث نشد.
این اعتراضات در ابتدا علیه افزایش مالیات سوخت آغاز شد اما به خشمی 

سراسری علیه دس��تور کار ماکرون جوان تبدیل شد. رئیس جمهوری 
فرانسه یکشنبه در بازدید از طاق نصرت در پاریس به بررسی وضعیت 
و برآورد خسارت پرداخت. معترضان فرانسوی روی دیوارهای این بنا 
که یادبودی برای کشته های جنگ فرانسه است، با اسپری دیوارنگاری 
کردند و به اطراف آن خس��ارت وارد کردن��د. معترضان در داخل طاق 
نصرت هم به مجسمه ها خسارت وارد کردند. ماکرون همچنین به سراغ 
خودروهای سوخته و ساختمان های آسیب دیده رفت و عملکرد پلیس را 

ستود اما از سوی گروه هایی از مردم »هو« شد.
به گفته پلیس پاریس، ۴۱۲ تن ش��نبه حین اعتراضات بازداش��ت 
ش��دند و ۳7۸ تن هنوز در بازداشت مانده اند. فرمانده پلیس پاریس 
ب��ا "تقبیح" خش��ونت ها تاکید ک��رد و آن را در چند دهه گذش��ته 
"بی سابقه" توصیف کرد. در مجموع ۲۶۳ تن در اعتراضات سراسر 
فرانسه مجروح شدند که ۱۳۳ مجروح در پایتخت شامل ۲۳ عضو 

نیروهای امنیتی می شد.
یک شبکه تلویزیونی فرانس��وی روز گذشته اعالم کرد که ۱۳۹ نفر از 
کسانی که روز شنبه در پاریس دستگیر شدند، محاکمه می شوند. شبکه 
تلویزیونی BFMTV همچنین اعالم کرد که دادستان بازداشت ۱۱۱ 
نفر را هم تمدید کرده است. روز شنبه در اعتراض به افزایش مالیات ها و 

هزینه های زندگی، پاریس بار دیگر عرصه تظاهرات بود.

نایابشدنسوختدرمناطقغربیفرانسهبهخاطرادامهیافتناعتراضات

ماکرون مجبور به مذاکره با جلیقه زردها شد
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صعود تنیس ایران 
به جمع 8 تیم برتر جهان

 تی��م مل��ی جوان��ان تنی��س روی میز 
کشورمان در رقابت های جهانی استرالیا 
با غلبه بر روس��یه نایب قهرم��ان اروپا 
توانست؛ صعود تاریخی به جمع هشت 
تیم برتر داش��ته باشد و اکنون فقط یک 

گام تا کسب مدال جهانی فاصله دارد.

تعیین تکلیف بازنشسته های
 2 فدراسیون  و سرخابی ها 

 معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان درباره مشخص شدن تکلیف 
روس��ای بازنشس��ته والیب��ال، کاراته 
همچنی��ن باش��گاه های اس��تقالل و 
پرس��پولیس، گف��ت: احم��د ضیایی و 
محمدصادق فرجی و بازنشستگانی که 
در باش��گاه های دولتی هستند تکلیف شان تا پایان هفته مشخص 

می شود. 
محمدرضا داورزنی افزود: این افراد بای��د گواهی الزم را بگیرند و 
این موضوع را باید تا چهارش��نبه حل کنند براین اساس سرپرست 
برای هر دو فدراس��یون مشخص می ش��ود.وی بیان کرد: مجمع 
نیز تکلیف بازنشس��ته های دو باش��گاه پرس��پولیس و استقالل را 

مشخص می کنند.

فوتسال زیر 20 سال 
در مرحله نهایی مسابقات آسیا

 تیم ملی فوتسال زیر 20 سال با شکست 
افغانستان موفق ش��د به مرحله نهایی 
رقابت ه��ای انتخاب��ی ج��ام ملت های 
فوتسال زیر 20 سال آسیا 2019 صعود 
کند. در این دیدار ملی پوش��ان ایران با 
نتیج��ه چهار ب��ر دو تیم افغانس��تان را 
شکست داد و با پیروزی در این رقابت راهی مرحله فینال مسابقات 

قهرمانی فوتسال آسیا شدند. 

