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رهبر انقاب در جلسه درس خارج فقه:

اجرای قانون بازنشستگان 
راه  را برای جوانان می گشاید

حضرت آیت اه خامنه ای صبح سه شنبه در ابتدای جلسه درس 
خارج فقه، ضمن تأکید بر اهمیت و لزوم اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، توضیحاتی در خصوص برخی خأهای این قانون و 
درخواست های برخی مسئوان از ایش�ان برای کسب مجوِز ابقاء 
تعداد معدودی از مدیران بازنشسته، بیان کردند. متن بیانات رهبر 
معظم انقاب اسامی به این شرح است: »دیروز یکی از آقایان بعد 
از درس تشریف آوردند جلو �� بعد از درس که میبینید همینطور 

یُسرعوِن إلینا ��  و با اوقات تلخی تمام گفتند ...

ایحه بودجه ساانه که هرساله در این ایام توسط 
دولت به مجلس ش�ورای اس�امی ارائه می شود، 
مانیفست دس�تگاه های اجرایی و از نمای بیرونی، 
ویترین رویکرد کشور به اوضاع اقتصادی به شمار 
می آید. طب�ق آماری که اعام ش�ده، بناس�ت که 
حقوق کارمندان برای سال آینده تا سقف 20 درصد 
افزایش یابد درحالی ک�ه پیش ازاین بنا بود که این 
رقم روی مدار 25 درصد تنظیم شود.. از طرفی، راه 
حل عبور از  فشارهای سنگینی که بر گرده اقتصاد 
کشور و به تبع آن بر مردم تحمیل می شود، بیش از 
همه باید این باشد که  بودجه 98 بر اساس اقتصاد 
مقاومتی و مّر قانون اساسی تنظیم شود.چند نکته 

در این خصوص قابل تأمل به نظر می رسد.

بایسته های 
بودجه 9۸  

یاد د اشت

 درخواست مذاکره 
با آمریکا را رد کردم

 رییس جمهوری با اشاره به التماس های مکرر
 کاخ سفید برای گفت وگو با ایران: 

رییس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه  تشریح کرد

»حمایت« از مناظره ای درباره مافیای کنکور در کشور گزارش می دهد

رییس کل دادگستری استان گلستان خبر داد

پرسپولیس یک بر صفر ذوب آهن را شکست داد

آخرین وضعیت ارائه خدمات 
با هدف تحقق عدالت الکترونیک

کنترل نشدن تب کنکور 
یا گردش مالی سنگین؟

 اولین باخت منصوریان 
به برانکو

اعدام متجاوز دختربچه 13 ساله

 اجرایی شدن آتش بس موقت 
در جنگ تجاری چین و آمریکا
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  دکتر ابراهیم رزاقی 
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آگهی

 28 ماده  راستای  در  دارد  درنظر  گیان  استان  بهزیستی  کل  اداره 
قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت، اماك به شرح ذیل را به 
متقاضیان واگذار نماید که با اولویت در راستای وظایف مقرر درامور  
13 گانه ماده 26  قانون صدرالذکرکه دارای پروانه فعالیت می باشند 
به اجاره واگذارنماید.لذا متقاضیان اجاره اماك مذکور می توانند به 
امور حقوقی این اداره کل واقع در رشت-خیابان پرستارمراجعه وفرم 

پیشنهادقیمت رادریافت وبرای بازدید ازاماك اقدام نمایند. 
سه  روز  اداری  وقت  تاپایان  پیشنهادات  تسلیم  برای  مهلت  آخرین 

شنبه  مورخ 1397/9/20 می باشد.
مبلغ پایه کارشناسی)به ریال(اماک مورد اجارهردیف

2/500/000قسمتی از مجتمع حویق تالش1

5/000/000یک باب انباری فومن 2
                                                                     امور حقوقی و قراردادها

                                                       اداره کل بهزیستی استان گیان

آگهی مزایده
شهرداري دهلران در نظر دارد بموجب بند 1 مصوبه شماره 5/307/ش – 97/7/23 شوراي 
محترم اس�امي شهر دهلران بخش�ي ازفعالیت هاي خدماتي ، پشتیباني و فني مهندسي 
خ�ود را بص�ورت حجمي و ب�ه ازاء ارزش واحد کار به ش�رکتهاي خدماتي واجدش�رایط و 
تعیین صاحیت ش�ده از طریق مناقصه عمومي بصورت کتبي واگذار نماید لذا متقاضیان 
واجدش�رایط مي توانند از تاریخ درج آگهي بمدت 10 روز کاري اسناد مناقصه تحویل و در 

پاکتهاي دربسته به واحد حراست شهرداري تحویل نمایند .
1( ارزش حج�م کل کار در م�دت یکس�ال از تاری�خ 97/10/1 لغای�ت 98/9/30 مبل�غ 

/8.740.729.620 ریال میباشد که شامل : 
کلی�ه تعهدات پرس�نلي اعم از مزد روزانه،حق مس�کن ، بن کارگري،ح�ق اواد ، عیدي ، 
سنوات ، مرخصي مانده ، حق لباس ، بیمه تأمین اجتماعي و سایر موارد مقرر در قانون کار 

و مطابق با طرح طبقه بندي مشاغل مي باشد .
2( برندگان اول و دوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه ضبط 

و توسط شهرداري وصول خواهد شد .
3( آخرین مهلت تحویل پاکتهاي حاوي اس�ناد مناقصه پیش�نهاد قیمت تا روز یکش�نبه 
مورخه  97/9/25 س�اعت 15:00 مي باش�د وتاریخ بازگش�ایي پاکتها روز دوشنبه مورخه 
97/9/26 ساعت00: 11 درمحل شهرداري دهلران بوده وکمیسیون عالي معامات شهرداري 

پس از  رسیدگي ، برنده مناقصه را تعیین خواهد نمود .
4( ارائه ضمانت نامه بانکي معتبر ش�رکت در مناقصه توسط پیمانکار بمیزان/437.000.000 

ریال الزامي است و هزینه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد .
5( بهاي پیش�نهادي باید از حیث مبلغ و اس�ناد ؛ مش�خص و معین و بدون ابهام بوده و به 
پاکتهاي مخدوش یا به پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتیب اثر 
داده نخواهد ش�د .) ضمناً به پیش�نهادات بمیزان قیمت پایه و کمتر از آن ترتیب اثر داده 

نمي شود (.
6( شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود . 

7( مح�ل توزی�ع اس�ناد و م�دارك مناقصه واح�د امور مالي ش�هرداري مي باش�د ضمنًا 
متقاضیان مي بایست بابت هزینه اسناد مناقصه مبلغ /500.000 ریال بحساب سیبا بشماره  
0106042102001  نزد بانک ملي بنام شهرداري دهلران واریز و اصل فیش واریزي را به واحد 

امور مالي تسلیم نمایند .
جهت کس�ب اطاعات بیشتر با ش�ماره 08433729068 شهرداري دهلران تماس حاصل 

نمائید. 
شهرداري دهلران                  

آگهي مناقصه عمومي 

512/306آگهی 
در پرونده کاسه 5/970418 متهم آقای محمدرضا سلطانی فرزند علیرضا در خصوص شکایت آقای سعید منیراحمدی 
فرزند محمد یوسف دائر بر مشارکت در کاهبرداری رایانه ای،  تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا 
ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب تربت جام حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. رایگان
دادیار شعبه پنج دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان تربت جام

512/307آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به آقای یوسف)ناصر(شریف آرا)سلیمان نوری( فرزند حمیدرضا فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای محمدعلی جالی 
رش�تخوار دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 4 شورای حل اختاف چناران ارائه و به کاسه 4/460/97 ثبت و 
برای روز ش�نبه مورخ 1397/10/22 س�اعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان چناران مستقر در 
مجتمع شماره به نشانی چناران – جنب نمایندگی سایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/308آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به آقای یوسف)ناصر(شریف آرا)سلیمان نوری( فرزند حمیدرضا فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای 
محمدعلی جالی رشتخوار دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 4 شورای حل اختاف چناران ارائه 
و به کاسه 4/459/97 ثبت و برای روز شنبه مورخ 1397/10/22 ساعت8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به 
استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره به نشانی چناران– جنب نمایندگی سایپا مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید 

در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/309آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به آقای ابوالقاسم عشقی فرزند محمد حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سید موسی حسینی موقر دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 2 شورای حل اختاف گلبهار ارائه و به کاسه 456/97 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 1397/10/17 ساعت 16 وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دو شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ بهار 3 نرگس 5 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه دو شورای حل اختاف شهرستان گلبهار

512/310آگهی اجرائیه*
کاسه:4/6/97؛ مشخصات محکوم علیه:سید احمد دیباجی فروشانی به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: مصطفی جوانمرد فرزند 
حسن به نشانی :چناران، بلوار امام خمینی ،نرسیده به خ 22 بهمن، باتری سازی جوانمرد؛محکوم به : به موجب رأی شماره 37/111 تاریخ 97/6/18 
شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان چناران که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به 1- پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار 
تومان بابت اصل خواسته و 2-پرداخت مبلغ سی و شش هزار و دویست و پنجاه تومان بابت هزینه های دادرسی 3- پرداخت نیم عشر دولتی؛ 
محکوم علیهم مکلف هستند: پس از اباغ این اخطار اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون 

آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان چناران

اگهی فقدان سند مالکیت 
  خانم زهره آزاده دل و شهرام آزاده دل بموجب وکالتنامه شماره 11260 مورخه 97/2/24  دفترخانه 1453 تهران به وکالت از طرف وارث مرحوم 
محمد آزاده دل با  تسلیم دو برگ استشهادیه به شماره 47652    مورخه  97/5/17  دفترخانه  264 تهران     و طی درخواست وارده شماره 10316     
97/5/21  تقاضای صدور المثنی سند مالکیت    ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 700   متر مربع قطعه 176 پاك 110 فرعی از 204 اصلی واقع 
در لوران بخش پردیس که ذیل ثبت شماره 50351 صفحه 441 دفتر جلد 239 اماك به شماره چاپی 062665 ثبت و سند مالکیت  آن بنام محمد 
آزاده دل صادر و تسلیم شده است، ضمنا وراث  بموجب حصر وراثت شماره  52/652/91 مورخه 91/3/16 حوزه  652 شورای حل اختاف مجتمع 
14 تهران اعام نموده اند که محمد آزاده دل فوت و وراث بموحب تقاضای فوق اعام نموده اند اصل سند مالکیت فوق بعلت جابجای  مفقود  که 
تقاضای صدور سند المثنی آن را نموده است . لذا با  توجه به قسمت اخیر ماده 120ائین نامه قانون ثبت جریان در یک نوبت آگهی می شود تا هر 
گاه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و با وجود سند مالکیت نزد خود باشند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز و با در دست داشتن 
اصل سند مالکیت به این اداره مراجعه نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به دارنده آن اعاده و از ادامه عملیات خودداری شود و در غیر 

این صورت پس از انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت الکثنی وفق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد .          
  اصغر منیعی رئیس ثبت اسناد و اماك پردیس –

نوبت دوم

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »حمایت«:

بازار ارز 
دیگر جذاب نیست

4

کاهش 70 درصدی زندانیان مهریه 
در فارس

در پی بخشنامه رییس قوه قضاییه صورت گرفت

رییس کل دادگستری استان فارس گفت: از زمان اباغ بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه 70 درصد 
از این زندانیان در استان فارس از زندان آزاد شدند. علی القاصی در نشست کمیته کاهش جمعیت کیفری استان فارس با 
اشاره به اینکه از انتهای مهرماه تاکنون 443 زندانی مهریه از زندان های این اس�تان آزاد شده اند، اظهار کرد: پیش از این 
استان فارس به لحاظ تعداد زندانیان مهریه از آمار باایی برخوردار بود. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، 
وی همچنین ضمن تقدیر از اهتمام مجموعه قضایی و اداره کل زندان های اس�تان در فراهم سازی زمینه اجرای بخشنامه 
ریاست قوه قضاییه، از آزادی یک هزار و 75 نفر از دیگر زندانیان جرایم غیرعمد از طریق کمک های مردمی و ستاد دیه در 8 
ماهه امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد 267 زندانی، از محل کمک های مردمی ستاد دیه آزاد شده اند. القاصی 
با بیان اینکه از زمان اباغ بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه 70 درصد از این زندانیان در استان 
فارس از زندان آزاد شدند، ادامه داد: فرایند اجرای مجازات ها موضوعی است که باید بیشتر مد نظر همکاران قضایی قرار 

گیرد چرا که هدف از طی شدن فرآیند رسیدگی، اجرای مجازات در راستای اصاح و بازاجتماعی کردن ...

  برخورد دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی
  سبب شد تا سوداگران بازار ارز عقب نشینی کنند

  با گرایش به شرق و ایجاد پیمان های منطقه ای 
می توانیم تحریم های امریکا را دور بزنیم

13

ماکرون سرانجام از اجرای طرح افزایش قیمت سوخت عقب نشینی کرد

پیروزی جلیقه زردها در فرانسه
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  چهار شنبه
  14 آذر 1397   

  شماره  4356

2

روحان�ی گف�ت: س�ال گذش�ته آمری�کا ۸ 
ب�ار مس�تقیم و امس�ال 3 بار غیرمس�تقیم 
درخواست مذاکره داشت اما من رد کردم. 

حجت ااس��ام حس��ن روحانی رییس جمهور در 
جریان سفر به سمنان در نشس��ت روز دانشجو در 
سالن حکیم جرجانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
با ابراز اینکه در س��ال گذش��ته دولت فعلی آمریکا 
به ص��ورت مس��تقیم 8 مرتبه برای مذاک��ره پیغام 
داد، عنوان ک��رد: در این مورد تقاض��ای آنان را رد 
کرده ام. امسال نیز آمریکایی ها از طریق 3 کشور و 
رهبر اروپایی پیشنهاد مذاکره با جمهوری اسامی 
ایران را دادند، این بار نیز ما این پیشنهاد را رد کردیم 
چرا که آن ها را به حق ندانسته و حرف آنان را درست 
نمی دانیم. وی  با اشاره به نقش مهم دانشگاه برای 
عبور از وضعیت فعلی گفت: امروز باید پرس��ید که 
دانش��گاه )برای عبور از وضعیت فعلی( چه اقدامی 
انجام داده اس��ت. امروز روز آزمایش همه ماست، 
امروز همه باید دس��ت به دست هم دهیم و در برابر 
تورم مشکات و توطئه های خارجی بایستیم چرا که 
این گونه نیست که دولت، مردم و مجلس به تنهایی 
قادر به حل همه مشکات باش��د و باید همه قوا و 

ارکان کشور )در برابر توطئه  های آمریکا( بایستند.

   برنامه ویژه دولت برای اشتغال
همچنین رییس جمهوری روز سه شنبه در اجتماع 

بزرگ مردم ش��اهرود ب��ا تاکید بر اینک��ه ارتباط با 
همسایگان، کشورهای اسامی و جهان را توسعه 
خواهیم داد، اظهارداش��ت: آمریکا گفت ایران را از 
صادرات نف��ت و تبادل تجاری مح��روم و منزوی 
می کند اما نتوانس��ت و نمی توان��د و همچنین قادر 
نخواهد بود رابطه ما با ملت های منطقه را قطع کند. 
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران نخواهد گذاشت که 
لبخند بر لبان دش��من نقش ببندد، افزود: آمریکا به 
دنبال کودتا در این کش��ور بود و تجزیه ایران و جدا 
کردن خوزستان را با حمله افلقیان دنبال می کرد و 
با تحریم قصد شکستن کش��ور را داشت، اما هرگز 

موفق نبود. 
روحانی با بیان اینکه امروز چرا آمریکا از ملت ایران 
و ایرانی ها عصبانی است، گفت: ایران قدرتمند برای 
آمریکایی ها و صهیونیست ها غیرقابل تحمل است 
و ملت ب��زرگ و غیور ایران در برابر آنان س��ر فرود 

نیاورده و نمی آورد.

   نفت نفروشیم نفتی از خلیج فارس 
 صادر نمی شود

رییس جمه��وری با تأکی��د بر اینکه آمری��کا بداند 
نفت م��ان را می فروش��یم و آنه��ا قادر نیس��تند و 
نمی توانند جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، گفت: 
اگر آمریکا بخواهد روزی جلوی فروش نفت ایران را 
بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود. روحانی 
با بیان اینکه آمری��کا به دنبال تضعیف رابطه ایران 

با دیگر کشورهای جهان است، گفت: امروز بیشتر 
و بهتر از هر زمان دیگر رابطه ما با همسایگان مان 
در غرب، شرق، ش��مال و جنوب کشور است و ما با 
همه دوستان مان روابطی صمیمی داریم و خواهیم 
داشت و آمریکا قادر نیست رابطه ما را با ملت هایی 
که در طول قرن ها دوس��تان عزیزمان بودند، برهم 
بزند. وی ادامه داد: آمریکا قادر نیست، روابط تجاری 
ما با منطقه و جهان را قطع کند و باید بداند در سراسر 
این سرزمین، ملت ایران روابط فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و جهان حفظ 

خواهد کرد.
روحانی با بیان اینکه ارتباط خود را با همس��ایگان، 
کش��ورهای اسامی و س��ایر کش��ورهای جهان 
توس��عه خواهیم داد، گفت: آمریکا تاش می کند 
همس��ایگان ایران، اروپا، چین و هند را از ایران جدا 
کند و ایران هراسی را ترویج می کند و این در حالی 
است که ما دشمن هیچ کدام از همسایگان خود نبوده 
و نخواهیم ب��ود. وی با بیان اینکه آمریکا نمی تواند 
تفرقه، نزاع و دشمنی میان ایران و همسایگان خود 
ایجاد کند، اظهار داش��ت: روابط ایران روز به روز با 

جهان گسترش خواهد یافت.
روحانی ب��ا بیان اینک��ه نیروهای مس��لح ایران با 
ایثار، ت��اش و حمایت خود، امنیت را در سراس��ر 
منطقه برقرار کردند، گفت: نیروهای مس��لح نظام 
جمهوری اس��امی، رهب��ری و ارکان نظام، تنها 
برای ایران امنیت نیاوردند، بلکه برای امنیت عراق، 

لبنان و سوریه هم به ملت های منطقه کمک کردند 
و امروز تاش می کنند تا م��ردم مظلوم یمن را در 
برابر متجاوزان سعودی در صحنه نبرد کمک کنند 

و مطمئناً ملت یمن پیروز خواهد شد. 
روحان��ی با بی��ان اینکه در ش��رایطی ک��ه آمریکا 
می خواس��ت نتوانی��م بودجه متعادل و س��المی به 
مجلس ارایه کنی��م در 25آذر دولت بودجه س��ال 
آین��ده را تقدیم مجل��س خواهد ک��رد، گفت: در 
این بودجه 433هزار میلی��ارد تومان اعتبار برای 
بودجه عمومی س��ال آینده پیش بینی شده که با 
همت و ایثار ملت و وحدت دولت و مردم و تاش 
نمایندگان امیدواریم ای��ن بودجه مصوب و اجرا 
شود. رییس جمهوری با اشاره به اینکه در بودجه 
سال آینده نرخ کااهای اساسی مردم را با قیمت 
مناس��ب تضمین می کنیم، اظهار داش��ت: دولت 
به دنبال کمک به حقوق  بگیران اس��ت و در این 
راس��تا حقوق همه حقوق بگیران و بازنشستگان 
20درص��د افزایش خواهد یاف��ت. روحانی ادامه 
داد: دولت برای اش��تغال م��ردم و حرکت تولید، 
صنعت، کش��اورزی و خدمات در سراس��ر کشور 

ت��اش می کن��د. 
وی با بیان اینکه در سال آینده شاهد تحول بسیار 
خوبی در بخش مسکن خواهیم بود تا نگرانی های 
مردم برای مسکن دار ش��دن خانه اولی ها و ترمیم 
بافت فرسوده برطرف ش��ود، افزود: دولت به دنبال 

مبارزه با فقر مطلق است.