حضور وزنه  برداران 25 کشور 
در جام فجر 

 رییس فدراس��یون وزنه برداری درباره 
چهارمین دوره رقابت های وزنه برداری 
بین الملل��ی جام فجر که اس��فندماه در 
اهواز برگزاری می شود، گفت: با توجه به 
اینکه مسابقات امسال به عنوان یکی از 
مراحل کسب سهمیه المپیک محسوب 
می شود، پیش بینی می کنیم کش��ورهای بیشتری نسبت به سال 
گذش��ته حضور پیدا کنند. عل��ی مرادی اف��زود: دعوت نامه برای 
کشورهای مختلف و صاحب نام ارسال شده است و با توجه به زمان 
سه ماهه ای که داریم پیش بینی می شود حدود 20 تا 25 کشور در 

این رقابت ها به ایران سفر کنند.

ورزش داخلی
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سالم بسکتبال ایران به جام جهانی 
بس�کتبال  مل�ی  تی�م   

گــــروه
ورزشی

ادام�ه  در  کش�ورمان 
مس�ابقات انتخابی جام 
جهانی 2019 به مصاف 
فیلیپین رفت و توانس�ت با شکست این 

تیم به جام جهانی سالم بگوید.

 نیمه اول و برتری حریف
در این بازی ملی پوشان کش��ورمان بازی برابری 
را از همان ابتدا مقابل حری��ف خود انجام دادند اما 
کوارتر اول و دوم با نتای��ج 20 بر 19 و 19 بر 16 به 

سود فیلیپین خاتمه یافت.
میثم میرزایی در همان نیمه اول با دریافت چهارمین 
خطای خود به اجبار نیمکت نشین شد تا تنها خطای 
باقیمانده برای وقت های دیگر بازی حفظ ش��ود. 
برخالف سایر بازیکنان بلند قد، روزبه ارغوان در زیر 
حلقه بیشترین ریباندها و بالک ها را انجام می داد و 

چندین امتیاز را از فیلیپینی ها گرفت.
با آنکه همچنان مش��کل گلزنی در تیم ملی دیده 
می ش��د و پنالتی های زیادی از دس��ت رفت، تیم 
ای��ران در پرتاب های س��ه امتیازی نی��ز ناموفق و 

چشم ها فقط به دستان یخچالی و جمشیدی بود.

 ورق برگشت
اما در نیمه دوم داس��تان متفاوت شد و ورق به نفع 
تیم ملی بس��کتبال ایران برگشت. ماشین گلزنی 
 ایران یعن��ی محمد جمش��یدی راه افت��اده بود و 

ی��ک تن��ه امتی��ازآوری می ک��رد و در دف��اع نیز 
سازماندهی بهتری وجود داشت تا در نهایت نتیجه 

کوارتر سوم 15 بر 15 به پایان رسید.
کوارت��ر چه��ارم هم همی��ن روند ادامه داش��ت و 
جمشیدی برگ برنده ایران در حمله و روزبه ارغوان 
در زیر حلق��ه بود؛ اما حدود 4 دقیق��ه مانده بود که 
ارغوان با دریافت پنجمین خطای خود از بازی اخراج 
شد تا کار ملی پوشان بسکتبال ایران، سخت شود.

با وجود اینکه کوارتر چهارم به خوبی ش��روع شده 
و ایران 5 امتیاز هم پیش افتاده بود؛ اما به یک باره 
تمرکز بازیکنان به هم ریخت و پرتاب سه امتیازی 
اس��تثنایی یار فیلیپین، روند ب��ازی را به تیم رقیب 

بازگرداند.
دقایق پایانی اما حساس��یت بازی افزایش یافت و 
برنده و بازی لحظه ای تغییر می کرد، اما بازی خوب 
تیم ملی بسکتبال ایران جواب داد و ایران این کوارتر 

را 28 بر 16 به برتری رس��ید و در نهایت 78 بر 70 
پیروز شد تا با غلبه بر فیلیپین؛ مستقیم از مانیل به 

جام جهانی صعود کند.
 مهره کلیدی حریف را کنترل کردیم

اما مهران ش��اهین طبع با اشاره به عملکرد دفاعی 
خوب تیم ملی بسکتبال برابر فیلیپین همین موضوع 

را عامل برد در این دیدار عنوان کرد.
س��رمربی تیم ملی بس��کتبال در نشست خبری 
بع��د از دیدار با فیلیپین صحبت هایش را با پاس��خ 
به س��ؤالی درباره حامد حس��ین زاده شروع کرد و 
گفت: می دانستم که حسین زاده یک بازیکن دفاع 
کننده خوب اس��ت و به همین دلیل او را مس��ئول 
کنترل جیسون کاس��ترو کردیم. او بازیکن توانا و 
کلیدی فیلیپین بود و به نظرم حسین زاده به خوبی 
وظیفه اش را انجام داد و این بازیکن را کنترل کرد.