درخواست مذاکره با آمریکا را رد کردم
رییس جمهوری با اشاره به التماس های مکرر کاخ سفید برای گفت وگو با ایران: 

  سیاست  
حضرت آیت اه خامنه ای صبح س�ه شنبه در ابتدای جلسه 
درس خارج فقه، ضمن تأکید بر اهمیت و لزوم اجرای قانون 
من�ع به کارگیری بازنشس�تگان، توضیحات�ی در خصوص 
برخی خأهای این قانون و درخواست های برخی مسئوان 
از ایش�ان برای کسب مجوِز ابقاء تعداد معدودی از مدیران 

بازنشسته، بیان کردند.

متن بیانات رهبر معظم انقاب اسامی به این شرح است: »دیروز یکی از 
آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو �� بعد از درس که میبینید همینطور 
ُیسرعوِن إلینا ��  و با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته هایی که 
طبق قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمی گردانند و این را به پای شما 
می نویس��ند، یعنی به پای من. البته این محبت است، این نشان دهنده 
این است که این برادرمان نس��بت به اینکه یک چیزی را به ما نسبت 
میدهند که ایشان نمی پسندد، ناراحت است. منتها اشکالش این بود که 
سر من داد می کشید. من هم به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد 
می کشید؟! به هر حال ما خواستیم از ایشان هم معذرت خواهی کنیم.  

طلبه: من معذرت می خواهم. ببخشید.
معظم له: خیلی خب، ما هم از شما معذرت می  خواهیم. 

این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی 
اس��ت که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون  در 
واقع حلقه  بسته  مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سال های 
سال طول می کشد، این حلقه مدیریتی بسته را باز می کند، می شکند، 
راه را برای جوان ها می گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز 
مدیریتی. بنابراین اصل قانون، قانون خوبی است منتها اطاق قانون، 
اطاق درستی نیس��ت یعنی اینکه هر بازنشسته ای باید به کار گرفته 
نشود، این اطاق درست نیست. چون بعضی از افراد هستند بله، مثًا 
سی س��ال هم خدمت کرده اند، بازنشسته هم شده اند، فرض کنید که 
بیست ساله بوده، هجده ساله بوده استخدام شده، حاا هم یک مردی 
چهل و هشت ساله، پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه خوبی 
هم پیدا کرده، جایگزین هم ندارد؛ این اس��ت دیگر؛ قانون این را هم 
شامل می شود، اما شمول قانون نسبت به این جور آدم هایی که کم و 
بیش پیدا می شوند، ممکن است زیاد هم نباشند، درست نیست. خب 
حاا آن مس��ئول، آن مدیر چه کار کند برخاف قانون؟ اینجا به فکر 
وایت فقیه می افتند که بااخره ولی فقیه اجازه بدهد. می آیند از ما سؤال 
می کنند، ما هم مواردی را، بنده اینهایی را که نس��بت به آنها می آیند 
سؤال می کنند که نمی شناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن است 

دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها را می شناسیم، آنهایی را 
هم که نمی شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول می کنیم. 
مسئله این است و اا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا 

بشود و بهترش هم همین اس��ت که خود نمایندگان محترم مجلس 
قانون را جوری ترتیب بدهند و اصاح کنند که دیگر این اشکاات پیش 

نیاید، مجبور نشوند که به اجازه  رهبری متوسل بشوند.«

اجرای قانون بازنشستگان 
راه  را برای جوانان می گشاید

رهبر انقاب در جلسه درس خارج فقه:

  دکتر ابراهیم رزاقی 
یادداشت

خبرکوتاه

بایسته های بودجه 9۸ 
ایحه بودجه ساانه که هرساله در این ایام توسط دولت به مجلس شورای 
اسامی ارائه می ش��ود، مانیفست دستگاه های اجرایی و از نمای بیرونی، 
ویترین رویکرد کشور به اوضاع اقتصادی به شمار می آید. طبق آماری که 
اعام شده، بناست که حقوق کارمندان برای سال آینده تا سقف 20 درصد 
افزایش یابد درحالی که پیش ازاین بنا بود که این رقم روی مدار 25 درصد 
تنظیم شود.. از طرفی، راه حل عبور از  فشارهای سنگینی که بر گرده اقتصاد 
کشور و به تبع آن بر مردم تحمیل می شود، بیش از همه باید این باشد که  
بودجه 98 بر اساس اقتصاد مقاومتی و مّر قانون اساسی تنظیم شود.چند 

نکته در این خصوص قابل تأمل به نظر می رسد.
اول اینکه انتظار می رود که قیمت بنزی��ن و حامل های انرژی در ایحه 
بودجه سال آینده افزایش پیدا کند ولی باید توجه داشت که اگر این اقدام 
مثل افزایش قیمت دار ب��دون برنامه ریزی و آینده نگری انجام ش��ود، 
دودش به چش��م طبقه متوس��ط و ضعیف می رود. در کشورمان بیش از 
20 میلیون خودرو وجود دارد که یک��ی از دایل آن قاچاق بنزین و ارزان 
بودن قیمت آن اس��ت. لذا باید تدابیری برای افزایش وسایل حمل و نقل 
عمومی بیندیشیم و با توسعه آن اجازه ندهیم که منابع کشور در بحبوحه 
تحریم های نفتی هدر برود. بله، در همه جای دنیا بنزین گران است اما در 
عوض، س��از و کارهایی برای جبران این گرانی وجود دارد. بنابراین، باید 
مسائل دیگری را هم در حاشیه آن در نظر گرفت؛ به این مفهوم که مقارن 
با افزایش قیمت بنزین، باید برای قشرهای فقیر جامعه نیز فکری شود و 
یارانه هدفمندی برای این امر در نظر گرفته شود که یک نمونه آن، ایجاد 
یک سامانه نظارتی دقیق برای ارائه بنزین ارزان به خودروهای مسافرکش 
است. مشکلی که هرساله در بودجه تکرار می شود و گویی عزمی برای رفع 
آن وجود ندارد، همین اس��ت. گران ش��دن بنزین در عرف جامعه ما یعنی 
نشان دادن چراغ سبز به افزایش قیمت کااهای اساسی و لذا هر قدر منابع 
عمومی افزایش یابد، به دلیل تورم زا بودن بودجه، فایده ای در سطح کان 

برای اقتصاد نخواهد داشت.
نکته بعدی عبارت اس��ت از اینکه برخی  تص��ور می کنند که همه در یک 
سطح درآمدی و معیشتی قرار دارند. به عنوان مثال می گویند اکثر مردم از 
طبقه متوسط هستند.اختاف و تفاوت های درآمدی وقتی محاسبه نشوند، 
در نتیجه بودجه دقیقی نیز نوشته نمی شود و بغرنج تر اینکه برخی مسئولین 
خود را مقصر این ش��رایط نمی دانند. یک مدیر برجسته که تخصصی در 
اقتصاد ندارد اخیراً مصاحبه کرده و گفته است که بیشتر مشکات اقتصادی 
به دلیل تحریم هاست! اگر از اقتصاد چیزی نمی دانید، ااقل ساکت بمانید و 
چیزی نگویید. خیر این طور نیست! اکثر مصائب اقتصاد ما به خاطر ضعف 
مدیریت ها و سوء تدبیرهاست که یک قلم دانه درشت آن به بودجه نویسی 
منهای توجه به تولید و ایجاد ارزش افزوده بازمی گردد. مسئولین باید خود 
را خدمتگزار، خادم و نوکر مردم بدانند .اینکه با این حجم عظیم از منابع زیر 
زمینی و نیروهای جوان، متخصص و آماده بکار اعام شود که در شرایط 
تحریمی توانسته ایم 2 میلیون بشکه نفت بفروشیم افتخار دارد؟! افتخار 
این است که در شرایط غیرتحریمی که محدودیتی برای فروش نفت وجود 
ندارد، تصمیم بگیریم که در چاه های نف��ت را ببندیم، صادرات غیرنفتی 
را افزای��ش دهیم و اقتصاد را از این طری��ق در برابر تکانه ها و لرزش های 
خارجی مقاوم کنیم. اگر این طور عمل شد، می توانیم در بزنگاه فشارهای 
اقتصادی تاب بیاوریم و به هر محدودیتی لبخند بزنیم. بنابراین، افزایش 

بودجه وقتی حائز ارزش است که از محل درآمدهای نفتی تأمین نشود.
مس��ئله دیگر به بحث نقدینگ��ی و عدم مدیری��ت آن بازمی گردد که در 
بودجه اثر مس��تقیم و با واس��طه دارد. میزان نقدینگی در کشور 1700 
هزار میلیارد تومان محاس��به ش��ده که اگر این نقدینگی به درستی و بجا 
اس��تفاده شود، طبیعتًا باید بعد از چند سال حتی یک نفر بیکار نیز در ایران 
نباشد، اما باید پرس��ید که از این نقدینگی چه استفاده ای می شود؟ خب، 
طبیعتاً این نقدینگی به س��مت تولید نمی رود. متأسفانه این مبالغ صرف 
برج سازی، خرید اماک، خودرو، س��که، طا و احتکار کاا می شود زیرا 
هنوز بستر مناس��بی برای هدایت این حجم عظیم از سرمایه ها به سمت 
تولید وجود ندارد. این اتفاق طبیعتاً کسری بودجه به بار می آورد و اقتصاد 

را مختل می کند.
نکته پایانی هم به بحث تخصیص یارانه ها بازمی گردد. وقتی بناست یارانه 
پرداخت شود، باید دقیقاً مشخص شود که بناست این یارانه ها به چه کسانی 
تعلق گیرد و گام اول آن، شناسایی جوامع هدف است. ابتدا باید افراد متمول 
و دهک های ثروتمند را بشناسیم که این کار از جهت سخت افزاری و فنی 
مشکل نیست چون همه امکانات اطاعاتی و قانونی برای این اقدام فراهم 
اس��ت. وقتی ثروتمند و فقیر یک مبلغ معین یارانه بگیرند، منابع کشور به 
هدر می رود و نقص فاحشی برای بودجه نویسی به شمار می آید. اما اگر با 
عینک واقع بینی بخواهیم به شرایط موجود نگاه کنیم، باید گفت که حتی 
با حذف 20 یا 30 میلیون نفر از دریافت یارانه هم اتفاقی نمی افتد! چراکه 

به طبقه ثروتمند، تسهیات دیگری تعلق می گیرد.
و بااخره اینکه راه حل معضات اقتصاد کشور از رهگذر خام فروشی برای 
تأمین بودجه کشور به دست نمی آید. ایران اسامی مشحون از نیروهای 
انقابی و جوان اس��ت که می توانند صنایع کشور را متحول کنند. صنایع 
تبدیلی، تنها یکی از صدها راه حل برون رفت از شرایط فعلی و گذار از بحران 
کسری بودجه است، چراکه اگر این اتفاق رخ دهد، هیچ ماده خامی از نفت 
و پتروش��یمی گرفته تا مواد معدنی، به ثمن بخس به فروش نمی رود و در 
عوض، درآمد سرشاری که آینده اقتصاد کشور را از تحریم ها و تهدیدات 

حفظ می کند، به دست خواهد آمد.

امیرعبداللهیان: 
صهیونیست ها در آینده فلسطین 

جایی نخواهند داشت
حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رییس مجل��س در امور بین الملل 
در دی��دار »خال��د قدوم��ی« نماینده جنب��ش حماس در ته��ران ضمن 
محکومیت تداوم کش��تار فلسطینیان و آدم ربایی اخیر صهیونیست ها در 
غزه، ایستادگی و مقاومت مردم فس��طین را ستود و اظهار داشت: در این 
ماجرا روحیه مقاومت فلسطین ضعف رژیم صهیونیستی را بیش از پیش 
آشکار س��اخت. وی افزود: توقف جنایات رژیم صهیونیستی علیه حقوق 
مشروع مردم فلس��طین نیازمند اقدامات و حمایت های جهانی است؛ اما 
مقاومت با قدرت از حقوق فلسطین دفاع می کند. به گزارش مهر، دبیرکل 
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین با اشاره به تاش آمریکا 
برای ارائه پیش نویس قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل با هدف 
محکومیت مقاومت فلس��طین، اظهار داشت: حق تعیین سرنوشت ملت 
فلسطین، توقف فوری شهرک سازی، توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی 
و بازگشت آوارگان به سرزمین مادری، تاریخی و اصلی شان از جمله حقوق 
از دست رفته ملت مظلوم فلسطین است که باید مورد توجه سازمان ملل 
قرار گیرد. وی ادامه داد: برگزاری همه پرسی بین ساکنان اصلی فلسطین 
شامل مسلمان، یهودی و مسیحی، راه حل دموکراتیک مسئله فلسطین 
است و صهیونیست ها در آینده سرزمین فلسطین جایی نخواهند داشت. 

گزیده ها

  هزار میلیارد تومان 
برای تسویه بدهی پیمانکاران

نمایندگان مجلس در جلس��ه 
علن��ی روز گذش��ته خ��ود، با 
اختصاص مبلغ 10هزار میلیارد 
ری��ال ب��ه تس��ویه بده��ی 
پیمانکاران، توس��عه و تکمیل 
راه ه��ای روس��تایی و تکمیل 
پروژه های نیمه تمام بهسازی 
معابر روس��تا ها موافقت کردند. این مبلغ، ناشی از این افزایش بابت 
تس��ویه بدهی پیمانکاران و طرح توس��عه و تکمیل راه روستایی و 
عشایری به شماره طبقه بندی 1303016255 و کمک به تکمیل 
پروژه های نیمه تمام طرح های هادی و بهسازی معابر روستاها به 
ش��ماره طبقه بندی 1502012001 به نسبت 70درصد و30درصد 
اختص��اص می یاب��د. به گزارش خان��ه ملت، نماین��دگان مجلس 
همچنین مصوب کردند صددرصد منابع موضوع س��هم 8درصدی 
عوارض برق مصرفی برای برق رسانی به روستاها اختصاص یابد. 
همچنین بانک مرکزی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود 
سهام بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم شد. نمایندگان مردم 
در خانه ملت در ادامه نشست علنی روز گذشته خود، موافقت کردند 
تصمیم گیری در مورد شرایط مسکن های مهر99ساله برای بررسی 

بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع شود.

در خواست ناتو از ایران برای 
مشارکت در فرآیند صلح افغانستان

»ینس استولتنبرگ« دبیرکل 
ناتو پیش از برگزاری اجاس 
وزرای خارجه کشورهای عضو 
ناتو که قرار است در بروکسل، 
پایتخت بلژیک برگزار شود به 
خبرن��گاران گفت ک��ه ناتو به 
ش��دت حام��ی فرآین��د صلح 
افغانی- افغانی است. وی با اعام حمایت از طرح صلح »اشرف غنی« 
رییس جمهور افغانستان اظهار داشت: ناتو برای پی ریزی یک راه حل 
سیاسی در آنجا )افغانستان( حاضر است. ما به نیروهای امنیتی و مسلح 
افغانستانی کمک و مشاوره می دهیم  تا پیام واضحی مبنی بر این به 
طالبان ارس��ال کنیم که آن ها هرگز در میدان جنگ برنده نخواهند 
ش��د.به گزارش فارس،  استولتنبرگ با تاکید بر راه حل مذاکره برای 
برون رفت از مشکل افغانستان و با اشاره به ایران و روسیه به عنوان 
کشورهای قدرتمند و تاثیرگذار در امور افغانستان گفت: البته انتظار 
داریم همه قدرت ها و کشورهای منطقه، از جمله روسیه و ایران، برای 

حمایت از روند صلح  افغان- افغان نقش سازنده ای ایفا کنند.

قدرت تهاجم یگان های نیروی زمینی 
افزایش یافته است

امیر کیومرث حیدری فرمانده 
نیروی زمینی ارت��ش در جمع 
فرماندهان و کارکنان تیپ 377، 
گف��ت: اص��ول فرماندهی در 
نیروی زمین��ی ارتش بر 3اصل 
مه��م وایتم��داری، عدال��ت 
محوری و شایس��ته س��ااری 
استوار است و ما تمام تاش خود را انجام می دهیم تا با اجرای این سه 
اصل به اهدافی که ترسیم کرده ایم دست پیدا کنیم . به گزارش باشگاه 
خبرن��گاران، وی با بیان اینکه تحرک و چابکی از ویژگی   های نیروی 
زمینی ارتش است، افزود: از دیگر منویات فرماندهی معزز کل قوا ارتقا 
تح��رک و کارآمدی یگان ها اس��ت در این حوزه م��ا تاش کردیم با 
توانمندی متخصصین داخلی، جهاد خودکفایی و با همکاری صنعت 
دفاعی کشور تجهیزات و ساح های خود را روزآمد کرده و در حال حاضر 
به جرات می  توان گفت در مقابل هرنوع تهدیدی مقابله خواهیم کرد. 
فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر با ارتقاء 
تحرک و کارآمدی یگان ها قدرت تهاجم یکان ها افزایس یافته است.

دخالت بی جای واشنگتن 
در امور قضایی ایران

»نیکی هیلی« نماینده آمریکا در 
سازمان ملل در مراسم دریافت 
جایزه ساانه موسس هادسن با 
اشاره به سیاست های خصمانه 
رییس جمهور آمری��کا درقبال 
ایران، آن را یک نمونه از ظهور 
دوباره رهبری آمریکا در جهان 
دانست. هیلی در اظهارات مداخله جویانه خود در این مراسم خواستار 
آزادی کسانی شد که آنها را زندانیان سیاسی در ایران خوانده است. وی 
مدعی شد: ایران سابقه ای طوانی در نقض حقوق بشر دارد و شهروندان 
ایرانی و خارجی، شامل شهروندان آمریکایی هر دو از رویه های قضایی 
شفاف و عادانه در این کشور محروم هستند، بنابراین باید هرچه فوری 
آزاد شوند. به گزارش ایسنا، نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از آن 
این اظه��ارات را بیان کرده که جمع��ی از خانواده های ش��هروندان 
آمریکایی-ایرانی و س��ایر ملیت هایی که در ایران زندانی هستند، در 
نامه ای سرگشاده خطاب به رهبران جهان، گروه های حقوق بشری و 

سازمان ملل خواستار آزادی عزیزان شان شده بودند.

شکایت شورای نگهبان 
از محمود صادقی

محمدجواد جمالی سخنگوی 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
نشس��ت خب��ری خ��ود  در 
درخص��وص جزئیات جلس��ه 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، 
گفت: پرونده ش��کایت شورای 
نگهب��ان از محم��ود صادقی 
نماینده مردم تهران مورد بررسی قرار گرفت. قوه قضاییه پیش از این از 
هیأت نظارت خواس��ته بود که در مورد 11شکایت از محمود صادقی 
نماینده مردم تهران اظهارنظر کند. 10ش��کایت را اعضای حقوقدان 
بررس��ی کردند و نظرات قبلی خود را مجدد ابراز کردن��د. وی افزود: 
 درخصوص شکایت ش��ورای نگهبان از صادقی نیز مقرر شد وی در 
هیأت نظارت حضور یافته و مدارک خود را ارائه دهند و اگر شاهد دارد به 
هیأت دعوت کند. شکایت شورای نگهبان درباره ادعای وی مبنی بر 
اعمال نظر برخی از افراد در پرونده های شورای نگهبان بود. به گزارش 
مهر، جمالی همچنین تصریح ک��رد: پرونده نماینده ای که  برای او در 
فرودگاه، اتفاقاتی افتاده بود و مأمور پلی��س راهنمایی و رانندگی از او 

شکایت کرده بود، در هیأت نظارت بررسی شد.