وی درباره دیدار با فیلیپین بیان کرد: همان طور که 
قباًل گفته بودم بازی بسیار سختی برای ما بود. برابر 
استرالیا خیلی بد بودیم و تصمیم داشتیم که در این 
مسابقه سخت تر تالش کنیم و بجنگیم. به نظرم 

کارمان را خیلی خوب انجام دادیم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال درباره عملکرد بازیکنان 
زیر سبد نیز اظهارکرد: از بازیکنان زیر سبد خواسته 
بودم که آن منطقه را مهار کنند و فضاسازی مناسبی 
داشته باشند و به نظرم خیلی خوب بودند. در شرایط 
حس��اس تصمیم های خوبی در حمله داش��تیم و 
در دفاع نیز خوب کار کردی��م. اینکه اجازه ندادیم 

فیلیپین امتیاز زیادی بیاورد اتفاق خوبی بود.

ورزش جهان

شکست سنگین بسکتبال قطر
در ملبورن

تیم ملی بسکتبال قطر در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 2019 با نتیجه 
110 بر 59 مقابل استرالیا تن به شکست داد. نتیجه کوارترهای این بازی 
30 بر 18، 20 بر 16، 32 بر 14 و 28 بر 11 به س��ود اس��ترالیا بود. جیسون 
کادی 21 امتیاز برای اس��ترالیا و یوسف محمد 13 امتیاز برای قطر کسب 
کردند. استرالیا که پیش از این صعود خود را به جام جهانی تثبیت کرده بود 

با 9 پیروز ی و یک شکست، همچنان صدرنشین گروه F است.

مارک هیوز اخراج شد
باشگاه ساوتهمپتون به دنبال تساوی این تیم مقابل منچستریونایتد در لیگ 
برتر جزیره، مارک هیوز، سرمربی خود را اخراج کرد. شاگردان هیوز در بازی 
مقابل شیاطین سرخ، بازی دو بر صفر برده را با تساوی دو بر دو عوض کردند 
تا وضعیت نابس��امان هیوز و دس��تیارانش در این تیم بیش از پیش آشکار 
شود.عالوه بر این باشگاه ساوتهمپتون با انتشار بیانیه ای ضمن تایید خبر 
برکناری هیوز، از جدایی مارک بوئِن و ادی نایدزویکی مربیان این باشگاه 
خبر داد.قرار است؛ کلِوین دیویس، یکی از اعضای کادر فنی ساوتهمپتون، 

به طور موقت هدایت این تیم را عهده دار شود.

برگزاری »لیگ اروپای 2« 
از سال 2021 

کمیته اجرایی یوفا اعالم کرد؛ مس��ابقات جدید باشگاهی در اروپا برگزار 
می شود. این سومین رقابت پس از لیگ قهرمانان و لیگ اروپا خواهد بود. 
این بازی ها در فصل 22-2021 با هدف حضور فدراسیون های بیشتر در 
رقابت های بین المللی برپا خواهد شد. سومین رقابت های باشگاهی، »لیگ 
اروپای 2« نام خواهد داشت. در این بازی ها 32 تیم در مرحله گروهی حاضر 
هستند و در هش��ت گروه چهار تیمی با هم رقابت می کنند.تیم های سوم 
لیگ اروپا در هر گروه، در یک مرحله حذفی، پیش از یک هش��تم نهایی با 

تیم های دوم گروه های »لیگ اروپای 2« بازی می کنند. 