 HEMAYATONLINE. 
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»مایک پمپئ�و« درب�اره ایران ادع�ا کرد: 
ایران بع�د از امضای توافق هس�ته ای به 
جامعه بین المللی نپیوست و منابع مالی که 
تازه به دست آورده بود را برای تامین مالی 

تروریست ها و دیکتاتورها صرف کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا طی س��خنانی در »بنیاد 
آلمانی مارش��ال« در بروکسل، به صحبت درباره 
»بازیگران ب��د« در جهان پرداخت و درباره ایران 
مدعی شد: ایران بعد از امضای توافق هسته ای به 
جامعه بین المللی نپیوست و منابع مالی که تازه به 
دست آورده بود را برای تامین مالی تروریست ها 
و دیکتاتورها صرف کرد. تهران چندین آمریکایی 
را گروگان گرفت��ه و »رابرت لوینس��ون« برای 
11سال است که در آنجا مفقود شده است. ایران 
صراحتا قطعنامه  ش��ورای امنیت سازمان ملل را 
نقض کرده، به بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درباره برنامه هسته ای خودش دروغ گفته و 
تحریم های سازمان ملل را هم نقض کرده است. 
همین هفته قبل موشکی بالس��تیک آزمایش و 
قطعنامه 2231ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را 
نقض کرد.« پمپئو به ش��کایت ای��ران از آمریکا 

در دیوان بین المللی دادگس��تری نیز اش��اره کرد 
و ش��کایت ایران را بی پایه و اس��اس خواند. وزیر 
خارجه آمریکا ادامه داد: منتقدان در جاهایی چون 
ایران و چین، کشورهایی که واقعا در حال تضعیف 
نظم بین المللی هستند، می گویند که دولت ترامپ 
دلیل این موضوع هس��تند که سیستم کنونی در 
حال فروپاشی است، آنها مدعی هستند که آمریکا 
در حال اقدامات یکجانبه است و چندجانبه عمل 
نمی کند، طوری که ان��گار تعریف هر چیزی که 
چندجانبه باشد، انگار مطلوب است. این موضوعی 
غلط اس��ت، ماموریت ما این اس��ت که بار دیگر 
حاکمیت مستقل خودمان را باز یابیم و نظم لیبرال 
را اصاح کنیم و از دوستانمان می خواهیم که به 
ما کمک کنند تا بدان وسیله حاکمیت خودشان را 
هم بازیابی کنند. آمریکا خواهان رهبری در حال 

حاضر و برای همیشه است.

   کانال ویژه مالی اروپا با ایران
 بی فایده است

در ادام��ه گزافه گوی��ی مقامات واش��نگتن علیه 
کشورمان، »گوردون س��اندلند« سفیر آمریکا در 
اتحادیه اروپا هم اقدام اتحادی��ه اروپا برای ایجاد 

یک کانال وی��ژه مالی جهت تس��هیل مبادات 
مالی ب��ا ایران را کم اهمیت جلوه داد. س��اندلند در 
مصاحبه ای ب��ا فرانس 24 درباره اقدام فرانس��ه و 
آلمان برای راه اندازی این کان��ال مالی، ادعا کرد: 
»آنها می توانند هر کان��ال ویژه ای که می خواهند 
راه اندازی کنند. فایده ای ندارد. هر شرکتی می تواند 
با ایران تجارت کند؛ می توانند با آمریکا هم تجارت 
کنند. ولی نمی توانند با هر دوشان تجارت کنند. در 
ادامه رویکرد خصمانه واشنگتن درقبال کشورمان 
رییس گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه آمریکا 
با تکیه بر ادعای واهی آزمایش موشکی جدید ایران 
از اروپایی ها خواس��ت تا تحریم های خود را علیه 
جمهوری اس��امی اعمال کنند. »برایان هوک« 
رییس گروه اقدام ایران در وزارت امورخارجه آمریکا 
در این باره، مدعی ش��د: ما خواهان آن هستیم که 
اتحادیه اروپا تحریم هایی را اعمال کند که برنامه 

موشکی ایران را هدف قرار می دهد.

   ارتب�اط اروپا و آمریکا بس�یار نزدیک 
است

اما در دیگر س��و، »فدریکا موگرینی« مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا نیز  گفت: هرچند 

این اتحادی��ه و دولت کنونی آمریکا در مس��ائل 
مختلف اختاف نظرهایی دارند، اما روابط میان 
طرفین همچنان مس��تحکم اس��ت و همکاری 
نزدی��ک طرفین با قدرت ادام��ه دارد. وی افزود: 
این اختافات در مسئله ایران یا اورشلیم)قدس( 
صادق اس��ت. ما همچنان معتقدیم که کش��ور 
بزرگ��ی چون آمریکا نباید ب��ه قوانین بین المللی 
و ساختارهای چندجانبه به چشم یک محدودیت 
یا مانعی بنگرد که باید آن را از س��ر راه برداشت. 
با وجود این اختاف نظره��ا، موگرینی در مورد 
هم��کاری میان اتحادیه اروپ��ا و آمریکا گفت: با 
این حال، ورای این اختاف نظرها، همکاری ما 
با آمریکا در اکثر پرونده ها همچنان بسیار نزدیک 
اس��ت. هیچ یک از قدرت های جه��ان تا این حد 
به هم نزدیک نیس��تند. اتحادی��ه اروپا به طرزی 
فوق العاده ب��ه آمریکا نزدیک اس��ت. هیچ کس 
نمی تواند در این مورد هیچ تردیدی داشته باشد. 
طبیعی اس��ت. اتحادیه اروپا بزرگترین ش��ریک 
تجاری آمریکا، بزرگترین س��رمایه گذار خارجی 
در اقتصاد آمریکا است و فراتر از آن، آنچه ما را به 
هم پیوند می دهد، به مراتب بیشتر از آن چیزهایی 

است که میان ما فاصله می اندازد.

ایران چند آمریکایی را گروگان گرفته است!
تکرار ادعاهای پمپئو

دستور رییس مجلس برای اصاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان
کاظم جالی رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در پی فرمایش روز گذش��ته مق��ام معظم رهبری در درس خارج فقه در مورد 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان، علی اریجانی رییس مجلس، ماحظات معظم له برای اصاح قانون را به بنده به عنوان رییس مرکز 
پژوهش های مجلس اعام کردند، گفت: بر این اساس مقرر شد با همکاری جمعی از نمایندگان، کارشناسان، پژوهشگران و معاون قوانین 
مجلس طرحی را برای اصاح قانون مطابق با نظر مقام معظم رهبری تدوین و آماده کنیم. وی با بیان اینکه از معظم له برای اظهار محبت 
به اصل قانون تشکر و سپاسگزاری می کنیم، افزود: ایشان قانون را امری ازم و ضروری برای اینکه جوانان و نیروهای تازه نفس جدید وارد 
عرصه مدیریتی کشور شوند دانستند ضمن اینکه فرمودند که این قانون باید به طور کامل اجرا شود و نباید معطل بماند و تاکنون نیز به خوبی 
اجرا شده است. رییس مرکز پژوهش های مجلس، ادامه داد: بنابراین ما بررسی نکات و ماحظاتی را که مقام معظم رهبری داشتند هر چه 

سریعتر در دستور کار گروه کارشناسی قرار می دهیم و ان شاءاه آن را به مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه خواهیم کرد.

وزیر امور خارجه:
اروپا نمی خواهد درخصوص ایران هزینه بدهد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارج��ه در توضیح ادعای اخیر 
رویترز درباره عدم پوش��ش فروش نفت در جریان مراودات 
مالی اتحادیه اروپا با ایران، اظهارداشت: بر اساس اطاعاتی 
که ما داریم اینگونه نیست، زیرا اگر پول نفت ایران به حسابی 

واریز نش��ود مشخص نیس��ت که پولی برای مراودات وجود 
داش��ته باش��د. وی درخصوص مذاکرات با کشورهای 4+1 
پیرام��ون برجام، اف��زود: اروپایی ها قرار بود ای��ن مکانیزم را 
به عن��وان اولین قدم راه اندازی کنن��د و تاکنون تاش هایی 

هم کردند. به نظر احتیاط بیش از ح��دی از طرف اروپایی ها 
احساس می شود، اروپایی ها می خواهند بدون هزینه برای رفع 
نگرانی های امنیتی، صرفا از منافع برجام بهره مند ش��وند که 

این امکان پذیر نیست.
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تأکید بر تعیین تکلیف محکومان مالی 
شورا های حل اختاف

رییس کل دادگس��تری اس��تان زنجان از ایجاد کمیته ارتقا بهره وری در 
استان زنجان خبر داد و گفت: با ایجاد این کمیته برنامه ریزی و پیگیری ها 
در خصوص اقدام��ات ازم جهت تخصیص میزان بهره وری به کارکنان 

انجام خواهد شد.
حجت ااسام والمسلمین صادقی نیارکی در جلسه رؤسا و دادستان های 
حوزه های قضایی اس��تان زنجان ضمن تقدیر از تاش های انجام شده 
در شهرستان ها اظهارکرد: ش��ناخت بنده از حوزه های قضایی با توجه به 
س��فر هایی که داشتم نسبت به عملکرد و وجود ظرفیت ها در این حوزه ها 
بیشتر شد و بر اساس بررسی ها و مشاهدات در برخی حوزه های قضایی در 
انجام امورات برجستگی هایی مشاهده می شد، البته در برخی حوزه ها هم 

ایرادت و ضعف هایی وجود دارد که باید برطرف شود.
رییس شورای قضایی استان زنجان با بیان اینکه استحکام و اتقان آرا در 
نشست های قضایی محقق خواهد شد افزود: نشست های قضایی در کلیه 

شهرستان ها با مشارکت حداکثری قضات و بصورت منظم برگزار شود.
وی بر رعایت انضباط اداری و نظارت دقیق روسا و دادستان های حوزه های 
قضایی بر مجموعه خود را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: سیاست های 

قوه قضاییه باید در تمامی حوزه های قضایی با جدیت اجرا شود.
رییس کل دادگستری استان زنجان از ایجاد کمیته ارتقا بهره وری در استان 
خبر داد و خاطر نشان کرد: با ایجاد این کمیته برنامه ریزی و پیگیری ها در 
خصوص اقدامات ازم جهت تخصیص میزان بهره وری به کارکنان انجام 

خواهد شد و در این زمینه به یک حرکت جهادی نیازمندیم.
صادقی نیارکی خطاب به رؤس��ا و دادستان های حوزه های قضایی مبنی 
بر تعیین تکلیف محکومان مالی خصوصا محکومان مالی شورا های حل 
اختاف افزود: تأکید می کنم باید در کمترین زمان این کار در جهت کاهش 

جمعیت کیفری زندان ها صورت گیرد.

دستگاه قضایی با هیچ کسی 
عهد اخوت نبسته است

رییس کل دادگستری استان قزوین، گفت: خوشبختانه با درایت و آموزش 
خانواده ها در محمدیه شاهد کاهش 15 درصدی پرونده طاق در این شهر 

نسبت به سال قبل هستیم.
 حجت ااس��ام و المس��لمین قدرتی در دیدار مردمی مسئوان قضایی 
اس��تان قزوین با مردم محمدیه، اظهارکرد: اگر بخواهیم جامعه در مسیر 
درس��ت قرار گیرد و اصاح ش��ود و از جرایم، مخاطرات و آس��یب های 
اجتماعی مصون بماند و به رش��د و تعالی معنوی برس��د چاره نداریم جز 
اینکه به قرآن، سیره اهل بیت )ع( و معارف و آموزه های دینی برگردیم و 
مبنای زندگی فردی و اجتماعی خود را باید دین مبین اس��ام و آنچه که 

خدای متعال فرموده است، قرار دهیم.
رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: بر این باوریم که صاح جامعه 
ما در دست یکایک افراد جامعه هست و باید بنگریم که ما به عنوان عضوی 
از این جامعه برای اصاح، پیش��گری از وقوع جرائم، کاهش آسیب های 

اجتماعی و رفع معضات متعدد چه قدمی هرچند کوچک برداشته ایم.
وی خاطرنش��ان کرد: جامعه ما و قانون اساسی مبتنی بر اصل دین الهی، 
امامت و وایت و کرامت انس��انی تبیین ش��ده و اگر مردم را در این راستا 

درست هدایت و راهنمایی کنیم قطعا جامعه ای سالم خواهیم داشت.
رییس کل دادگستری استان قزوین بیان داشت: بیشترین عامل تشکیل 
پرونده ناشی از جهل و ناآگاهی مردم نسبت به قوانین و امور حقوقی است 
که هیئت های مذهبی، آموزش و پرورش، و رس��انه ها بویژه صداسیما در 
ارتقاء س��طح آگاهی مردم می توانند نقش موثری ایفا کنند تا آسیب های 

اجتماعی کاهش یابد.
رییس شورای قضایی استان قزوین یادآورشد: همه باید تاش کنیم تا با 
آگاه سازی نسل جوان آن ها را از هیاهوی فریبنده دور نگاه داریم و نسلی 
فرهیخته و تاش��گر پرورش دهیم. قدرتی تصریح کرد: دس��تگاه قضا با 
هیچ کس عهد اخوت نبس��ته و در انجام وظایف و رس��الت مهم وخطیر 
خود با احدی تعارف ندارد و تصمیم و احکام قضایی را با قاطعیت در مسیر 
قانونمداری و عدالت محوری با استناد و استدال انجام می دهد. رییس کل 
دادگستری استان قزوین اظهارکرد: با توجه به جمعیت رو به رشد محمدیه 
بخصوص ناحیه ش��هری مهرگان که جمعیتی بالغ بر 200 هزار در آینده 
برای آن پیش بینی شده شاخص های شهرستان شدن را دارد. وی گفت: 
دستگاه قضایی در بخش محمدیه با توجه به موقعیت و جمعیت آن ادارات 
شهرستانی را دایر کرده و تنها بخش در کشور است که در حوزه قضایی به 
صورت مستقل عمل کرده و دارای دادگستری، دادستانی؛ شورای تأمین و 
شورای حل اختاف است. قدرتی بیان کرد: خوشبختانه با درایت و آموزش 
خانواده ها در محمدیه شاهد کاهش 15 درصدی پرونده طاق در این شهر 

نسبت به سال قبل هستیم.

تجلیل از قضات برتر 
صدور قرار های کارشناسی در کرمان

قضات برتر در صدور قرار های کارشناسی با حضور رییس کل دادگستری 
استان کرمان تجلیل شدند.

یداه موحد، رییس کل دادگس��تری استان کرمان ضمن تقدیر از قضات 
برتر صدور قرار های کارشناسی گفت: از آثار برگزیده به عنوان یک الگو و 

نمونه خوب در سطح کشور و استان استفاده خواهد شد.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان کرمان خاطرنشان ساخت: همواره 
موضوع قرار های کارشناسی و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری به 

عنوان مبنایی برای تصمیمات قضایی مطرح بوده اند.
رییس ش��ورای قضایی اس��تان کرم��ان تصریح کرد: نح��وه ارجاع امر 
کارشناسی مورد تأکید اس��ت و در برخی موارد در این رابطه با مشکاتی 
مواجه هس��تیم.  موحد با اش��اره به اینکه قضات صاحب اندیشه، تفکر و 
خاقیت زیادی در اس��تان کرمان وجود دارند، خاطرنشان ساخت: انتظار 
می رود قضات با مشارکت حداکثری روز به روز کیفیت قرار های کارشناسی 
را ارتقاء دهند. در ادامه محمد باقر اسامی، معاون منابع انسانی دادگستری 
استان کرمان گفت: فراخوان جشنواره قرار های کارشناسی از اردیبهشت 
سال جاری و به همت معاونت منابع انسانی دادگستری استان کرمان صادر 
شد و در ادامه قضات آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره )مدیریت آموزش 
دادگستری( ارسال کردند. وی در ادامه اظهارکرد: آقایان موسوی خلیجی، 
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان کرمان- محقق، مستشار 
دادگاه تجدیدنظر اس��تان کرمان- س��تائی مختاری، رییس دادگستری 
شهرس��تان رودبار جنوب- قدیمی، معاون دادس��تان عمومی و انقاب 
شهرس��تان س��یرجان- صباغ جعفری، رییس ش��عبه 3 دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگس��تری شهرس��تان کرمان- علیدادی سلیمانی، بازپرس 
دادس��رای عمومی و انقاب کرمان- ضیایی، دادرس علی البدل دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرس��تان قلعه گنج به عنوان قض��ات برتر در زمینه 
قرار های کارشناسی معرفی شدند و توسط رییس کل دادگستری استان 

کرمان مورد تقدیر قرار گرفتند.

امکان تنظیم پیش فروش ساختمان 
در دفاتر اسنادرسمی 

معاون پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، گفت: 
امکان تنظیم پیش فروش ساختمان در دفاتر اسنادرسمی وجود دارد با 
اجرای این قانون از دعاوی ملکی که به گفته مقامات قضایی 30 درصد 

پرونده ها را تشکیل می دهد کاسته خواهد شد.
جعفر برداره با اش��اره به اینکه قانون مترقی پیش فروش ساختمان در 
پیشگیری از کاهبرداری تأثیرگذار است، اظهارکرد: اجرای این قانون 

بسیار مفید و کارآمد خواهد بود.
وی گفت: امکان تنظیم پیش فروش ساختمان در دفاتر اسنادرسمی 
فراهم شده است و اجرای این قانون گامی بسیار اساسی و ضروری در 

پیشگیری از کاهبرداری های ساختمانی خواهد بود.
این مقام قضایی در ادامه افزود: با اجرای این قانون و ثبت رسمی سند 
پیش فروش ساختمان در دفاتر اسنادرسمی شاهد جلوگیری از واگذاری 
یک ساختمان به چند نفر خواهیم بود و از امروز اعام عمومی می کنیم 
که امکان تنظیم پیش فروش ساختمان در دفاتر اسنادرسمی وجود دارد.

در ادامه س��نجری، سرپرست اداره بازرس��ی اداره کل ثبت اسناد و 
اماک تهران در حاش��یه این بازدید بر آمادگی دفاتر اسنادرس��می 
جهت تنظیم اسناد پیش فروش ساختمان تأکید کرد وگفت: در این 
رابطه مش��کلی وجود ندارد و مردم می توانند ب��رای تنظیم به دفاتر 

اسنادرسمی مراجعه کنند.
وی با تأکی��د بر اینکه باید س��اختار های ازم برای اطاع رس��انی 
و آگاه��ی مردم در جامعه فراهم ش��ود، گفت: زیرس��اخت س��خت 
افزاری و نرم افزاری برای تنظیم سند پیش فروش آپارتمان در دفاتر 
اسنادرسمی در تهران به عنوان پایلوت فراهم شده است آنچه که نیاز 
است بحث اطاع رسانی است و مردم باید آگاه شوند که به طور قانونی 

باید تنظیم پیش فروش آپارتمان در دفاتر اسنادرسمی انجام شود.
س��نجری در پاسخ به این پرسش که اجرای این قانون مصوب سال 
89 بوده اس��ت چه عواملی مانع اجرای این قانون شده است، افزود: 
بیشترین مش��کل در بحث اطاع رس��انی و فرهنگسازی عمومی 
است س��الیان متوالی است که مردم بر حس��ب عادت با مراجعه به 
دفاتر اماک آس��ان ترین راه را انتخاب می کنند و ثبت پیش فروش 
ساختمان در دفاتر اماک صورت می گیرد این موضوع باید از طریق 
صنف اطاع سانی شود که مردم برای تنظیم پیش فروش ساختمان 

به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به آمار دستگاه قضایی در خصوص دعاوی 
ملکی نی��ز عنوان ک��رد: 30 درصد دعاوی ملکی اس��ت که بخش 
عمده ای مربوط به پیش فروش آپارتمان است که با توجه به تورم و 
افزایش نااگاهانه قیمت مل��ک در مدت کوتاه این پیش فروش ها با 

مشکل روبرو شده است.
سرپرست اداره بازرسی اداره کل ثبت اس��ناد و اماک تهران ادامه 
داد: یک��ی از ممتازترین ش��یوه های الکترونیکی اح��راز هویت در 
جهت پیشگیری از جعل هویت و اعتبار بخشی به اسنادرسمی، اخذ 
اثرانگشت اصحاب سند به هنگام تنظیم و ثبت سندرسمی در دفاتر 

اسنادرسمی است.
وی گفت: این مهم تأثیر بس��زایی در تضمین امنیت روابط حقوقی 
جامعه، توسعه بهداشت حقوقی و قانونمند بودن هریک از معامات 
منعقده در جهت جلوگیری از اختاف��ات و طرح دعاوی در محاکم 

گوناگون را به دنبال خواهد داشت.

نظارت جدی برای کنترل بیشتر بازار 
در آستانه شب یلدا

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از نظارت جدی برای کنترل 
بیشتر بازار در آستانه شب یلدا خبر داد.

 محمدعلی اسفنانی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک کمیسیون 
هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرس��ی کارگروه تنظیم 
بازار اظهارکرد: در این جلسه مس��ائل مربوط به گرانی لبینات مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی به میزان، گفت: گزارش های مختلفی از سوی سازمان تعزیرات، 
سازمان حمایت از مصرف  کننده و صنعت و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت قرائت  و مقرر شد ابعاد مختلف موضوع بررسی شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران گفت: مقرر شد با توجه 
به اینکه به ایام آخر آذر و ش��ب یلدا نزدیک می ش��ویم نظارت های 
جدی تری صورت بگیرد همچنین کنترل بیشتر بازار در فعالیت های 
تعزیرات ملموس تر و تعداد بیشتری از اکیپ های گشت فعال گردد.

وی با اش��اره به گرانی محصوات لبنی گفت: در این جلسه قرار شد 
از مراحل تهیه و تولید شیر تا زمانی که به کاای نهایی برای مصرف 
می رسد نظارت جدی اعمال و در صورت برخورد با تخلفات پرونده 

تشکیل و رسیدگی ازم صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه گفت: باید به نحوی 
مدیریت کنیم که قیمت واقعی تولیدات لبنی را به حدی برگردانیم که 
مورد تایید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده قرار بگیرد.

برگزاری ششمین پودمان تخصصی 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز 

به همت مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با هدف ارتقا 
دانش قضایی و مهارت های شغلی قضات اجرای احکام، ششمین دوره 
تخصصی مبارزه با قاچاق کاا و ارز برگزار شد. شرکت کنندگان در این 
کارگاه آموزشی حدود 80 نفر از قضات اجرای احکام دارای اباغ ویژه 
رسیدگی به جرایم پرونده های قاچاق کاا و ارز بودند. سرفصل های 
آموزشی این دوره دادرسی در جرایم قاچاق کاا و ارز، بررسی تحلیلی 
صاحیت مراجع غیر دادگستری، ش��گرد های ارتکاب قاچاق کاا، 
حقوق گمرکی، تحلیل حقوقی جزای عمومی در جرایم قاچاق کاا و 
ارز، شگرد های ارتکاب قاچاق ارز، تحلیل حقوقی جزای اختصاصی در 
جرایم قاچاق کاا و ارز، اجرای احکام در پرونده های قاچاق کاا و ارز 
و فرایند تعامات قضات با دفتر نمایندگی قوه قضاییه و ستاد مرکزی 

مبارزه با قاچاق کاا و ارز بود.

معلوان و مددجویان بهزیستی از 
پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند

معاون آمار و فناوری اطاعات دادگستری استان کرمان، گفت: طبق 
قانون مددجویان بهزیس��تی با ارائه کارت مددجویی و تأیید رس��می 
سازمان بهزیس��تی از پرداخت هزینه دادرسی در دادگستری ها معاف 
هستند. حمید خالقی با اشاره به به آمار پرونده های افراد معلول ذهنی 
اظهارک��رد: پرونده افراد معلول و اش��خاص معلول ذهنی در ش��عب 
سرپرستی تحت عنوان محجور مورد رسیدگی قرار می گیرد که آمار 
پرونده این افراد در 8 ماهه ابتدای سال جاری 290 فقره بوده که نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.
این مقام قضایی عنوان کرد: در 8 ماهه ابتدای سال جاری تعداد 190 فقره 
پرونده به طرفیت بهزیستی در دادگستری استان کرمان ثبت شده است.
خالقی به معافیت مددجویان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی اشاره 
و عن��وان کرد: طبق تبصره ذیل ماده 5 قانون حمایت خانواده و قانون 
الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های 
عمومی و انقاب عاوه بر افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، مددجویان بهزیستی با ارائه کارت مددجویی و تأیید رسمی سازمان 

بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.

روی خط خبر
رییس مرکز آمار و فن�اوری اطاعات قوه قضاییه آخرین 
وضعیت ارائه خدمات با هدف تحقق »عدالت الکترونیک« 

را تشریح کرد.

حجت ااسام و المسلمین حمید شهریاری در دیدار فیروزآبادی، 
دبیر شورای عالی فضای مجازی از مرکز آمار و فناوری اطاعات 
قوه قضاییه، با اش��اره به تاریخچه تأس��یس مرکز، روند رو به رشِد 
مجموعه را محصول اعتماد ریاست قوه قضاییه و اهتمام مدبرانه 
همکاران مرکز برش��مرد و اف��زود: با عنایت به ترس��یم وضعیت 
موجود مرکز، بر آن شدیم تا با طراحی معماری نوین و رو به تحول 
دس��تگاه قضایی در فضای مجازی، گام مهم و سرنوشت س��ازی 
را به س��وی وضعیت مطل��وب برداریم که این مهم در تش��ریح 4 
ایه مهم و راهبردی ش��امل توانمندس��از های نهادی، فناوری، 
 درون س��ازمانی و فرآیند ه��ا و خدمات، قابلیت عملیاتی ش��دن 

را دارد.
وی در تشریح ایه نخس��ت از بازطراحی دستگاه قضایی، گفت: 
در این ایه ب��ا مدیریت و راهب��ری صحیح و اصولی س��تادی و 
اس��تانی، می توان از ظرفیت های انسانی ش��امل توانمندی های 
عمومی، تخصصی و فرهنگ س��ازی بهره ب��رداری ازم را جهت 
اصاح قوانین و مقررات و تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های 

کاربردی داشت.
ریی��س مرکز آمار و فن��اوری اطاعات قوه قضایی��ه ادامه داد: در 
ایه دوم از این مهندس��ی جدید، توسعه زیرس��اخت نرم افزاری 
مانند برنامه های کاربردی و بانک های اطاعاتی به همراه توسعه 
زیرس��اخت س��خت افزاری مانند رایانه ها و چایگر ها مد نظر قرار 
گرفته است که با تحقق توس��عه در حوزه نرم افزار و سخت افزار، 
می توان به توس��عه زیرس��اخت ش��بکه مانند فیبر نوری و پهنای 
باند پرداخت تا با تأمین و توس��عه زیرس��اخت امنیتی در نرم افزار، 
سخت افزار و شبکه و تدوین استاندارد های آن، ایه فنی از معماری 

نوین، تکمیل شود.
این عضو ش��ورای عالی فضای مجازی کشور، در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به ایه سوم از طراحی نوین و رو به تحول 

قوه قضاییه، خاطر نش��ان س��اخت: در مبحث درون س��ازمانی و 
فرایندها، با خدمت رس��انی به قضات، کارکنان و ذی نفعان درون 
قوه به هم��راه تولید و تحلیل آمار و اطاع��ات، مدیریت دانش و 
نظام های هوشمند می توان بستر ازم را جهت ساماندهی درون 
سازمان با هدف بهبود فرایند ها توس��عه بخشید و مدیریت منابع 
س��ازمان )ERP( و تعامات بین س��تادی و صفی در اس��تان ها 
و س��ازمان های وابس��ته با در نظر گرفتن بازمهندس��ی و طراحی 
فرایند ه��ا در حوزه قضایی و اداری را بعنوان یکی از ارکان کلیدی 

این ایه، ارتقا بخشید.
به گزارش واحد خبر مرکز آمار و فن��اوری اطاعات قوه قضاییه، 

شهریاری با تبیین »خدمات« به عنوان ایه چهارم از معماری نوین 
دستگاه قضا، تأکید کرد: خدمات قضایی به مردم، تعامل با ضابطان 
قضایی و دستگاه های اجرایی همراه با تعامل با وکا، کارشناسان 
و بخش خصوص��ی از راهبردی ترین اصول این ایه محس��وب 
می شود که با همکاری مجموعه خانواده بزرگ قوه قضاییه، قابلیت 

اجرایی شدن برای تحقق »عدالت الکترونیک« را دارد.
گفتنی است در پایان این نشست، دبیر شورای عالی فضای مجازی 
و هی��ات همراه از »مرکز مراقبت الکترونی��ک« و »دفتر خدمات 
الکترونیک قضایی ویژه« در محل مرکز آمار و فناوری اطاعات 

قوه قضاییه بازدید به عمل آوردند.

آخرین وضعیت ارائه خدمات 
با هدف تحقق عدالت الکترونیک

رییس مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضاییه  تشریح کرد

رییس کل دادگستری استان تهران، گفت: 
دادستان نخستین ش�خصی است که باید 
در راس�تای احقاق حقوق عامه قدم بردارد 
و هیچ حقی باات�ر از تدین مردم جامعه به 
دین مبین اسام وجود ندارد و دادستان باید 
پاسدار باورهای دینی مردم در جامعه باشد.

غامحسین اس��ماعیلی در مراسم تودیع و معارفه 
دادس��تان عمومی و انقاب شهرس��تان شهریار، 
اظهارکرد: کسانی که حق را احیا و باطل را نابود و 
ظلم و ستم را ریش��ه کن و عدالت را برپا می دارند، 
یعن��ی همان ش��رح وظایف قانون��ی قوه قضاییه، 
دادگس��تری، دادگاه ها و دادس��راهای عمومی و 

انقاب در نظام جمهوری اسامی ایران است. 
رییس کل دادگستری اس��تان تهران خاطرنشان 
س��اخت: ما امروز در دس��تگاه قضایی یک افتخار 
مضاعفی داریم و آن تأسی به امیرالمؤمنان علی)ع( 
که ایشان را مظهر و شاخصه عدالت اسامی است 
و افتخار می کنیم که شیعه آن حضرت هستیم و در 
دستگاه قضا نیز مفتخریم در مسیری قدم می زنیم 
که آن حض��رت پیمودند و در آن راه به ش��هادت 
رسید و در حوزه باور، عقیده و کار و مسئولیت خود 
را پیرو آن حضرت می دانیم و به ایشان تأسی داریم.

به گ��زارش خبرگزاری ها، اس��ماعیلی با اش��اره 
به حساس��یت منصب قضاوت بیان داش��ت: این 
فرمای��ش چهارگانه حضرت علی)ع( را س��رلوحه 
کارتان و تابلوی پیش چش��متان ق��رار دهید و در 
این مس��یرقدم بردارید و اطمینان حاصل کنید که 
به ش��هادت امیرالمؤنان )ع( عنایت خدای متعال 
شامل حال ش��ما خواهد بود و این مأموریتی است 
که ما برای تحقق آن در این مسند و بر این جایگاه 
قرار گرفته ای��م و در بین همه صاح��ب منصبان و 
قضات ک��ه جایگاه آنان خطیر اس��ت؛ دادس��تان 
نقش دیگ��ری دارد و ب��ا توجه ب��ه اهمیت حوزه 
وظایف دادس��تان این جایگاه به ما کمک خواهد 
کرد تا بتوانیم مأموریت و رس��الت شغلی خودمان 

را شایس��ته تر انجام بدهیم و جای��گاه خودمان را 
بهتر بشناسیم.

اسماعیلی با اشاره به وظایف دادستان متذکر شد: 
دادستان نخستین شخصی است که باید در راستای 
احقاق حقوق عامه ق��دم بردارد و هیچ حقی بااتر 
از تدین م��ردم جامعه به دین مبین اس��ام وجود 
ندارد و دادس��تان باید پاسدار باورهای دینی مردم 
در جامعه باشد. وی در ادامه افزود: دادستان در هر 
شهری محور، قانون مداری و قانون محوری است 
و پاسداری از قانون در همه ابعاد آن بر عهده اوست. 
قانون تا زمانی که قانون است باید مراعات شود و 
محور قانون مداری دادستان عمومی و انقاب آن 

منطقه و شهر است.
اسماعیلی خاطرنشان ساخت: دادستان در هر شهر 

و دیاری باید محور اعتماد و آرامش ش��هروندان و 
مظلومان و ستمدیدگان آن ش��هر باشد و مردم با 
دیدن دادس��تان و حضور او احس��اس اطمینان و 
آرامش و اعتماد کنند و اج��ازه ندهد تضییع حقی 
صورت پذیرد و دادس��تان باید تکیه گاه و پناهگاه 
ش��هروندان و عدالت خواهان باشد و هرشخصی 
که به او ظالمی در این شهر روا شده باشد با کمال 
س��ربلندی بگوید به دادس��تان مراجعه می کنم و 
حق خودم را می گیرم و دادس��تان ناظر بر حس��ن 
اجرای قانون در دادس��را و دادگاه و هم در ادارات و 
سازمان ها و هم در بین شهروندان یک جامعه است 
و بای��د مراقبت کند همه قان��ون را مراعات کنند و 
حتی در برابر دادگاه که مقام عالی است و هر وقت 
تشخیص داد که رأی صادره از ناحیه دادگاه با وجود 

اینک��ه دادگاه مقام عالی تر اس��ت؛ باید از این رأی 
تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه عالی تر اشکاات 

رأی دادگاه بدوی برطرف کند.
ریی��س کل دادگس��تری اس��تان ته��ران افزود: 
دادس��تان ناظر بر اجرای قان��ون در تمام ادارات و 
دستگاه های دولتی  است و باید ببیند آیا کارگزاران 
نظام و متولیان بخش های مختلف وظایف قانونی 
خودش��ان را به خوبی انجام می دهن��د یا در انجام 
وظایفش��ان تعلل می کنند و از رؤس��ای ادارات در 
مورد انجام وظایفش��ان مطالبه گر باش��د و حس 
مطالبه گ��ری در دادس��تان باید بی��ش ار تعقیب 
در ادارات و س��ازمان ها و نهاد ه��ای مردمی بوده 
و همچنین هدای��ت گر و راهنمایی بازپرس��ان و 
دادیاران و ضابطان باشد؛ زیرا آنان نیاز به تعالیمی 
دارند که از جانب شخص دادستان اعام می شود 
و باید رون��د کار آنه��ا را نیز مد نظر ق��رار بدهد و 

هدایتگر آنها باشد.
اس��ماعیلی نقش قضای��ی دادس��تان را با اهمیت 
توصیف کرد و بیان داش��ت: دادس��تان باید تعامل 
حداکثری ب��ا عموم جامعه داش��ته و اهل تعامل و 
همفکری و هماهنگی باشد و حوزه اختیار دادستان 
حوزه گسترده ای است؛ اما به جای خودرأیی و اتکا 
به نظر خویش باید با تعامل و هماهنگی و مشورت 
در بخش های مختلف ازجمل��ه قضایی با رییس 
دادگس��تری و در مس��ائل امنیتی با شورای تأمین 
و در بخش مس��ائل اجتماعی با ش��ورای اسامی 
شهر و روس��تا و بخش��یاران و دهیاران و در حوزه 
مسائل ش��وراهای حل اختاف با عزیزان شاغل 
در این ش��وراها در ارتباط بوده و دادستان باید یک 
ارتباط منطقی گسترده با همه آحاد و و بخش های 
جامعه تحت نظارت و مسئولیت خودش برقرار کند.
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: 
با وجود این ش��اخص و معیارها ما همواره تاش 
می کنیم ت��ا وظایفمان را به نحو احس��ن به انجام 
رسانده و عملکرد همکارانمان را با دقت در مسائل 

قضایی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار می دهیم.

رییس کل دادگستری استان تهران:

دادستان  باید پاسدار باورهای دینی مردم باشد 
 دادستان نخستین شخصی است که باید در راستای احقاق حقوقه عامه قدم بردارد

خبر

مهلت ثبت نام در پذیرش اختصاصی )بدون آزمون( مراکز 
مشاوره خانواده تا 23 آذرماه تمدید شد.

 به گزارش پایگاه اطاع رس��انی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکا 
و کارشناسان قوه قضاییه، با عنایت به درخواست داوطلبان پذیرش 
اختصاصی )بدون آزمون( مراکز مش��اوره خانواده مهلت ثبت نام تا 

پایان روز جمعه 23 آذر امسال تمدید شد.
گفتنی اس��ت، مرکز امور مش��اوران، وکا و کارشناس��ان رسمی 
قوه قضاییه، در اجرای م��اده 40 آیین نامه اجرای��ی قانون حمایت 
خانواده مصوب 27 بهمن ماه 1393 و ماده 10 دس��تورالعمل نحوه 
تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده  نسبت به جذب اختصاصی 
بدون آزمون از بین قضات بازنشسته، اعضای هیأت علمی دانشگاه 

و مشاوران خانواده فعال در دادگستری ها در صورت نداشتن رابطه 
استخدامی که واجد شرایط مندرج در آگهی مربوطه باشند به منظور 
اعطای پروانه مشاوره خانواده در حوزه های روانشناختی، مددکاری 
اجتماعی، مشاوره حقوقی و مذهبی و مجوز تأسیس مرکز مشاوره 
خانواده به تعداد مراکز مورد نیاز که ش��رح آن در پیوست درج شده 

برای هر استان و با اولویت شهرستان اقدام کند.

تمدید مهلت ثبت نام در پذیرش  اختصاصی مراکز مشاوره خانواده

 HEMAYATONLINE. 
IR

معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقاب تهران 
در ام�ور اجرای احکام مدنی، گف�ت: اصاح قانون چک گامی 

برای کاهش پرونده های قوه قضاییه است.

حس��ینیان، در رابطه با اصاح قانون چک و نوآوری های ش��کل گرفته 
در آن، گفت: این قانون بیش��تر جنبه  پیشگیری نسبت به کسی که هم 
در بانک به عنوان صاحب حساب شناخته می شود و هم به عنوان صادر 
کننده چک و کسی که چک را ابزاری برای مراودات مالی و تجاری خود 
اس��تفاده می کند، مطرح اس��ت. معاون قضایی رییس کل دادگاه های 

عمومی و انقاب تهران در امور اجرای احکام مدنی افزود: قانونگذار در 
این قانون راهکاری را در نظرگرفته که دارنده  چک از پشتوانه ای برخوردار 
باشد تا به وسیله  آن رابطه مالی و اقتصادی و دقیقا آن هدف حقوق تجارت 
تسهیل شود. وی در ادامه بیان کرد: از باب روانسازی نیز، استفاده از چک 
به جای مبادله پول به عنوان یک سند تجاری در نظر گرفته و اعتماد برای 
دارنده  چک ایجاد می کند. در حین استفاده از این سند تجاری، بانک نیز 
امکاناتی را فراهم می کند که ریسک معامات چکی را کاهش می دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، حسینیان پیرامون سامانه ی اعتبارسنجی 
فرد صادرکننده چک به عنوان راه حلی جهت بازگشت اعتبار به چک در 

بازار، گفت: این موضوع در همین قانون آمده است و یک اطمینانی ایجاد 
می کند که فعاان اقتصادی چک را به عنوان پول در مبادات اقتصادی 
خود قبول کنند. معاون قضایی رییس کل دادگاه های عمومی و انقاب 
تهران در امور اجرای احکام مدنی در رابطه با نتایج بلند مدت این قانون 
افزود:  قوانین ما باید طوری تصویب ش��وند ک��ه ورودی های پرونده ها 
قوه قضاییه کاهش پی��دا کنند و از طرفی نیز باع��ث کاهش اختاقات 
مالی بین افراد جامعه ش��ود، بنابراین از ه��ر جهت این قانون در کاهش 
پرونده های ورودی به قوه قضاییه و اختافات بین مردم بسیار موثر است. 
از همه مهمتر سبب اعتماد و روانسازی در مناسبات اقتصادی می شود. 