کاستا زیر تیغ جراحی می رود
دیگو کاس��تا ، مهاجم اتلتیکومادرید تصمیم گرفت ب��رای پایان دادن به 
مش��کالت جس��مانی اش جراحی کند. مهاجم اتلتیکومادری��د برای این 
کار به برزیل س��فر کرده تا فردا زیر تیغ جراحان برود. البته اتلتیکو مادرید 
خواهان این اس��ت که مهاجم��ش برای داربی مادری��د در فوریه و مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 100درصد آماده باشد. اگر بازیکن 
برزیلی-اسپانیایی تا فوریه در میادین حضور نداشته باشد حداقل 13 بازی 

را از دست خواهد داد. 

آگهی

آگهی احضار متهم 
 آقای رحمت مرتضوی در پرونده به شماره 9209980265701019  این شعبه به 
اتهام نگهداری 30 گرم هروئین تحت تعقیب قرار دارید. بدینوسیله بر اساس 
ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم با زپرسی دادسرای عمومی و انقالب  ناحیه 
20 تهران واقع در خ شریعتی  خ معلم حاضر شوید در غیر اینصورت  پس از 

انقضای  مهلت مقرر به موضع رسیدگی  و اظهار نظر می شود. 
58252  بازپرس شعبه دوم دادسرای  عمومی و انقالب ناحیه 20 تهران 

آگهی احضار متهم 
 آقای مرتضی  غالمی  فرزند  حسینعلی در پرونده به شماره 9609980265400151  
این شعبه به اتهام نگهداری 10 سانت  شیشه تحت تعقیب قرار دارید. بدینوسیله 
بر اس�اس ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می گردد ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ نش�ر آگهی در شعبه دوم با زپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب  ناحیه 20 تهران واقع در خ ش�ریعتی  خ معلم حاضر ش�وید در غیر 
اینصورت  پس از انقضای  مهلت مقرر به موضع رسیدگی  و اظهار نظر می شود. 

58253  بازپرس شعبه دوم دادسرای  عمومی و انقالب ناحیه 20 تهران 

آگهی احضار متهم 
 آقای  و خانم 1. ژاله خمیس آبادی  فرزند  محمدباقر  1. محمد شریف شورچه 
فرزند علیداد در پرونده به شماره 9609980265400141  این شعبه به اتهام اجیر 
کردن دیگری جهت حمل 30 کیلو و 600   گرم تریاک تحت تعقیب قرار دارید. 
بدینوس�یله بر اساس ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می 
گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه دوم با زپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب  ناحیه 20 تهران واقع در خ شریعتی  خ معلم حاضر شوید در 
غیر اینصورت  پس از انقضای  مهلت مقرر به موضع رسیدگی  و اظهار نظر می 

شود. 
58254  بازپرس شعبه دوم دادسرای  عمومی و انقالب ناحیه 20 تهران 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم  حسین درویش  فرزند  قربان به اتهام نگهداری 90 سانت 
هروئین و 3 عدد پایپ در  این مرجع با کالسه پرونده 714276/95/م   مطرح 
رسیدگی  می باشد و فعال مجهول المکان  است لذا بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می گردد جهت رسیدگی   به اتهام مذکور یک ماه پس از ابالغ خود را به شعبه  
پنجم بازپرس�ی دادسرای عمومی و انقالب اس�المی ناحیه 20 تهران واقع در 
خیابان شریعتی  ابتدای خیابان معلم معرفی نماید در غیر اینصورت غیابا پرونده 

رسیدگی  و  اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58255  بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای  انقالب تهران 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه پرونده اتهامی  آقای فرهاد ضیائی فرزند محمدمهدی به کالس�ه 960311 
کالسه دستی 694408/95/م  به اتهام مخدوش نمودن پالک موتورسیکلت در این شعبه 
تحت تعقیب  است لذا در اجرای مواد 115 و 180  قانون آئین دادرسی  در امور کیفری  به 
نامبرده ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی خود را به شعبه هشتم 
بازپسی دادسرای  عمومی و انقالب تهران ناحیه 20  واقع در خیابان معلم معرفی نماید. در 
غیر اینصورت به پرونده مربوطه وفق مقررات رسیدگی  و رای غیابی صادر خواهد گردید. 