اصاح قانون چک گامی برای کاهش پرونده های  قضایی
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چهره ها

سیاست دولت کاهش اتکا به نفت 
در بودجه است

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس 
جمهوری  گفت: س��هم نفت از درآمد 
بودجه ب��ه 25 درصد کاهش می یابد. 
جهانگیری بی��کاری به ویژه بیکاری 
اف��راد تحصیل ک��رده را از مهم ترین 
چالش های کشور توصیف کرد و افزود: 
ثبات اقتص��ادی پیش نی��از هر اقدام 
توسعه ای است که ما قصد انجام آن را داریم. تورم، سود بانکی و نرخ ارز از جمله 
انتظاراتی است که فعاان اقتصادی از سیاستگذاران می خواهند تا درباره آنها 
ثبات ایجاد کنند. وی بانک، بورس و بیمه را سه محور مهم اقتصاد دانست و 
گفت: بدون آنها هیچ گونه عملیاتی اجرایی نخواهد شد. فرمانده ستاد اقتصاد 
مقاومتی با یادآوری تاش های دولت یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی و 
برقراری تعامل با کشورهای دنیا و جذب سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: 

این مسائل به این دلیل بود که چرخ اقتصاد کشور بچرخد.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: سیاست اصلی دولت کاهش اتکا به نفت 
در بودجه است و بعید می دانم که در بودجه سال آینده سهم نفت در بودجه بیش 
از 25 درصد باشد.  جهانگیری یکی از انتظارات مهم از صنعت بیمه را مقابله با 
تحریم حمل و نقل عنوان کرد و گفت: ایران در شمال و جنوب به دریا اتصال 
دارد و از نظر ریلی از چین تا اروپا اتصال دارد؛ ما 15 همس��ایه داریم که از نظر 

جاده ای با آنها در ارتباط هستیم و نمی توان حمل و نقل ایران را حبس کرد.
وی تصریح کرد که هیچ نفتکش یا کش��تی ای نباید به دلیل نداشتن بیمه 
متوقف شود و انتظار داریم صنعت بیمه به نحوی فعالیت کند که هیچ بخشی 
احساس نکند، با مشکلی مواجه اس��ت. جهانگیری با اشاره به تحریم بیمه 
اتکایی خاطرنشان کرد: اختصاص چند میلیارد دار به صنعت بیمه برای ارائه 
پوشش های اتکایی برای دولت ایران کار دشواری نیست و دولت در این زمینه 
در کنار شرکت های بیمه است. معاون اول رییس جمهور تجربه گذشته تحریم 
ها را در صنعت بیمه یادآور ش��د و اظهار داشت: هیچ کشوری را نمی توان در 
دنیا یافت که به پیشرفت و رشد اقتصادی دست یافته باشد، اما صنعت بیمه 
آن متناسب با آن رشد نکرده باشد. وی بر لزوم استفاده از شرکت های دانش 
بنیان و استارتاپ ها در صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: شرکت های دانش بنیان 
با استفاده از فناوری اطاعات می توانند باعث تحول در شرکت ها و صنعت 
بیمه شوند. معاون اول رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که صنعت بیمه نباید 
اجازه دهد که اعتماد عمومی در کشور آسیب ببیند، زیرا که بزرگترین سرمایه 

کشور نه سرمایه های فیزیکی بلکه اعتماد عمومی است.

آمریکا توانایی 
جبران کمبود نفت جهانی را ندارد

عزت اه یوسفیان ما، عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه ومحاس��بات مجلس 
گفت: پیش بینی دولت در خصوص نرخ 
دار، میزان تولید نفت و صادرات آن به 

واقعیت نزدیک است.
نماین��ده مردم آم��ل در مجلس دهم 
ش��ورای اس��امی گف��ت: در بودجه 
سنواتی، پایه بودجه نفتی کشور را با ضرب سه عدد قیمت دار، میزان صادرات 
نفت و قیمت نفت، محاسبه می کنند، بنابراین به طور مثال می گویند اگر قیمت 
دار 8 هزار تومان باشد، اگر روزی یک میلیون بشکه نفت فروخته شود و هر 
بشکه 70 دار باشد پایه بودجه نفتی کشور تعیین می شود. وی در خصوص 
نرخ 8 هزارتومان که ابتدا برای دار در نظر گرفته شده بود، بیان داشت: دار 
8 هزار تومان نزدیک ترین و منصفانه ترین نرخ برای دار اس��ت، همه می 
دانس��تند که دار 3 هزار و 500 تومان، واقعی نیست و بارها گفته شد بود که 
نرخ واقعی دار بین 7 تا 8 هزارتومان است. یوسفیان ما با اشاره به نرخی که 
برای هر بشکه نفت در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: قیمت نفت به زور 
آمریکا پایین آمده است، اما باز افزایش می یابد، آمریکا نمی تواند کمبود بازار 
نفت را تامین کند و در بلند مدت نرخ نفت در بازار جهانی افزایش می یابد. عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به کمبود بودجه نفتی و 
راه های جایگزینی، اظهار داشت: باید دید دولت برای جبران درآمد نفتی چه 
برنامه ای دارد، ذخیره ارزی کشور برای دو سال می تواند به بودجه دولت کمک 
کند، بعد از آن نیز شرایط اقتصادی بهبود پیدا می کند و می توانیم جبران کنیم.

استفاده تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی 
از دام داخلی بازار را با کمبود مواجه می کند

یوس��ف داودی، عض��و کمیس��یون 
کشاورزی مجلس، گفت: در گذشته با 
خارج ش��دن دام های گوشتی مولدها 
باقی می ماندند اما ب��ا خروج دام های 
مولد تعداد و جمعیت دام کشور در آینده 

کاهش پیدا می کند.
وی در خصوص وضعیت قاچاق دام از 
کشور و مشکات تخصیص ارز واردکنندگان مواد اولیه داروهای دامپزشکی، 
اظهار داشت: تعدادی از دام های کشور در حال قاچاق شدن است که مشکات 
و بحرانی را در آینده ایجاد می کند، در گذشته دام ها نر از کشور به صورت قاچاق 

خارج می شد اما در حال حاضر دام ماده مولد از کشور خارج می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسامی با بیان 
اینکه قاچاق دام مولد بسیار حساس است و باید سریعا از قاچاق آن جلوگیری 
ش��ود، گفت: دام ها از طریق مرز به کش��ورهای همسایه مانند عراق قاچاق 
می شود، در گذشته با خارج شدن دام های گوشتی مولدها باقی می ماندند اما 
با خروج دام های مولد تعداد و جمعیت دام کشور در آینده کاهش پیدا می کند.

نماینده مردم سراب در مجلس شواری اسامی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
تخصیص ارز4 هزار و 200تومانی برای واردات دام با تاخیر صورت می گیرد، 
ادامه داد: در ش��رایط فعلی از 20 کشور دنیا گوشت وارد می کنیم، تخصیص 
با تاخیر ارز به منظور وادرات این کاای استراتژیک موجب بروز مشکاتی 

در بازار می شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسامی با تاکید بر اینکه کارخانه های 
داروسازی دامی نیز در تامین مواد اولیه خود به دلیل عدم تخصیص ارز دولتی با 
مشکل مواجه هستند، عنوان کرد: برخی از کارخانه های دارو سازی دامپزشکی 
موفق به واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود شده اند اما متاسفنه اقام 
وادراتی آنها در گمرک با مش��کل ترخیص مواجه شده  است؛ کارخانه های 
داروسازی دامی از اهمیت بسیار باایی برخوردار هستند و اگر مواد اولیه آنها 

تامین نشود با مشکل مواجه می شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسامی با تاکید 
بر اینکه واحدهای تولیدی فرآورده های نمی توانند با استفاده از گوشت دام های 
داخلی فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: اگر واحدهای تولید فرآورده های گوشتی 
نیز دام های داخلی را به منظور تولید کشتار کنند با کمبود دام مواجه می شویم، 

این واحدها عمدتا از گوشت گوساله وارداتی استفاده می کنند.

  اقتصادی  

بررس��ی بازار نشان می دهد قیمت لوازم خارجی 
دو  برابر و ایرانی سه برابر شده است و این مساله 
قدرت  خرید زوج های جوان را کاهش داه است. 
یکی از فعاان این بازار گفت: »در این چند وقت 
که قیمت دار پایین آم��ده، لوازم خانگی ایرانی 
برعکس عمل کرده اند و افزایش قیمت داشته اند 
و در هفته های اخیر 10 تا 15 درصد قیمت لوازم 

خانگی ایرانی گران تر شده است. «

   وام 15 میلی�ون تومان�ی جوابگ�وی 
تورم نیست

بازار مسکن و اجاره بها نیز با افزایش غیرمنطقی 
رو ب��ه رو بوده اس��ت و همین مس��اله زوج های 
جوان را با مش��کل رو به رو کرده است. بر اساس 
گزارش های منابع رسمی، قیمت مسکن در تهران 
در یک س��ال گذشته افزایش حدود 90 درصدی 
و در کل کش��ور غیر از تهران افزایش حدود 35 
درصدی داشته اس��ت و این مساله قدرت خرید 

زوج های جوان را کاهش داده است. در خصوص 
اجاره بها نیز به تبعیت از قیمت مس��کن، قیمت 
ها افزایش یافته اس��ت و بر اساس گزارش های 
رس��می در س��ال گذش��ته 17 درصد وبر اساس 
گزارش های غیررس��می 40 تا 50 درصد قیمت 
اجاره بها افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم 
نیز روند افزایشی داش��ته و در آبان ماه حدود 18 
درصد اعام شده اس��ت.  این وضعیت ضرورت 
افزایش وام ازدواج را بیش از پیش نشان می دهد. 

    پیش�نهاد افزایش میزان وام ازدواج 
به 30میلیون تومان 

رحیم زارع، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
شورای اس��امی گفت: »براساس بررسی های 
انجام ش��ده، امکان افزایش مبل��غ وام ازدواج به 
30 میلیون تومان با استفاده از منابع قرض الحسنه 
مردم در بانک ه��ا وجود دارد؛ بنابراین انجام این 

مهم در بودجه 98 مطرح و دنبال خواهد شد.«

نماینده م��ردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس 
شورای اسامی به خانه ملت گفت: »در راستای 
اینکه تسویه اقساط وام ازدواج 30 میلیون تومان 
برای جوانان سخت نشود، باید مدت بازپرداخت 
تس��هیات به 10 س��ال افزایش یابد و ش��رایط 

پذیرش ضامن تسهیل شود.«
زارع اظهار کرد: »وام ازدواج 30 میلیون تومانی 
بخشی از مشکات و موانع اقتصادی جوانان برای 

تشکیل خانواده را برطرف می کند.«
رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ش��ورای 
اس��امی اف��زود: »ب��رای اعط��ای وام ازدواج 
30میلیون تومانی با بازپرداخت 10 س��اله به 1.2 
میلیون جوان در س��ال 98، به 36 ه��زار میلیارد 
تومان منابع قرض الحسنه نیاز است که بر اساس 
بررسی های انجام شده منابع قرض الحسنه جدید 
در اختیار بانک ها در س��ال آینده در مجموع 56 
هزار میلیارد تومان است که می تواند بازپرداخت 
وام ازدواج 30 میلیون تومانی را جوابگو باش��د و 

حدود 20 هزار میلیارد تومان مازاد آن نیز صرف 
سایر مصارف قرض الحسنه شود.«

   زوج ه�ای ج�وان چش�م انتظ�ار 
مساعدت 

تسهیات قرض الحس��نه ازدواج برای هر یک 
از زوج ها در امس��ال و سال 1398 یکصد و پنجاه 
میلیون ری��ال معادل 15 میلی��ون تومان با دوره 
بازپرداخت پنج ساله است.  در حال حاضر هر زوج 
ج��وان می توانند در مجم��وع 30 میلیون تومان 
تسهیات با سود 4 درصد و با بازپرداخت 5 ساله 
دریافت کنند ک��ه ماهانه مبلغی حدود 600 هزار 
تومان می شود. این مبلغ اگرچه با تمهیداتی که 
در یکی دو سال گذشته اتخاذ شد در حال حاضر 
در کمتر از یک هفته پرداخت می شود، اما موضوع 
ضمانت همچنان از مواردی است که دریافت این 
وام را مشکل می کند. یکی از دریافت کنندگان 
وام ازدواج در این خصوص گفت: »برای دریافت 
وام ب��ه بانک مربوط مراجعه کردم و اعام ش��د 
که س��ه ضامن دولتی نیاز اس��ت و این مس��اله 
نحوه دریافت وام را مش��کل م��ی کند.« وی در 
ادامه گفت: »تسویه س��ایر وام های دریافتی در 
شبکه بانکی از دیگر ش��روط دریافت وام ازدواج 
اعام شده است که این مساله نیز شرایط را برای 

دریافت وام مشکل می کند.«
از س��ویی دیگر موضوع افزایش وام نیز از دیگر 
مواردی اس��ت که زوج های ج��وان به آن تاکید 
می کنند. یکی از متقاضیان وام ازدواج با اشاره به 
افزایش نرخ تورم گفت: »وام 15 میلیون تومانی 
در ح��ال حاضر جوابگ��و نیس��ت و امیدواریم تا 

مساعدتی در این زمینه انجام گیرد.«
   در بن��د »الف«  تبصره 16 ایحه بودجه س��ال 
آینده آمده اس��ت: »به منظ��ور حمایت از ازدواج 
جوانان بانک مرکزی جمهوری اسامی موظف 
است تمام بانک ها و موسسات اعتباری کشور را 
ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع 
در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه 
بانک ها در پرداخت تس��هیات قرض الحس��نه 
مشارکت کرده و تسهیات قرض الحسنه ازدواج 
را در اولویت نخس��ت پرداخت قرار دهند.«  حال 
باید دید در جریان بررس��ی بودجه در کمیسیون 
تلفیق مجل��س چه تصمیم��ی در این خصوص 
اتخاذ می ش��ود و بانک ها چه تمهیداتی در این 

زمینه خواهند داشت.

»حمایت« بررسی کرد

امکان سنجی افزایش وام ازدواج 
اخبار کوتاه

روش جدید بازیابی 
رمز کارت سوخت

سخنگوی ش��رکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی از روش 
جدیدی برای بازیابی رمز کارت س��وخت خب��ر داد و گفت: دارندگان 
کارت سوخت خودرو در شهر تهران می توانند با مراجعه به چهار ناحیه 
مرکزی در میدان آرژانتین، ش��مال در خیابان شهید عراقی، شرق در 
خیابان دردشت و جنوب در میدان راه آهن و شهرری، به صورت حضوری 
درخواست بازیابی رمز کارت سوخت خود را ارائه دهند. زیبا اسماعیلی با 
بیان این که یکی از نگرانی های مردم در فرایند ثبت نام کارت سوخت، 
مالکانی هستند که کارت سوخت دارند اما رمز آن را فراموش کرده اند، 
اظهار کرد: پیش از این اعام شده بود افرادی که کارت سوخت دارند اما 
رمز آن را فراموش کرده اند، نباید اقدامی انجام دهند. قرار است رمز همه 
کارت ها بازیابی شود و از زمانی که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، 
زمانی که مالک خودرو برای نخستین بار برای سوخت گیری به جایگاه 
مراجعه و کارت خود را وارد نازل کند، پیامی مبنی بر انتخاب رمز روی 
صفحه نقش می بندد و مالک می تواند رمز خود را انتخاب کند. وی ادامه 
داد: با این حال برخی مالکان برای بازیابی رمز کارت سوخت خود عجله 
دارند. این افراد می توانند از طریق مراجعه حضوری به نواحی 37 گانه 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به بازیابی رمزشان 
اقدام کنند. مدارک ازم برای این اقدام س��ند سبز خودرو، کارت ملی، 
کارت س��وخت، کارت خودرو و در صورت داشتن سند بنچاق، همراه 
داشتن این سند است. به گفته سخنگوی شرکت ملی پاایش و پخش 
فرآورده های نفتی، دارندگان کارت سوخت خودرو در شهر تهران نیز 
می توانند با مراجعه به چهار ناحیه مرکزی در میدان آرژانتین، ش��مال 
در خیابان شهید عراقی، ش��رق در خیابان دردشت و جنوب در میدان 
راه آهن و ش��هرری، به صورت حضوری درخواست بازیابی رمز کارت 
سوخت خود را ارائه دهند. شنبه هفته گذشته بود که فرآیند ثبت نام کارت 
سوخت المثنی آغاز شد و از روز دوشنبه، پنجم آذرماه سامانه الکترونیکی 
و اپلیکیشن خدمات دولت همراه برای ثبت نام در اختیار مردم قرار گرفت. 
همچنین از ششم آذرماه متقاضیان می توانستند از طریق کد دستوری 

#4* برای ثبت نام کارت سوخت المثنی اقدام کنند.

برنج ایرانی گران شد خارجی ارزان!
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: کمبودی در بازار وجود ندارد 
و تنها شاهد افزایش قیمت برنج ایرانی و کاهش قیمت برنج خارجی 
هستیم.محمد آقاطاهر در رابطه با وضعیت بازار مواد غذایی گفت: در 
چند وقت اخیر قیمت رب گوجه فرنگی در سطح عمده فروشی افت کرده 
و برخاف گذشته که بازار این محصول دارای تب و تاب خاصی بود، 
شرایط آرام تری در بازار حاکم است اما با تمام این تفاسیر قیمت رب در 

سطح خرده فروشی آن چنان تغییری نداشته است.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنش��ان ک��رد: در روزهای 
اخیر مجوز صادرات رب گوجه فرنگی صادر شده که اگر صادرات تنها 
براساس مازاد مصرف داخلی انجام شود، مشکلی در بازار رخ نخواهد 
داد در غیر این صورت افزایش قیمت رب گوجه فرنگی تکرار خواهد شد.

وی در رابطه با بازار برنج با تاکید بر این که بازار با کمبودی مواجه نیست، 
بیان کرد: شرایط عرضه برنج بسیار مناسب است و تنها در پی انتشار 
اخباری مبنی بر ص��ادرات برنج ایرانی قیمت این محصول با افزایش 
10 درصدی مواجه شده است. در برنج وارداتی نیز صدور مجوز واردات 
یک ماه زودتر از سال های گذشته و آغاز فرآیند واردات از ابتدای آذرماه، 

افت قیمت برنج وارداتی را به دنبال داشته است.
آقاطاهر با اشاره به این که اگر نیاز بازار حبوبات رفع نشود نیاز به واردات 
احساس می شود، یادآور شد: در بازار حبوبات برخی از محصوات توان 
رفع نیاز بازار داخلی را ندارد ک��ه از این موارد می توان به عدس و لوبیا 
اشاره کرد. البته واردات باید براساس نیاز بازار انجام شود که مشکلی در 
زمینه خروج بیش از حد ارز و رکود کشاورزی در کشور رخ ندهد. رییس 
اتحادیه بنکداران مواد غذایی از عدم کمبود در بازار خبر داد و تاکید کرد: 
در پی مشکات به وجود آمده در فرآیند تولید روغن مایع و جامد، میزان 
تولید با نیاز بازار سنخیت ندارد و در کنار آن به دلیل فاصله سود بسیار 
کم خرید عمده فروش و قیمت تعیین  شده، محصول روغن با قیمت 
بیشتری نسبت به قیمت درج شده بر محصول در بازار عرضه می شود.

پیشنهاد مجلس برای افزایش سقف 
تسهیات ساخت مسکن

نمایندگان مجلس با حضور در بانک مس��کن و در حض��ور وزیر راه و 
شهرسازی تقویت قدرت خرید زوج های جوان فاقد مسکن و کنترل 
سوداگری و سفته  بازی در بازار ملک را پیشنهاد کردند و بحث و بررسی 
گذاشتند. روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسامی در حالی در 
حضور وزیر راه و شهرسازی در بانک مسکن حاضر شدند که راهکارهای 
قابل اجرا برای سه موضوع »تامین منابع ساخت مسکن اجتماعی«، 
»تقوی��ت قدرت خری��د زوج های ج��وان فاقد مس��کن« و »کنترل 
سوداگری و س��فته بازی در بازار ملک« را پیشنهاد و آنها را به بحث و 
بررسی گذاشتند. در این نشست ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیر عامل 
بانک مسکن اعام کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، رکود 
حاکم بر بخش مسکن و تعهدات بانک در برابر تسهیاتی که باید به 
این بخش ارایه کند، نمایندگان مجلس، سیاست ها و برنامه های موثر 

برای افزایش توان مالی بانک مسکن را به تصویب برسانند.

واردات سیگار صفر شد
رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصوات 
دخانی، واردات سیگار در نیمه نخست پارسال را 1.5 میلیارد نخ اعام کرد 
و گفت: واردات سیگار در نیمه نخست امسال به صفر رسید. محمدرضا 
تاجدار اضافه کرد: در نیمه نخست پارسال 23 میلیارد و 400 میلیون نخ 
سیگار در داخل کشور تولید شد که این رقم مدت مشابه سال جاری به 
19 میلیارد و 600 میلیون نخ رسید. وی اعمال عوارض واردات سیگار 
در برنامه پنجم توسعه را عامل به صفر رسیدن واردات سیگار ذکر کرد 
و گفت: تا امروز 16 درصد کاهش تولید و فروش در محصوات دخانی 
را تجربه کرده ایم و تا پایان س��ال این رقم به بیش از 30 درصد خواهد 
رس��ید. رییس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان 
محصوات دخانی افزود: این در حالیست که سیگارهای تولید داخل به 
هیچ وجه از لحاظ قیمت قابلیت رقابت با سیگارهای قاچاق نیستند و در 
صورت ادامه داشتن این وضع، تا پایان سال کارخانه های تولید سیگار 
با مش��کاتی جدی در پرداخت حقوق و دستمزد کارگرانشان مواجه 
می ش��وند. تاجدار اظهار داشت: بر اساس آمارها، حدود 15 هزار نفر در 
صنعت دخانیات کشور مش��غول به کار هستند. وی در ارتباط با دایل 
افزایش قیمت محصوات دخانی و سیگار در سال جاری گفت: حدود 
یک سال و نیم پیش و در جریان برنامه ششم توسعه، پیشنهاد افزایش 
عوارض و مالیات محصوات دخانی از سوی نمایندگان مجلس مطرح 
ش��د که همان زمان دولت کاما با آن مخالف بود. به گفته وی، در این 
ط��رح، افزایش 10 درصدی عوارض بر تولی��دات داخلی، افزایش 20 
درصدی در تولیدات مش��ترک و افزایش 25 درصدی برای برندهای 
خارجی تولید داخل و افزایش 40 درصدی بر واردات سیگار مطرح شده 
بود. تاجدار اضافه کرد: عاوه بر تصویب این طرح، پیشنهاد اخذ مالیات 
نخی بر س��یگار در بودجه 97 به تصویب رسید و بر این اساس، مالیات 
75 هزار تومانی بر هر کارتن سیگار تولید داخل، 150 هزار تومان برای 
تولید مشترک، 250 هزار تومان برای برندهای خارجی و برای وارداتی 
600 هزار تومان بر هر کارتن تصویب شد. رییس انجمن تولیدکنندگان، 
صادرکنندگان و واردکنندگان محصوات دخانی تصریح کرد: افزایش 

قیمت سیگار، سهم سیگار قاچاق را در بازار ایران افزایش داد.

منابع رسمی کشور از تثبیت وام ازدواج در بودجه سال 9۸ خبر داده اند. جزییات ایحه بودجه سال آینده نشان 
گروه

می دهد، دولت وام قرض الحس�نه ازدواج جوانان را 15 میلیون تومان مانند امسال تصویب کرده و به مجلس اقتصادی
ارس�ال خواهد کرد. ثابت نگه داشته شدن میزان وام قرض الحسنه ازدواج در حالی است که در حال حاضر با 
توجه به نوسان قیمت ارز و تاثیر آن در بهای تمام شده لوازم خانگی، تورم،  مسکن و نظایر آن ارزش این رقم 
کاهش یافته و منطبق با ش�رایط روز کشور نیست. عضو کمیس�یون اقتصادی مجلس روز گذشته از امکان افزایش تسهیات 

ازدواج به 30 میلیون تومان در بودجه 9۸ خبر داد. 
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نماینده ایران در اوپک با هشدار نسبت به عدم توافق در اوپک 
برای کاهش تولید نفت گفت: »اگر اوپک و متحدانش نتوانند 
تولید نفت را تا ح�د قابل توجهی کاهش دهند، قیمت نفت تا 

40 دار در هر بشکه هم سقوط می کند.«

حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک گفت نیاز است تولید 
حداقل 1.4 میلیون بش��که در روز کم شود تا جلوی عرضه بیش از حد 
نفت گرفته ش��ود. جمهوری اس��امی ایران خودش در کاهش تولید 
شرکت نمی کند و تحریم های آمریکا بر صادرات آن همچنان باقیست.  
کاظم پور گفت:  »احتماا این گروه در نشس��ت وین در آخر این هفته 

نتوانند به توافقی برای مهار عرضه نفت دست یابند.«
گزارش ها از اختاف در داخل اوپک حکایت دارد. با سقوط قیمت نفت 
خام در ماه گذش��ته، اوپک به دنبال کسب توافق برای سیاست عرضه 
در س��ال آینده است. در حالی که محمد بن س��لمان، ولیعهد عربستان 
با وادیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه در مورد ادامه مورد مدیریت 
بازار موافق است، قطر در حرکتی تعجب آور در روز دوشنبه اعام کرد 
که در س��ال 2019 از اوپک خارج خواهد شد. این کار انسجام اوپک را 

تهدید می کند. تصمیم های اوپک باید به اتفاق آرا گرفته شوند تا قابل 
اجرا باشند.

کاظم پور گفت:»فکر نمی کنم آنها به کاهش تولید فکر کنند. احتماا 
می خواهند بهانه هایی بیاورند یا پیشنهاد هایی روی میز بگذارند که مورد 
قبول دیگران نباشد و بعد بگویند: بسیار خوب ! ما که گفتیم. ایران یک 
عضو بنیانگذار اوپک، مجبور شد به خاطر تحریم های آمریکا بر صادرات 
آن، تولید خود را از 3.8 میلیون بشکه در روز به حدود 3 میلیون بشکه در 
ماه گذشته کاهش دهد. دونالد ترامپ تهدید کرده صادرات نفت ایران را 
به صفر می رساند. معافیت هایی که آمریکا به برخی واردکنندگان نفت 

ایران داد این ادعا را تضعیف کرد.«
کاهش قیمت نفت در دو ماه گذشته نه تنها برای ایران بلکه برای تمام 
تولیدکنندگان گروه اوپک و غیر عضو آن مش��کل ایجاد کرده اس��ت. 
قیمت فعلی نفت خام برنت حدود 61 دار در هر بش��که اس��ت، یعنی 
کمتر از آنچه اکثر تولیدکنندگان برای تعادل بودجه داخلیشان نیاز دارند. 

ترامپ هم بر اوپک فشار می آورد که قیمت را از این هم پایین تر ببرد.
عربس��تان و روسیه سعی کردند با توافق برای تمدید قراردادشان برای 
مدیریت بازار، کاهش قیمت نفت را مه��ار کنند ولی آنها هیچ کاهش 

جدیدی را در تولید نفت تایید نکرده اند و مقامات هر دو کشور می گویند 
آنها هنوز به توافق نرسیدند.

نماینده ایران در اوپک گفت:» کش��ورهایی که در س��ه ماه گذش��ته 
بش��که های نفت را به بازار اضافه کرده اند بای��د آن را کاهش دهند«. 
اوپک و متحدانش از سال 2017 موفق ش��دند با کاهش تولید، ذخایر 
اضافی بازار را حذف کنند و قیمت را باا ببرند ولی در ماه ژوئن این روند 
را برعکس کردند و تولید را افزایش دادند. از آن زمان عربستان و روسیه 
تولیدشان را بسیار باا برده اند. نگرانی از عرضه بیش از حد دوباره باا 
گرفته اس��ت و نگرانی از میزان تقاضا هم باعث شد از ماه اکتبر قیمت 

نفت 30 درصد سقوط کند.
کاظم پور اضافه کرد:» با شکس��تی که در این سه ماه داشته اند، شک 
دارم همکاری ادامه پیدا کند. چرا یک شکست نهادینه شده است؟ برای 
تمدید آن اتفاق آرا نیست«. او همچنین اخطار داد که تحریم ها و سقوط 

قیمت نفت می تواند اوپک را با قدمت بیش از نیم قرن متاشی کند.
کاظم پور گفت:» یک حس سرخوردگی به وجود آمده است، مخصوصا 
بین تولیدکنندگان کوچک. س��قوط قیمت نفت و کاهش درآمد دلیلی 

برای ترک اوپک است«.

چن�د ماه گذش�ته  فرزانه دیانتی
 گروه اقتصادی 

شاهد سیر نزولی 
قیم�ت ارز بودیم. 
این امر نشان می دهد کاهش نرخ ارز دور از انتظار نیست 
و با اتخاذ س�ازوکارهای مناس�ب می توان به ثبات و یا 
کاه�ش نرخ ارز رس�ید اما اینک�ه روند نزول�ی نرخ ارز 
ادام�ه دار خواهد بود یا نه؟ س�والی اس�ت ک�ه با برخی 

اقتصاددانان در میان گذاشتیم.

    نگاهمان به غرب نباشد
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی بابیان اینکه افزایش نرخ ارز قابل 
پیش بینی بود به »حمایت« گفت: به طور منطقی با حجم نقدینگی 
که در سال های گذشته ایجاد شد که بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان 
اس��ت با مقایس��ه با ابتدای دولت که رقمی حدوداً معادل 450 هزار 
میلیارد تومان بود می توان گفت که نقدینگی در این س��ال ها 4 برابر 
ش��ده درحالی که درامدهای ارزی ما در این س��ال ها جهشی نداشته 
است و این روند در افزایش نرخ ارز موثر بود.  زمانی که حجم نقدینگی 
چند برابر می شود اما ورودی های ارزی ثابت می ماند می توان انتظار 

داشت که قیمت ارز به تناسب آن افزایش پیدا کند.
وی در خصوص دایل روند نزولی نرخ ارز در چند ماه گذشته افزود: 
عوامل متعددی موجب ش��د تا نرخ ارز روند نزولی طی کند. یکی از 
این عوامل مداخله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت هایی در بازار ارز 
بود که این محدودیت ها به خروج بی قیدوش��رط ارز از کشور کمک 
می کردو باعث شد تا تب تقاضای ارز فروکش کند. همچنین اقدامات 
قوه قضاییه در برخورد با مفس��دان اقتصادی عاملی بود تا سوداگران 
بازار ارز عقب نش��ینی کرده و بازار ارز آرام تر ش��ود. این کارش��ناس 
اقتصادی بر این باور است که از بازار نمی توان انتظار ادامه روند نزولی 
تا تک رقمی شدن را داشت چراکه بازار ارز وابسته به عواملی است که 
قابل پیش بینی نیستند.  عبدی در خصوص راهکارهایی برای ادامه دار 
ش��دن روند نزولی بازار ارز عنوان کرد: در کنار مجموعه عواملی که 
باعث ش��د تا در چندماهه اخیر در بازار ارز ش��اهد سیر نزولی باشیم 
ازم است تا با گسترش مبادات پولی دوجانبه با کشورهای آسیای 

میانه و آمریکای اتین و حضور مؤثرتر در صادرات کاای ایرانی به 
کشورهای همس��ایه نیازهای ارزی کشور را مرتفع کنیم. وی بابیان 
اینکه نمی توان به اروپا اعتماد کرد، افزود: در حال حاضر تمام تاش 
ما به برقراری ارتباط تجاری با اروپا و غرب است درحالی که براساس 
برنامه شش��م توسعه باید به س��مت ایجاد پیمان های پولی دوجانبه 
حرک��ت می کردیم که در این زمینه ضعیف و کند عمل ش��د. اگر بر 
طبق این برنامه عمل می کردیم ش��اید تاکنون مشکلی در بازار ارز 
نداشتیم. عبدی تأکید کرد که با گرایش به شرق و ایجاد پیمان های 
منطقه ای بسیاری از مشکات قابل حل است و می توانیم تحریم های 

امریکا را دور بزنیم.

    ضربه سوداگری و سفته بازی به اقتصاد
اما کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق 
»ع« معتقد اس��ت که ایجاد محدودیت برای تراکنش های پورت ها 
توس��ط بانک مرکزی تأثیر مثبتی بر روند نزولی نرخ ارز داشت. وی 
افزود: بخش��نامه ارزی بانک مرک��زی ب��رای واردات ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی به بازار گشایش هایی را برای صادرکنندگان ایجاد 
ک��رد. همچنین بانک مرکزی در قیمت ارز بازار بی تفاوت نیس��ت و 
تاش می کند به صورت غیردستوری و مداخله محدود در بازار در حدی 
که به ذخایر بانک مرکزی آس��یب جدی وارد نکند نرخ ارز را کنترل 
کند. این اقتصاددان پیش بینی کرد که اگر بانک مرکزی برنامه ها و 
سیاس��ت های کنونی خود را ادامه دهد می توان انتظار داش��ت روند 
نزولی نرخ ارز تا 10 هزار تومان ادامه پیدا کند و بر اس��اس مشاهدات 
کمتر از این رقم می تواند به ذخایر ارزی بانک مرکزی آسیب زند. وی 
افزود: سیاست های بانک مرکزی در سه محور اعمال شد که دسته 
اول مربوط به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی و سوداگری در بازار 
ارز بود. دس��ته دوم مربوط به نحوه تعامل با صادرکنندگان غیرنفتی 
است. بانک مرکزی به صورت نیمه دستوری و یا غیردستوری انگیزه 
ای در صادرکنندگان غیرنفتی ایج��اد کرد که ارز حاصل از صادرات 
را وارد اقتصاد کش��ور کنند و دسته سوم سیاست های بانک مرکزی 
از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا مداخله غیردس��توری در بازار بود. 
ندری بابیان اینکه که نرخ ارز به سطح منطقی خود که حدود 10 هزار 

تومان –بازه 9 تا 11 هزار تومان – رسیده است، پیش بینی کرد نرخ 
ارز در همین محدوده به تعادل برسد. بدیهی است که نرخ کنونی ارز 
وابسته به عواملی است که در صورت ایجاد هرگونه محدودیت مالی 
ای��ن روند را صعودی خواهد کرد. وی تاکید کرد که با این روند خرید 
ارز برای س��رمایه گذاری جذاب نیس��ت.  اما آن چیزی که در تعادل 
بخشیدن به بازار ارز مؤثر است جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه 
و سفته بازی اس��ت. حاکمیت و بانک مرکزی باید اقداماتی از قبیل 
اقداماتی که در ماه های گذشته انجام داده را ادامه دهد تا از انجام این 
فعالیت ها جلوگیری شود. وی توصیه کرد تا منفعت طلبی شخصی را 
کنار بگذاریم چراکه به هیچ وجه خریدوفروش ارز برای کسب درآمد 

به نفع جامعه و اقتصاد کشور نیست.

    لزوم مدیریت منابع ارزی
وحید ش��قاقی، اقتصاددان نیز معتقد است که بازار ارز دیگر جذابیتی 
ن��دارد و عناصر و مؤلفه ه��ای تقاضای ارز کاهش پیداکرده اس��ت. 
همچنی��ن دخالت بانک مرک��زی در بازار ارز، ال��زام صادرکنندگان 
برای بازگش��ت ارزهای حاصل از فروش، ایج��اد محدودیت برای 
تراکنش های بیرون مرز و س��اماندهی س��امانه نیما از دایل مؤثر 
ب��ر کاهش نرخ ارز اس��ت. وی افزود: با پیش خور ش��دن اخبار بد در 
شش ماهه اول سال جو روانی بازار ارز نیز آرام تر شد که این امر نیز در 
س��یر نزولی نرخ ارز مؤثر بود اما آنچه مهم است پایدارسازی و تعادل 
بخش��یدن به بازار ارز اس��ت. اگر اقدامات جدی برای کنترل عوامل 
تحریک کننده ارز صورت نگیرد ممکن اس��ت ارز روند افزایش��ی به 
خود گیرد بنابراین ضروری است که از خلق نقدینگی توسط بانک ها 
جلوگیری شود. همچنین ضروری است منابع ارزی را مدیریت کنیم 
و فاصله بین نرخ ارزهای موجود را کاهش دهیم. همچنین ازم است 
با ج��و روانی که بر قیمت ارز تأثیرگذار اس��ت منطقی برخورد کنیم.  
وی تأکید کرد که ازم اس��ت با اتخاذ تصمیمات کلیدی با نوسانات 
شدید نرخ ارز مقابله کرد و نرخ ارز را در یک قیمت متعادل نگه داشت 
به طوری که دیگر به سمت افزایش قیمت نرخ ارز حرکت نکنیم. اما 
آن چه از شواهد بر می آید این است که نرخ ارز دیگر به روند افزایشی 

باز نخواهد گشت.