58256 بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب تهران ناحیه 20 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به مجید حیدری  فرزند شیر محمد به اتهام نگهداری 4 گرم و 
20 سانت هروئین که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609980266001116  
در شعبه 7 دادگاه انقالب اسالمی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/9/20 ساعت 8 
صبح تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می  گردد تا متهم  در وقت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در دادگاه حاضر گردد.  در صورت عدم حضور وفق 

مقررات رای غیابی صادر می شود. 
58257 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 7  دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
نظر به اینکه در  پرونده کالسه 970196 اتهامی ساناز مهدی خانی وقت رسیدگی  مورخ 
1397/11/01 ساعت 9 صبح تعیین گردیده لذا از طریق نشر آگهی به نامبرده ابالغ می 
گردد تا  وفق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری در موعد مقرر جهت حضور در جلسه   
دادگاه به ش�عبه س�یزده دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای 
خیابان معلم مراجعه بدیهی است در صورت عدم حضور طبق مقررات به صورت  غیابی 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58261 مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ دادنامه 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 970431 به موجب دادنامه شماره 9709970260700973   
مورخ 97/08/02 این دادگاه آقای محسن احمدی را به اتهام نگهداری مواد مخدر غیابا 
به 18 میلیون ریال جریمه نقدی و 30 ضربه ش�الق و 2 س�ال حبس محکوم می نماید. 
بدینوسیله مراتب به نامبرده ابالغ رای صادره طبق ماده 406  قانون آئین دادرسی  کیفری 
غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. لذا به 
استناد تبصره ماده 302 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی از تاریخ 
نشر آگهی به شعبه هفتم دادگاه انقالب اسالمی تهران واقع در  خیابان شریعتی ابتدای 

خیابان معلم مراجعه نمائید. 
58258 مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه   انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آگهی ابالغ وقت رس�یدگی به حسین رئیسی فرزند  حبیب اله به اتهام  حمل و  اقدام 
به ارسال 740   گرم تریاک به کشور استرالیا  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609980265704205 شعبه 7 دادگاه انقالب اسالمی تهران ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 97/9/7 ساعت 9صبح تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
174 قانون آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا متهم  در وقت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  

در صورت عدم حضور وفق مقررات رای غیابی صادر می شود. 
58259 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 7  دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به بهمن ططری  فرزند  دولتیار به اتهام  در معرض فروش قرار 
دادن 6 گرم و 10 س�انت تریاک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  
9509980266002684  در شعبه 7 دادگاه انقالب اسالمی تهران ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 97/9/12 ساعت 9 صبح تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می  گردد تا متهم  در وقت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.  

در صورت عدم حضور وفق مقررات رای غیابی صادر می شود. 
58260 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 7  دادگاه انقالب اسالمی تهران 

آگهی ابالغ رای غیابی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرون�ده کالس�ه 970498 ب�ه موج�ب دادنام�ه ش�ماره 
9709970261301438   م�ورخ 97/08/05 ای�ن دادگاه آق�ای محمدرضا گلزار 
کاش�انی فرزند علی را به اتهام نگهداری پانزده س�انتی گرم شیشه و استعمال 
شیش�ه غیابا به اس�تناد بن�د دو ماده هش�ت و بند دو ماده ن�وزده در خصوص 
نگهداری به س�ی و چهار ضربه ش�الق و دو میلیون و چهارصد هزار ریال جزای 
نق�دی و در خصوص اس�تعمال به ده میلیون ریال جزای نق�دی و هفتاد و چهار 
ضربه شالق محکوم کرده اس�ت. بدینوسیله مراتب به نامبرده ابالغ رای صادره 
طبق ماده 406  قانون آئین دادرس�ی  کیفری غیابی و پس از ابالغ واقعی ظرف 
مدت 20 روز قابل واخواهی در این ش�عبه می باش�د. لذا به اس�تناد تبصره ماده 
302 قان�ون تش�کیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی از تاریخ نش�ر 
آگهی به ش�عبه سیزده دادگاه انقالب اس�المی تهران واقع در  خیابان شریعتی 

ابتدای خیابان معلم مراجعه نمائید. 
58262  مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه   انقالب اسالمی تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9709987655500622  شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان جزیره کیش تصمیم 
نهایی  شماره 9709977654400584 شاکی: آقای اسماعیل احمدی خفری فرزند ابراهیم به نشانی 
استان هرمزگان  شهرستان بندر لنگه  شهر کیش – صدف – خ خراسان – حنانه  شرقی - شیدای 
یکم پالک 23 واحد 1  متهم: آقای وحید سلمانی فرزند اسمعلی  به نشانی کیش صدف خ ناصر خسرو 
پ190  ،  اتهام: ضرب و جرح عمدی  گردشکار: به تاریخ 1397/6/18  در وقت مقرر جلسه ی شعبه 
101 دادگستری  کیش تشکیل است مالحظه می گردد که شاکی محترم  حضور دارند متهم  علی رغم 
احضار از طریق نشر آگهی حضور ندارند الیحه ای ارسال نکرده اند دادگاه  ختم رسیدگی   را اعالم 
و  با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
اتهام  آقای وحید سلمانی  فرزند اسمعیل به شماره  ملی 0083405070  آزاد به لحاظ    عدم حضور 
در دادسرا دائر بر ایراد ضرب و جرح  عمدی موضوع  شکایت آقای اسماعیل  احمدی فرزند ابراهیم و 
کیفرخواست  صادره از دادسرای  عمومی و انقالب  جزیره کیش  با عنایت به شکایت شاکی،  گزارش 
مرجع انتظامی،  گواهی پزش�کی قانونی و ش�هادت شهود که  همگی   داللت بر وقوع درگیری  فی 
مابین  شاکی و متهم می باشدو اینکه جراحات بوجود آمده از سوی متهم ایجاد گردیده است و توجها 
به اینکه متهم در  مقام دفاع از  خود نبوده  است و مسبب وقوع درگیری نیز می باشد لذا بزهکاری  
ایشان محرز و مسلم می باشد مستندا به ماده 448، 449، 709 و 714  قانون مجازات اسالمی  حکم 
بر  محکومیت ایشان به پرداخت نیم  درصد دیه ی  کامله بابت حارصه ی  روی گردن،  یک درصد دیه 
ی کامله بابت جراحات حارصه ی روی گونه، یک و نیم هزارم دیهی کامله ی   بابت سرخی بینی و نیز 
6 درصد دیه ی کامله بابت ارش خونریزی  زیر حلقه ی  چشم راست در حق شاکی خصوصی صادر و 
ا عالم می گردد. رای صادره غیابی  ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در  شعبه دوم 

کیفری 2 دادگستری  کیش می باشد. 
دادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری 2 کیش - رامین قدوسی نژاد

بیس��ت و پنجمین نمايش��گاه بین المللي چاپ، بسته بندی و ماشین آالت 
وابسته که يکی از بزرگترين رويداد نمايشگاهی حوزه صنعت چاپ در منطقه 
خاورمیانه است،با حضور صدها شرکت داخلی و خارجی از 22 تا 25 آذرماه 
در محل دائمی نمايش��گاه های بین المللی تهران برگزار می شود.به گزارش 
روابط عمومی و اطالع رس��انی بیست و پنجمین نمايشگاه بین المللي چاپ 
و بس��ته بندی؛ در اين نمايشگاه بزرگ بیش از 445 شرکت کننده داخلی و 
خارجی از جمهوری اس��المی ايران و 12 کش��ور خارجی حضور دارند.احمد 
ابوالحس��نی رئیس ستاد برگزاری اين نمايش��گاه امروز در نشست خبری با 
اصحاب رسانه با بیان اين مطلب گفت: در اين نمايشگاه 400 شرکت داخلی 
از جمهوری اس��المی ايران و 45 شرکت خارجی از کشورهای ايتالیا، سوئد، 
آلمان، فرانس��ه، چین، ترکیه و کره جنوبی حضور و مش��ارکت دارند و نوين 
ترين تولیدات و خدمات خودش��ان را ارائه می کنند.وی افزود: شرکت های 
داخلی و خارجی حاضر در بیس��ت و پنجمین نمايش��گاه بین المللي چاپ، 
بس��ته بندی و ماشین آالت وابس��ته ؛جديدترين و نوين ترين دستگاههای 
چاپ،دستگاه های بسته بندی،دس��تگاه ها و تجهیزات کد گذاری، دستگاه 
ه��ای پلمپ صادرات��ی و کاالها و اجناس مخصوص بس��ته ه��ای داخلی و 
صادراتی را به نمايش می گذارند.رئیس س��تاد برگزاری بیس��ت و پنجمین 
نمايشگاه بین المللي چاپ و بسته بندی اضافه کرد: اين شرکت ها همچنین 
روش های نوين بس��ته بندی کاال برای جذب مخاطبان و بازارهای صادراتی 