ایران در خصوص عرضه مازاد هشدار داد
خطر ترک اوپک با سقوط قیمت نفت

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با »حمایت«:
بازار ارز دیگر جذاب نیست



511/7سازمان ثبت اسناد واماك کشور
آگهی اباغ اجرائیه مهریه 9706578

بدین وس�یله به آق�ای محمدرضا رحمانی�ان جاوید ن�ام پدر:ابراهیم،تاریخ تولد:1364/06/30،ش�ماره ملی:0946292914،ش�ماره 
شناس�نامه:3569 اباغ می ش�ود که خانم س�میرا فتحی جهت وصول 30 عدد س�که تمام بهارآزادی به اس�تناد مهریه مندرج در 
س�ند ازدواج ش�ماره 27114 دفتر ازدواج 23 مش�هد علیه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاس�ه 9706578 در این 
اداره تش�کیل ش�ده و طبق گزارش مورخ 97/8/21 مامور،محل اقامت ش�ما به ش�رح متن س�ند شناخته نش�ده،لذا بنا به تقاضای 
بس�تانکار طب�ق ماده 18 آئی�ن نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود 
و چنانچ�ه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محس�وب می گردد،نس�بت به پرداخت بدهی خ�ود اقدام ننمایید،عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.774  
مسئول شعبه دوم اجرای اسناد رسمی مشهد

511/10سازمان ثبت اسناد واماك کشور
ش�ماره بایگان�ی پرون�ده:9704952؛ بدین وس�یله ب�ه وراث مرحوم جواد رحیمی�ان به مش�خصات:بهنام رحیمیان ن�ام پدر:جواد 
ن�ام  رحیمی�ان  حس�ام  –محم�د  و  شناس�نامه:0927791269  ملی:0927791269،ش�ماره  تولد:1384/06/31،ش�ماره  تاری�خ 
پدر:جواد،تاری�خ تولد:1391/05/26،ش�ماره مل�ی:0980483565 ، ش�ماره شناس�نامه:0980483565 و-غ�ام رحیمی�ان ،ن�ام 
پدر:رحیم،تاریخ تولد:1319/03/03،ش�ماره ملی:0779745736،شماره شناس�نامه:36 و-ای کل پرنیان نام پدر:غامحسین ،تاریخ 
تولد:1330/12/12،ش�ماره ملی:0779097688،ش�ماره شناس�نامه:2519 و –الهه رحیمیان نام پدر:جواد،تاریخ تولد:1382/04/11، 
شماره ملی:0770292038، شماره شناسنامه:0770292038، اباغ می شود که خانم زهرا شمسی خور جهت وصول تعداد 100 سکه 
تمام بهارآزادی به اس�تناد مهریه مندرج در س�ند ازدواج ش�ماره 4227-1379/10/10 دفتر 111 شهر مشهد علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کاس�ه 9704952 در این اداره تش�کیل ش�ده و طبق گزارش مورخ 1397/07/05 مامور،محل اقامت شما 
به ش�رح متن س�ند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بس�تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد،نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.777  
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/11سازمان ثبت اسناد واماك کشور
-زه�را بابایی ن�ام پدر:احمدرض�ا ،تاریخ تول�د:1384/06/20، ش�ماره مل�ی:0927727447؛ و-ابوالفضل بابائی ن�ام پدر:احمدرضا 
،تاری�خ تولد:1386/10/26، ش�ماره ملی:0929013387؛ و –زهرا مس�تاجری ن�ام پدر:علی اصغر، تاریخ تولد:1323/02/07،ش�ماره 
ملی:4591891453،ش�ماره شناسنامه :3؛ اباغ می ش�ود که خانم الهه عطار حاجی سفید سنگی جهت وصول 260 عدد سکه تمام 
بهارآزادی به اس�تناد مهریه مندرج در سند ازدواج ش�ماره 43915-1382/05/22 دفتر 97 مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کاس�ه 9706010 در این اداره تش�کیل ش�ده و طبق گزارش مامور، اباغ انجام نش�ده، لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طب�ق م�اده 18 آئی�ن نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محس�وب می گردد،نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت.778  
مسئول شعبه دوم اجرای اسناد رسمی مشهد

511/12آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای محس�ن قاس�می که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977503200548 صادره از ش�عبه 146 در پرونده شماره 970079 محکوم به  پرداخت مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته ی یک فقره چک به ش�ماره 9508/672624 مورخ 96/11/30 بان�ک ملی و مبلغ 2/540/000 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی و درج آگهی و خس�ارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررس�ید چک 1396/11/30 الی یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم 
ش�اخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاس�به خواهد شد در حق محکوم له آقای حامد سلیمانی پور و نیم عشر دولتی شده اید. 
ظرف ده روزازانتش�اراین آگهی مهلت دارید نس�بت 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 اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/13آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای مس�عود ایزدی فر که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977500900641 صادره از ش�عبه 9 در پرونده ش�ماره 9709987500900387 محکوم به پرداخت 
1-مبلغ 50/000/000 ریال اصل خواسته 2- و مبلغ 1/467/000 ریال بابت هزینه دادرسی  الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 
3-خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ سررس�ید تا یوم ااداء که برمبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاس�به خواهد شد در حق محکوم له 
آقای علی رضا ایزدی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید. ظرف ده روزازانتش�اراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/14آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه جعفر کاش�فی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977500900615 صادره از ش�عبه 9 شورای حل اختاف در پرونده ش�ماره 970232 محکوم به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال اصل خواس�ته  و مبلغ 761/000 ریال هزینه دادرس�ی ومبلغ 150/000 ریال هزینه درج آگهی در روزنامه وخس�ارت 
تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)1397/3/30( تا یوم ااداء بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در واحد اجرای احکام 
محاسبه و در حق محکوم له 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 .
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/15آگهی اباغ دادنامه حکم به ورشکستگی
ش�ماره بایگانی ش�عبه:960060؛ بموجب دادخواس�ت تقدیمی از ناحیه خواه�ان الهه پورجواد فرزند ناصر بطرفیت خوانده ش�رکت 
مهندس�ین مش�اور تال�و معمار)س�هامی خاص(بخواس�ته ص�دور حکم به اع�ام ورشکس�تگی خوان�ده بموجب دادنامه ش�ماره 
9709977575800968-1397/07/28 ص�ادره از ش�عبه 35 دادگاه حقوق�ی مش�هد با رعایت ماده 413 قان�ون تجارت در اجرای 
ماده 435 این قانون قرار توقیف هیأت مدیره شرکت و قرار مهر و موم اموال شرکت مهندسین مشاور تالو معمار)سهامی خاص( تا 
تعیین تکلیف نهایی وختم تصیفیه ورشکس�تگی با تاریخ توقف 1395/10/11 صادر واعام گردیده اس�ت.این حکم بطور موقت اجرا 
می شود و ظرف 10 روز از تاریخ اباغ حکم از ناحیه اصحاب دعوا و ظرف یک ماه از تاریخ اعان حکم از ناحیه اشخاص مقیم کشور 

و ظرف دو ماه از ناحیه اشخاص خارج از کشور در محاکم محترم تجدیدنظر خراسان رضوی قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
مدیر دفتر شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

512/16رأی
کاس�ه:8/570/96؛ مرجع رسیدگی ش�ورای حل اختاف شعبه هشتم شهرستان کاشمر؛ به نشانی: خیابان منتظری جنوبی مجتمع 
شوراهای حل اختاف؛ خواهان: عباسعلی پسندیده با وکالت خانم ملحیه شافعی به نشانی کاشمر، خ امام خمینی8،ساختمان تجاری 
نور ،طبقه اول ؛خوانده:1- احمد س�عادتی 2-حس�ین هوشدار فیض آبادی مجهول المکان ؛ موضوع: فک رهن؛ با توجه به  محتویات 
پرونده و ماحظه ی نظریه ی مش�ورتی ش�ورا ،ختم رس�یدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می گردد.رأی شورا: در 
خصوص دعوای خام ملیحه ش�افعی باوکالت از آقای عباس�علی پس�ندیده به طرفیت آقایان احمد سعادتی و حسین هوشدار فیض 
آبادی به خواس�ته الزام خواندگان به فک رهن یک دس�تگاه خودرو وانت پیکان به ش�ماره انتظامی 439 ه13 ایران 12 مقوم به سی 
میلیون ریال به انضمام  کلیه خس�ارات دادرس�ی . ب�ا توجه به محتویات پرونده و تصویر مصدق مبایع�ه نامه بین خواهان و خوانده 
ردیف اول وتصویر مصدق س�ند فروش خودرو پیوس�ت پرونده به مالکیت خواند ردیف دوم که در آن اعام گردیده س�ند در رهن 
شرکت ایران خودرو می باشد و با توجه به رأی شماره 79 در کاسه 339 شعبه دوم شورای حل اختاف مبنی بر محکومیت خوانده 
ردیف دوم به الزام به تنظیم سند خودرو و اینکه خواندگان علی رغم اباغ قانونی در شورا حاضر شنده و ایراد ودفاعی بیان ننموده 
اند، لذا با توجه به موارد فوق ،خواس�ته خواهان وارد تش�خیص  و به اس�تناد ماده های 10 و 219 و220 و 223   قانون مدنی و 198 و 
502 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقا در امور مدنی، حکم بر محکومیت خواندگان به فک رهن خودروی فوق و 
پرداخت مبلغ 1/140/000 ریال بابت هزینه دادرسی  و همچنین حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر واعام می 
گردد. رأی صادره غیابی وظرف بیست روز پس از اباغ واقعی، قابل واخواهی در همین شعبه وظرف مدت بیست روزپس از آن قابل 

تجدیدنظردر محاکم عمومی حقوقی کاشمر است.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر-غامرضا طالعی

512/17رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمود دلبری دارای شناس�نامه ش�ماره 4 به شرح دادخواست به کاسه 547-97از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن دلبری به شناس�نامه 18 در تاریخ 1396/8/9 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1- امیرمحمد دلبری ش.ش 0890899738 ت.ت 1389/6/26 
فرزن�د مرح�وم 2- ریحانه دلبری ش.ش 0891018433 ت.ت 1392/9/6 فرزند مرح�وم 3- محمد طاها دلبری ش.ش 0891110593 
ت.ت 1394/12/24 فرزند مرحوم 4- مرضیه منظمی برهانی ش.ش 0901715001 ت.ت 1360/11/1 همس�ر مرحوم 5- محمود دلبری 
ش.ش 4 ت.ت 1335/1/1 پدر مرحوم 6- مرضیه فخار ش.ش 82 ت.ت 1337/7/4 مادرمرحوم ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/18رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی امیدوار دارای شناس�نامه ش�ماره 337 به ش�رح دادخواست به کاسه 3/532/97 از این شورا درخواست 
گواه�ی حص�ر وراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان صدیق�ه اب انباری به شناس�نامه 460 در تاری�خ 1397/5/23 در 
اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- محس�ن امی�دوار ش.م  0901053465 
ت.ت 1337/1/15 فرزن�د متوف�ی 2- حس�ین امی�دوار ش.م  0901080241 ت.ت 1342/3/7 فرزن�د متوفی 3- عل�ی امیدوار ش.م  
0901090174 ت.ت 1344/3/1 فرزند متوفی 4- مهدی امیدوار ش.م  0901107360 ت.ت 1347/7/1 فرزند متوفی 5- فاطمه امیدوار 
ش.م  0901121363 ت.ت 1350/3/8 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد 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 واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه سه شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

آگهی مزایده اموال غیر منقول 512/19
زمان برگزاری مزایده:1397/10/09 ؛ نوبت مزایده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمر؛ به موجب 
پرونده کاس�ه 950526 اجرایی محکوم علیه آقای غامرضا زارع حاجی محکوم ا س�ت به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال اصل 
خواس�ته و پرداخت خس�ارت دادرسی و خسارت تاخیرتادیه که متعاقبا محاس�به خواهد شد در حق محکوم له آقای حسین محمد 
پناه و پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال نیم عشر اجرایی با توجه به عدم پرداخت دین یک قطعه زمین مشاعی به متراژ 6500 مترمربع 
از پاك ثبتی 82 اصلی بخش دو کاشمر معرفی وتوقیف که بر اساس نظریه کارشناسی مبلغ 180/000/000 ریال ارزیابی که در تاریخ 
1397/10/9 س�اعت 10 صبح با حضور نماینده دادس�تان در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری کاشمر  از طریق مزایده به فروش 
خواهد رس�ید. قیمت مزایده از مبلغ کارشناس�ی شده شروع و به بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار  و ده درصد قیمت کل مزایده 
فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد ش�د.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از ملک ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای 

احکام حاضر تا  ترتیب بازدید آنان از ملک داده شود. 
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری شهرستان کاشمر-اکبری

512/20رأی
کاس�ه:4/97/279 ؛ مرجع رس�یدگی ش�ورای حل اختاف ش�عبه چهارم شهرستان کاشمر؛ به نش�انی: خ منتظری جنوبی مجتمع 
شوراها؛ خواهان: زهرا مشتاقی با وجدان باوکالت هادی دهقان دهمیانی به نشانی کاشمر،خ امام 19، دفتر وکالت دهقان ؛ خوانده:1- 
حس�ین زمانی پور ، کاش�مر، بلوار س�ید مرتضی خ مرداد پاك 98 و 2- عزت ا.. دالوند مجهول المکان 3- میاد جوان بخت آجی 
بیش�ه به نش�انی مجهول المکان ؛ موضوع: تنظیم س�ند ؛ به تاریخ 1397/7/17 در وقت فوق العاده در جلس�ه شعبه چهارم شورای 
حل اختاف کاش�مر به تصدی امضاکنندگان ذیل تش�کیل پرونده کاسه فوق تحت نظر است. با عنایت به محتویات پرونده و پس از 
مشورت با اعضای محترم شورا ختم رسیدگی را اعام و با احتساب از ذات اقدس الهی و لحاظ وجدان قضایی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأی می گردد.رأی ش�ورا: در خصوص دعوای خانم زهرا مش�تاقی با وجدان با وکالت آقای هادی دهقان به طرفیت 1- آقای 
حسین زمانی پور2- عزت ا... دالوند 3- میاد جوان بخت آجی بیشه بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی یک دستگاه خودرو سواری 
پراید مدل 90 به شماره موتور 4177820 و شماره شاسی s1412290783373 و شماره انتظامی 46-191 ص36  با توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و دفاع خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه خودرو مورد بحث بر اساس طلب خود از 
خوانده ردیف دوم که طی قرارداد مورخه 1394/7/25 به وی واگذار شده و آنرا با همان وضعیت به خواهان واگذار نموده است و برابر 
اعام پلیس راهور خوانده ردیف س�وم مالک خودرو اعام و مضافا به اینکه خواندگان ردیف 2 و 3 مجهول المکان اعام و از طریق 
نش�ر آگهی در روزنامه بش�ارت نو مورخه 1397/6/4 ش�ماره 1752 دعوت لیکن حضور نیافته اند و دفاعی بعمل نیاورده، لذا ش�ورا 
خواس�ته خواهان را وارد تش�خیص داده و به اس�تناد مواد 10 و 219 و223  قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف س�وم به حضور در دفترخانه اس�ناد رس�می و تنظیم و انتقال سند 
خودرو پراید به شماره انتظامی 46-191 ص36 به  نام خواهان صادر ونسبت به خواندگان  ردیف اول و دوم با توجه به عدم مالکیت 
نامبردگان قرار رد  دعوی خواهان صادر واعام می گردد.رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از 
اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی کاش�مر و نس�بت به خواندگان ردیف دوم و س�وم غیابی وظرف بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در همین شعبه وظرف بیست روزپس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشمر می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر-سید محمد باقر حسینی

512/21رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه مهدی امرویی فردوس داراي شناسنامه شماره 1315 به شرح دادخواست به کاسه 6/536/97 از این شورا درخواست 
گواهي حصر  وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیا روحی ممرآباد به 9406 در تاریخ 1397/08/22 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- مهدی امروئی فردوس ش.ش 468 ت.ت 1348/10/14فرزند 
متوف�ی 2 – عل�ی امروئ�ی ف�ردوس ش.ش 312 ت.ت 1345/09/09 فرزن�د متوفی 3- محم�د امروئی ف�ردوس ش.ش 493 ت.ت 
1334/12/09 فرزند متوفی 4- فاطمه امروئی فردوس ش.ش 445 ت.ت 1341/07/15 فرزند متوفی 5- بتول امروئی فردوس ش.ش 
160 ت.ت 1332/04/04 فرزند متوفی  ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 قانون 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 واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه ششم شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

512/22رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه ابراهیم هراتی  داراي شناس�نامه ش�ماره 5 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 970095 از این ش�ورا درخواست گواهي 
حصر  وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا هراتی به 170 در تاریخ 1394/9/28 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگ�ي گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- زه�را هراتی – علیرض�ا ش.ش 10 ت.ت 1358/1/5 فرزند مرحوم 
2 – فاطم�ه هرات�ی – علیرضا ش.ش 126 ت.ت 1364/6/3 فرزند مرحوم3- صغری هرات�ی – علیرضا ش.ش 11 ت.ت 1359/1/4 
فرزن�د مرحوم4- محم�د هراتی – علیرض�ا ش.ش 232 ت.ت 1347/12/25فرزند مرحوم5- ابراهی�م هراتی – علیرضا ش.ش 5 
ت.ت 1361/3/1فرزند مرحوم6- اسماعیل هراتی – علیرضا ش.ش 5 ت.ت 1363/5/8 فرزند مرحوم 7- اسحق هراتی – علیرضا 
ش.ش 01050132068 ت.ت 1368/10/1فرزن�د مرح�وم 8- زلیخ�ا طاهری – حس�ین ش.ش 10 ت.ت 1326/8/10 همس�ر مرحوم  
؛این�ک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 قانون امور حس�بي یک نوبت آگه�ي 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 واا گواهي 

صادر خواهد ش�د.
قاضی شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان زبرخان

512/24آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای 1-شیراحمد شهریارفرزند اسحق2- کامران طهماسبی زاده فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای عباس 
خاکس�ار نقابی فرزند علی محمد دادخواس�تی به خواسته تنظیم و انتقال س�ند و تعویض پاك یک دستگاه خودرو زانتیا سیتروئن 
به ش�ماره انتظامی 129 د 95ایران 12 به ش�عبه اول شورای حل اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 1/513/97 ثبت و برای روز یکشنبه 
مورخ 1397/10/22 س�اعت 8/30 صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده است. لذا به اس�تناد ماده 73 قانو آیین دادرسی دادگاه های 
عموم�ی وانق�اب در امورمدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دفتر 
ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف شهرستان کاش�مر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرس�یده به منتظری 11مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/26آگهی اباغ اجرایی
پیرو آگهی قبلی بدین وس�یله به عذری رئیس�ی محکوم علیه پرونده کاسه ی 97/103 شورای حل اختاف شهرستان بجستان که 
فعا مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد حس�ب تقاضای محکوم له آقای محمد جانبیکی فرزند محمد و دس�تور قاضی ش�ورا 
اخطار اجرایی صادر که به موجب آن محکوم علیه مکلف به 1- پرداخت مبلغ بیس�ت و دو میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 
یک میلیون و س�یصد و پنجاه و پنج هزار ریال هزینه دادرس�ی و خس�ارت تأخیرو تأدیه از تاریخ سررسید چک)96/11/21(الی یوم 
الوصول بر مبنای ش�اخص بانک مرکزی در حق محکوم له2- پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت می باش�د. ازم است 
ظرف مدت ده روز پس از اباغ وانتشار در روزنامه مفاد اجرائیه را اجرا نماید. این آگهی فقط یک بار در جراید کثیراانتشار منتشر 

شده و عملیات اجرایی نیاز به آگهی مجدد ندارد.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان- غامرضا باقری

512/23آگهی احضار متهم
بدینوس�یله به خانم ملیحه افاك فرزند قاس�م فعا مجهول المکان اباغ می گردد در پرونده کاس�ه 9709985300200540 دادگاه 
عمومی بخش کوهس�رخ موضوع ش�کایت خانم صغری کریمی علیه شما دائر بر مزاحت تلفنی تحت تعقیب  می باشید.لذا بر اساس  
مواد 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار چاپ و آگهی شما می توانید ظرف مهلت سی روز 
از انتش�ار این آگهی در دادگاه عمومی بخش کوهس�رخ حاضر ش�وید و از اتهام منتس�به دفاع نمائید و اا دادگاه نسبت به موضوع 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش کوهسرخ

512/37آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حمیدرضا ایوبی فرزند غفور فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که فاروق بروتی دادخواستی به خواسته انتقال 
س�ند مالکیت پرایدبه طرفیت ش�ما به ش�عبه 2 شورای حل اختاف خواف ارائه و به کاس�ه 472/97 ثبت و برای روز شنبه مورخه 
97/10/15 س�اعت 4 عصر وقت رس�یدگي تعیین گردیده اس�ت، لذا به اس�تناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف ش�عبه 2 شهرستان خواف مستقر در 
مجتمع ش�ماره به نش�انی شوراهای حل اختاف خواف مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/38آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
بموجب کاس�ه پرونده 970153 اجرایی ش�عبه ش�ورای حل اختاف فریمان آقای احمد مطهری فرزند حس�ن با وکالت آقای رضا 
حجتی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ هفتصد و س�ی و چهار میلیون و شش�صد هزار ریال  بابت محکوم به به انضمام حق اجرای 
دولت به مبلغ بیس�ت میلیون ریال در حق ش�رکت خدماتی گل طراوت ش�رق با وکالت آقای علی یوس�فی و خانم معصومه حبیبی 
؛لذا نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل بنا به معرفی 
محکوم له از محکوم علیه در قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگس�تری بش�رح ذیل ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 
1397/9/28 در س�اعت 11 صبح در محل شعبه اجرای احکام ش�ورای حل اختاف دادگستری فریمان با حضور نماینده دادستان از 
طریق مزایده حضوری بفروش برس�د،مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده شروع و به کس�انیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد ش�د .طالبین به خرید جهت کس�ب اطاعات بیش�ت و ماحطه اقام می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا 
مراجعه تا نس�بت به بازدید ازاموال ترتیب داده ش�ود. ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مزایده نقدا از برنده وصول خواهد ش�د. شرح 
اموال مورد مزایده عبارت اس�ت از :احتراما در راستای دس�تور آن شورای محترم در خصوص ارزیابی ششدانگ یک قطعه زمین به 
شماره پاك ثبتی276/31/12483 اصلی بخش 13 مشهد)فریمان( به مساحت 200 مترمربع واقع در شهر فریمان ، خیابان مطهری 
ش�رقی، مطهری ش�رقی2،ا نتهای کوچه بن بس�ت ،س�مت چپ مقابل پاك 7 به مالکیت آقای محمد کاظم ایزدی به استحضار می 
رساند در مورخه 1397/3/9 از محل وقوع ملک به آدرس فوق بازدید نمودم که به شرح زیر است با توجه به بررسی های بعمل امده 
و عرف محل و نزدیکی به باغ ملی و س�ایر عوامل موثر بر قیمت گذاری ارزش شش�دانگ ملک فوق مبلغ 600/000/000 ریال )شصت 