را نیز به نمايش می گذارند.ابوالحس��نی خاطرنش��ان کرد: در حاشیه بیست 
و پنجمین نمايش��گاه چاپ، يک همايش علمی و چهار کارگاه تخصصی در 
زمینه های مختلف صنعت چاپ و بسته بندی و نقش و جايگاه مهم آن در 
توس��عه صنعتی و صادراتی کش��ور برگزار می شود.وی اضافه کرد : همزمان 
با برگزاری بیس��ت و پنجمین نمايشگاه صنعت چاپ،نخستین همايش بین 
المللی صنعت چاپ نیز در سالن شماره دو نمايشگاه بین المللی تهران برگزار 
می ش��ود و در آن شخصیت هايی از کشورهايی کره جنوبی، چین و تايوان 
و همچنین برخی از مقامات کش��ورمان و ش��خصیت های علمی سخنرانی 
خواهند کرد.وی با بیان اينکه در طول چهار روز برگزاری بیست و پنجمین 
نمايش��گاه بین الملل��ی چاپ، چهار هیئت تجاری و بازرگانی از کش��ورهای 
افغانس��تان، عراق، چین، کره جنوبی و تايوان از نمايش��گاه بازديد کنند و با 
ش��رکت های ايرانی وارد مذاکرات تجاری و اقتصادی می شوند.رئیس ستاد 
برگزاری بیس��ت و پنجمین نمايشگاه بین المللي چاپ و بسته بندی گفت: 
30 درصد از فضای نمايشگاه امسال در اختیار بخش ماشین آالت چاپ ، 40 
درصد در اختیار ماش��ین آالت بس��ته بندی و 35 درصد نیز در اختیار ديگر 
بخ��ش های مرتبط قرار خواهد گرفت.وی افزود: ماش��ین آالت صنعت چاپ 
بس��یار سنگین و دارای قطعات و بخش های بس��یاری است و نمی توان آن 
را در مدت کوتاهی س��رهم کرد، اما با اين وجود در نمايش��گاه امسال شاهد 

حضور تعداد زيادی از آنها هستیم.

مش��تريان بانک ملّی ايران برای مديريت حساب 
ه��ای بانکی متع��دد خود، ب��ه کارت های متعدد 
نیازی ندارند. به گزارش روابط عمومی بانک ملّی 
ايران، در حال حاضر هر مش��تری بانک ملّی ايران 
ممکن است چندين حساب قرض الحسنه، کوتاه 
مدت يا جاری در اين بانک داش��ته باش��د. حتی 
ممکن اس��ت اين حس��اب ها در ش��عب مختلف 
افتتاح شده باش��د.طبیعی است که مشتری پس 
از افتتاح اين حساب ها، بتواند برای هر کدام يک 

کارت بانکی هم دريافت کند؛ اما نگهداری، حفظ 
رم��ز و مديريت اين کارت ها ب��ه صورت طبیعی 
س��خت و زمان بر خواهد بود.بانک ملّی ايران اين 
ام��کان را برای مش��تريان خود فراه��م کرده که 
چندين حساب بانکی را به يک کارت واحد متصل 
کنند.برای اين کار کافی اس��ت مشتری به يکی از 
شعب بانک مراجعه کرده و درخواست خود را برای 
تجمیع حس��اب ها در کارت بانکی مدنظرش ارائه 
کند.با اين روش، حساب اولیه افتتاح شده با کارت 

بانکی ارائه ش��ده به صورت پی��ش فرض بر روی 
آن در نظر گرفته ش��ده و ساير حساب ها، حساب 

ثانويه خواهند بود.
هنگام خريد کردن از اين کارت با دس��تگاه های 
کارت خوان و ي��ا درگاه های اينترنتی، موجودی 
حس��اب پیش فرض اس��تفاده خواهد شد، اما در 
دس��تگاه های خودپرداز بانک مل��ی ايران امکان 
انتخاب حس��اب متصل به کارت توس��ط مشتری 

وجود خواهد داشت.

 تلويزيون اينترنتی »لنز« ايرانسل خدمات ويژه ای 
برای ناشنوايان و کم ش��نوايان ارائه کرده است.به 
گزارش رواب��ط عمومی ايرانس��ل، خدماتی نظیر 
راهنمای ويژه ناش��نوايان و زيرنويس به برخی از 
محتواهايی که از طريق تلويزيون اينترنتی »لنز« 
ارائه می ش��ود افزوده شده تا مش��ترکان ناشنوا يا 
کم ش��نوا بتوانند از آن ها بهره بگیرند.ايرانس��ل با 
ارائه اين خدمات سعی دارد تجربه ای نو از زندگی 
ديجیتال را در اختیار مش��ترکان خود قرار دهد، 
به همین دلیل ب��ا اضافه کردن اين امکان از الفبا 
و اع��داد به زبان ناش��نوايان بهره گرفته اس��ت تا 
اين دسته از مش��ترکان نیز بتوانند از محتواهای 
اختصاص��ی خ��ود در تلويزيون اينترنت��ی »لنز« 
اس��تفاده کنند.تلويزيون اينترنت��ی »لنز« امکان 

دسترس��ی به مجموعه های متنوع��ی از برنامه ها، 
فیلم های مستند، فیلم ها و سريال های تلويزيونی 
و س��ینمای خانگ��ی را به مش��ترکان ارائه می هد 
و پخ��ش زنده مس��ابقه ها و برنامه های ورزش��ی 
و فرهنگ��ی، ضبط خ��ودکار برنامه ه��ای زنده در 
زمان بندی  تنظیم شده، مشاهده جدول برنامه های 
پخش شده از شبکه های مختلف، مشاهده برنامه ها 
در بخش آرش��یو تا هفت روز و افزودن برنامه های 
مورد عالقه به فهرست »عالقه مندی« و دسترسی 
آس��ان تر به آن ها از جمله خدماتی اس��ت که در 
اختی��ار کارب��ران می گذارد.نس��خه وب تلويزيون 
اينترنتی »لنز« از نشانی lenz.ir و نسخه موبايلی 
آن از طريق فروش��گاه های نرم افزارهای کاربردی 
نظیر چارخونه ايرانس��ل و وب س��ايت ايرانسل در 

دسترس مشترکان است.پیش از اين ايرانسل برای 
اف��راد کم توان )از جمله اف��راد کم بینا( نیز امکانی 
فراهم کرده بود تا بتوانند از وب س��ايت ايرانس��ل 

استفاده کنند.

تهران ميزبان بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللي چاپ و بسته بندی

همه کارت های بانک ملی ايران را يکی کنيد!

ناشنوايان می توانند از خدمات ويژه خود در لنز ايرانسل استفاده کنند

سرمربی تیم ملی کش�تی آزاد بزرگساالن روسیه با اشاره به 
اینکه کش�تی گیران ایرانی جزو بهترین های جهان هس�تند 
گفت: تیم ای�ران در مس�ابقات جهانی و المپیک همیش�ه از 

حریفان اصلی ماست.

»جامبوالت تدیف« در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد: کشتی گیران ایرانی 

همانند آمریکایی ها و گرجی ها رقیبان اصلی ما هستند. کالس کشتی 
ایران باالس��ت و این را همه می دانند. رس��ول خادم، علیرضا حیدری و 
حس��ن یزدانی کسانی هس��تند که در تیم ایران درخشیده اند و این تیم 

رقیب سنتی روسیه در کشتی بوده است. 
وی افزود: همواره در مسابقات قهرمانی جهان و بازی های المپیک برای 
کسب قهرمانی باید با ایرانی ها روبرو شویم و با کشتی آنان آشنا شویم 

تا به موفقیت برسیم. 
س��رمربی تیم ملی کش��تی آزاد روس��یه با بیان اینکه به دلیل مشاهده 
کش��تی های ورزش��کاران ایرانی کاماًل با آنان به ص��ورت تک به تک 
آشناست، گفت: ایرانی ها جزو بهترین های جهان هستند. شما )ایرانی ها( 
سنت ها و کالس خوبی دارید. روسیه هم یکی از بهترین تیم های جهان 

است و به همین دلیل با یکدیگر رقابت جانانه ای داریم. 

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد روسیه :
کشتی گیران ایران جزو بهترین های جهان هستند