میلیون تومان( برآورد و اعام می گردد. 
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان فریمان

511/39آگهی 
خواهان/خواهان ها مهدی کش�اورزی پور تفتی دادخواس�تی به طرفیت خوانده/خواندگان خدیجه قربانی  به خواس�ته مطالبه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 254 ش�ورای حق اختاف مجتمع ش�ماره پنج 
شهرس�تان مشهد واقع در مش�هد-طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاسه 970979 ثبت  گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/30 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/40آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله به آقای وحید پلنگی فرزند عبدالرضا فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای سجاد چمنی کته 
شمش�یر فرزند رضا به طرفیت ش�ما ،به خواس�ته الزام به تنظیم سند رسمی یک دس�تگاه اتومبیل پژو 206 به شماره انتظامی 721 
ق35 ایران 82 بموجب حکم ش�ماره9709977502700206 مورخ 1397/07/17 ، در پرونده کاس�ه 9709987502700305 ، منجر 
به صدور قرار عدم اس�تماع دعوی خواهان صادر گردیده اس. رأی صادره غیابی واز تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت بیس�ت روز 
قابل واخواهی در این ش�ورا می باش�د و پس از آن، ظرف مدت بیس�ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی مشهد 
می باش�د.لذا مراتب یک نوبت در روزنامه درج می گردد و ش�ما می توانید در مهلت مقرر به این ش�عبه مراجعه و دادنامه فوق الذکر 

را دریافت نمایید.
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف ویژه زندان مرکزی مشهد-حمید حسنی فیض آبادی

511/41آگهی اباغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی
احتراما بدینوسیله به آقای کاظم شادکام تربتی فرزند میرمحمد؛ فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای مهدی عادلی نیا فرزند 
محمد عیس�ی، دادخواس�تی به طرفیت شما به کاسه 221/970435 به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ 159/000/000 ریال  به انضمام 
کلیه خسارت دادرسی وخسارت تأخیرتأدیه ، ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 ساعت 12/30ظهر وقت رسیدگی تعیین 
گردیده اس�ت. مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار محلی درج می گردد و شما می توانید قبل از رسیدگی  به دبیرخانه شعبه 
221 ش�ورای حل اختاف ویژه زندان مرکزی مش�هد مراجعه نموده و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را 

دریافت نمایید؛ در صورت عدم حضور، وفق مقررات ،غیابا رسیدگی خواهد شد.
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار)ویژه زندان مرکزی( مشهد

511/42آگهی اباغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی
احتراما بدینوسیله به خانم نسیم سااری فرزند محمدرضا؛ فعا مجهول المکان اباغ می شود که خانم زهرا موسوی زاده میرآبادی 
فرزند کاظم، دادخواس�تی به طرفیت ش�ما به کاسه 970345 به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ 65/000/000 ریال به انضمام خسارت 
دادرس�ی وخس�ارت تأخیرتأدیه ، ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 1397/10/23 س�اعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محلی درج می گردد و شما می توانید قبل از رسیدگی  به دبیرخانه شعبه 221 شورای حل 
اختاف ویژه زندان مرکزی مش�هد مراجعه نموده و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نمایید؛ در 

صورت عدم حضور، وفق مقررات ،غیابا رسیدگی خواهد شد.
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار)ویژه زندان مرکزی( مشهد

511/43آگهی مزایده
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970082 
حک�م به فروش مال مش�اع متعلق به 1- آقای محمد عظیم ش�هیدی حکاك2- خانم عزت ش�هیدی ح�کاك صادرکه مطابق نظریه 
کارشناس�ی به ش�رح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادس�تان در تاریخ 1397/10/10 از ساعت 8/45 الی 
9/30 صبح درمحل مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نماین�د واگذار خواهد ش�د . طالبین به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگ�زاری مزایده به این اجرا 
مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از 
برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و وریه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده  
بوده و و تخلیه و تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.ش�رح اموال مورد مزایده:ملک واقع در مش�هد خیابان امام 
خمینی روبروی دبیرس�تان دکتر ش�ریعتی کوچه س�جادی یک کوچه مژگان پاك 25 واقع در ضلع شمالی کوچه دارای درب فلزی 
اتومبیل رو نما بلوك س�یمانی دیوارهای جانبی باربر س�قف طاق ضربی طبقه همکف راهرو یک اتاق تو در تو قس�مت انتهای با درب 
چهار لت جداشده  و قسمتی به صورت آبدارخانه زیرزمین به صورت طاق قوسی دارای آشپزخانه ، کف موزاییک و راهرو طاق قوسی 
و در انتهای آن حمام ، یک اتاق ال ش�کل، طاق ضربی پش�ت بام موزائیک، یک اتاق ، س�قف طاق ضربی، یک انباری داری امتیازات 
آب ، برق و گاز و یک خط تلفن ، مساحت عرصه پس از رعایت بر اصاحی 106/7 مترمربع و مساحت اعیان 125 مترمربع که مطابق  

با نظریه کارشناسی به مبلغ 2/875/000/000 برآورد به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/44آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای1- امید دوست ابادی فرزند علی اصغر2- احمد دوست ابادی فرزند علی اصغر 3-اسداله الهی فرزند گلدی 4- 
علی اصغر دوست ابادی فرزند محمدتقی فعا مجهول المکان اباغ می شود که بانک مهر اقتصاد با وکالت خلیل ثامنی دادخواستی 
به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف ارائه و به کاس�ه 367-97 ثبت و برای روز یکش�نبه 
مورخه 1397/10/16 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان قوچان مستقر در 
مجتمع ش�ماره مرکزی به نش�انی خ ناصرخس�رو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان قوچان

511/45آگهی اباع وقت رسیدگی 
خواهان آقای محمد خلیلی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای علیرضا لطفی فرزند محمدرضا به خواسته ابطال چک )ابطال چک 
موصوف در پرونده به مبلغ 20 میلیون تومان( به مبلغ 200/000/000 ریال  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
970893 ش�عبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هدثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 
س�اعت 9 صبح تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای علیرضا لطفی فرزند محمدرضا و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/46آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان/ش�اکی غامعلی عبادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده اس�د مباش�ری فرزند علی اصغر به خواس�ته الزام به تنظیم سند 
رس�می ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرس�تان مشهد)47 حقوقی سابق( واقع دراس�تان خراسان رضوی –شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع 
و به کاس�ه 970722 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/10/23 و س�اعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/47آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان/ش�اکی بانک ملی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم طیبه پیرائی – جال کاری کدخداپور- به خواسته مطالبه وجه چک 
و مطالبه خس�ارت دادرس�ی و مطالبه خسارت تاخیرتادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)47 حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی –شهرستان 
مش�هد- ابتدای بلوار ش�هید مدرس ارجاع و به کاس�ه 970759 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/10/23 و ساعت 8/30 
تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/48آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان/ش�اکی شرکت تعاونی اعتبار ثامن دادخواس�تی به طرفیت خوانده عباس پاك زاد زنجانی فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه 
وجه چک و مطالبه خس�ارت دادرس�ی ومطالبه خس�ارت تاخیرتادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد)47 حقوقی س�ابق( واقع دراستان خراسان 
رضوی –شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کاسه 970769 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/10/24 
و س�اعت 8/30 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/49آگهی
پیرو آگهی مورخ 97/5/7 بدینوس�یله ب�ه آقای جواد خالقی چاهک فرزند محمدعلی اباغ می گردد در رابطه با دادخواس�ت آقای 
مجید نیری فرزند محمد علیه ش�ما در پرونده کاس�ه 960266 این دادگاه حسب تقاضای خواهان و به دستور دادگاه اجراییه صادر 
و به موجب اجراییه صادره به پرداخت مبلغ 10/155/000 هزینه دادرس�ی و پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در 
دعاوی ابطال وکالتنامه و مبلغ 223/200 ریال حق الوکاله دردعاوی ابطال س�ند در حق محکوم له محکوم ش�ده اید . ظرف ده روز 
پس از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد حکم اقدام نمایید در غیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای 

مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

512/50آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله به آق�ای علی خواجه زاده قنبرآبادی فرزند اس�ماعیل در پرونده کاس�ه 97/405 فعا مجهول 
المکان اباغ می گردد که برابر دادنامه 545-97/8/12 شعبه 2 شورای حل اختاف گناباد حکم به محکومیت 
خوان�ده به پرداخت قس�متی از مهریه به تعداد 5 س�که بهار آزادی طرح جدی�د و پرداخت مبلغ 2/775/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 150/000 ریال بابت حق الدرج آگهی در حق خواهان)سمیرا مقوی قنبرآبادی 
فرزن�د مصیب( محکوم می نماید.لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار آگه�ی می گردد. تا نامبرده/

نامبردگان مهلت 20 روز پس از اباغ در دفتر ش�عبه 2 ش�ورای حل اختاف گناباد حاضر و چنانچه اعتراضی 
دارد، اعام  نماید در غیر این صورت رأی قطعی خواهد شد.

مسئول دفتر شعبه دو شورای حل اختاف شهرستان گناباد
512/51آگهی اباغ دادنامه

پی�رو آگه�ی های قبل�ی روزنامه محلی به آقای جعفر محمودی فرزند حس�ن فع�ا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای مجتبی 
مختاریان فرزند علی محمد دادخواس�تی به خواس�ته فس�خ معامله به طرفیت شما تقدیم ش�ورا نموده که به کاسه 2/94/97 ثبت 
به موجب دادنامه ش�ماره 352-97/4/31 محکوم به ضمن اعام فس�خ معامله اتومبیل پیکان وانت به شماره پاك 32-675ص39  
محکوم به اس�ترداد ثمن دریافتی به مبلغ پنجاه میلیون ریال و هزینه دادرس�ی یکصد و یک هزار و پانصد تومان ش�ده اید.چنانچه 
به حکم صادره اعتراضی دارید ظرف بیس�ت روز از تاریخ انتش�ار آگهی دادخواس�ت واخواهی خود را تنظیم و به شعبه دوم شورای 
حل اختاف تربت جام تس�لیم نمائید. وظرف مدت بیس�ت روز پس از آن دادخواس�ت تجدیدنظر خود را به ش�بعه دوم شورای حل 

اختاف تسلیم نماید.
دبیر شورای حل اختاف شعبه دوم تربت جام

511/1آگهی اباغ رأی
بدینوس�یله به آقای محمودخاکباز فرزند محمد ابراهیم اباغ می 
گ�ردد، پرونده تخلفاتی ش�ما منتهی به ص�دور رأی قابل پژوهش 
گردیده اس�ت.و با توجه به مجهول المکان بودن ش�ما و به تجویز 
م�اده 73 قانون آیین دادرس�ی مدن�ی مراتب در یک�ی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا از تاریخ نش�ر ای�ن آگهی ظرف 
مهلت یک ماه به امور اداری دادگس�تری اس�تان خراسان رضوی 
واقع در بلوار ش�هید س�اجدی مجتمع قضایی وایت طبقه پنجم 
اتاق شماره 505 مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ای 
از رأی صادره دریافت و در ص�ورت اعتراض، دفاعیات کتبی خود 
را ظرف مهلت س�ی روز از تاریخ اباغ تس�لیم کارگزینی و رسید 
دریافت نمایید.در غیر اینصورت به اس�تناد تبصره 1 ماده 4 قانون 
رسیدگی به تخلفات اداری رأی صادره قطعیت می یابد، و از تاریخ 

انقضای مهلت یاد شده ازم ااجرا است.
مدیر امور اداری واستخدامی دادگستری استان خراسان رضوی

آگهی تغییرات شرکت سپیدگستران فیروز شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 30211 و شناسه ملی 10380454523 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : آقای سید علی اصغر هاش�می با شماره ملی 5229742992 
به س�مت رئیس هیئت مدیره و آقای کاظم عرفانی تربقانی با شماره ملی 
0901341037 ب�ه س�مت نایب رئی�س هیئت مدی�ره و مدیرعامل و خانم 
س�کینه عرفانی تربقانی با شماره ملی 0890023001 به سمت عضو هیات 
مدیره برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و 
تعهدآور و رس�می و بانکی با امضای منفرد کاظم عرفانی تربقانی همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماك استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )305156(

آگهی تغییرات شرکت ظرفیتهای بازنشسته شرکت آب و فاضاب 
خراسان رضوی شرکت تعاونی به شماره ثبت 55267 و شناسه ملی 

 14005132304
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/06 و نامه 
ش�ماره 82892 مورخ 97/4/30 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مش�هد 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - نام ش�رکت به "ش�رکت تعاونی خدماتی 
بازنشس�تگان آبف�ای خراس�ان رضوی" تغیی�ر یافت و م�اده مربوطه در 
اساسنامه اصاح گردید. - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 
مربوطه در اساس�نامه اصاح گردید: خدمات فنی - مهندس�ی - مشاوره 
-نظ�ارت و اجرای کلی�ه فعالیتهای قابل واگذاری ش�رکت آب و فاضاب 
به خدمات فنی - مهندس�ی - مش�اوره -نظارت و اجرای کلیه فعالیتهای 
مرتبط وقابل واگذاری س�ازمانها و ادارات و ش�رکتهای حقیقی و حقوقی 
-انج�ام خدمات پرس�نلی و اداری - انجام خدمات مالی -حس�ابداری - 
اصاح حساب و نظارت مالی و حسابرسی داخلی - انجام خدمات مشاوره 
ای در زمین�ه مالی- اداری- مالیات - بیم�ه - انجام خدمات الکترونیکی 
-انفورماتی�ک - انجام خدمات طراحی و امنیت ش�بکه پس از اخذ مجوز 

وثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماك استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری مشهد )305162(

512/2اداره کل ثبت اسنادواماك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماك حوزه ثبت ملک فریمان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306022000986 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  فریم�ان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی اکب�ر محبتی فریمانی فرزند 
محمد به ش�ماره شناس�نامه 177 صادره از فریمان در یک باب ساختمان به مس�احت 255/86 مترمربع پاك 4903 فرعی از 276 
اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت رس�می متقاضی محرزگردیده اس�ت. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نس�بت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/08/30 ، نوبت دوم : 1397/09/14
رئیس ثبت اسناد و اماك فریمان – محمدرضا رجایی مقدم

512/3اداره کل ثبت اسنادواماك استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماك حوزه ثبت ملک فریمان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306022000985 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  فریمان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم بی بی فاطمه موس�وی فرزندس�ید 
محم�د به ش�ماره شناس�نامه 147 ص�ادره از فریمان در یک باب س�اختمان به مس�احت 138 مترمربع پ�اك 3511 فرعی از 276 
اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت رس�می متقاضی محرزگردیده اس�ت. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نس�بت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/08/30 ، نوبت دوم : 1397/09/14
رئیس ثبت اسناد و اماك فریمان – محمدرضا رجایی مقدم

511/4سازمان ثبت اسناد واماك کشور
آگهی اباغ اخطاریه ماده 120 آئین نامه اجراء پرونده کاسه 9404615

بدینوسیله به1- عفت یکه باش فرزند علی حسن باشماره شناسنامه 13264و 2- غامحیدر نورالهی فرزند غام به شماره شناسنامه 
333-3- خانم فاطمه روشن علی فرزند محمد به شماره شناسنامه 181-4- الهه نورالهی فرزند احمد به شماره ملی 0928087204 
ب�ه وایت غامحی�در نورالهی فرزند غام 5- امیر محمد نورالهی فرزند احمد به ش�ماره مل�ی 0929672585 به وایت غامحیدر 
نورالهی فرزند غام؛ مدیونین و راهنین سند رهنی 139150-93/12/25 تنظیمی دفترخانه 64 مشهد اباغ می گردد که بانک سینا 
اجرائیه ای به کاس�ه9404615 علیه مرحوم احمد نورالهی صادر نمود،که پس از اباغ اجرائیه بنا به درخواست بانک نسبت ارزیابی 
شش�دانگ پاك ثبتی 38765 فرعی از 9779 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش�هد )س�ی و هش�ت هزار و هفتصد و ش�صت و پنج 
فرعی از دویس�ت و س�ی و دو اصلی بخش نه مشهد(به مبلغ 3/000/000/000 )س�ه میلیارد ریال( اقدام گردیده. لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پاك مذکور معترض می باشید،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اباغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دس�تمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ سه میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.771
مسئول شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد

511/5سازمان ثبت اسناد واماك کشور
آگهی اباغ اخطاریه ماده 120 آئین نامه اجراء پرونده کاسه 9404613

بدینوسیله به1- عفت یکه باش فرزند علی حسن باشماره شناسنامه 13264 و2- غامحیدر نورالهی فرزند غام به شماره شناسنامه 
333- 3- خانم فاطمه روشن علی فرزند محمد به شماره شناسنامه 181-4- الهه نورالهی فرزند احمد به شماره ملی 0928087204 
ب�ه وایت غامحی�در نورالهی فرزند غام 5- امیر محمد نورالهی فرزند احمد به ش�ماره مل�ی 0929672585 به وایت غامحیدر 
نورالهی فرزند غام؛ مدیونین و راهنین سند رهنی 139143-93/12/25 تنظیمی دفترخانه 64 مشهد اباغ می گردد که بانک سینا 
اجرائیه ای به کاس�ه 9404613 علیه مرحوم احمد نورالهی صادر نمود،که پس از اباغ اجرائیه بانک درخواس�ت ارزیابی ششدانگ 
پاك ثبتی 38766 فرعی از 9779 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش�هد )س�ی و هش�ت هزار و هفتصد و ش�صت و ش�ش فرعی از 
دویست و سی و دو اصلی بخش نه مشهد(به مبلغ 2/500/000/000 )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال( ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به 
مبلغ ارزیابی پاك مذکور معترض می باش�ید،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اباغ این اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکی دس�تمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ س�ه میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد 

یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.772
مسئول شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد

511/6سازمان ثبت اسناد واماك کشور
آگهی اباغ اخطاریه ماده 120 آئین نامه اجراء پرونده کاسه 9404614

بدینوسیله به1- عفت یکه باش فرزند علی حسن باشماره شناسنامه 13264و 2- غامحیدر نورالهی فرزند غام به شماره شناسنامه 
333-3- خانم فاطمه روشن علی فرزند محمد به شماره شناسنامه 181-4- الهه نورالهی فرزند احمد به شماره ملی 0928087204 
ب�ه وای�ت غامحیدر نورالهی فرزن�د غام 5- امیرمحمد نورالهی فرزند احمد به ش�ماره مل�ی 0929672585 به وایت غامحیدر 
نوراله�ی فرزند غام؛ مدیونین و راهنین س�ند رهنی 139148-93/12/25 تنظیمی دفترخانه 64 مش�هد اب�اغ می گردد که بانک 
س�ینا اجرائیه ای به کاس�ه 9404614 علیه مرحوم احمد نورالهی صادر نمود،که پس از اباغ اجرائیه بنا به درخواس�ت بانک نسبت 
ارزیابی شش�دانگ پاك ثبتی 38764 فرعی از 9779 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش�هد )س�ی و هشت هزار و هفتصد و شصت 
و چهار فرعی از دویس�ت و س�ی و دو اصلی بخش نه مشهد(به مبلغ 3/450/000/000 )سه میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( 
اقدام گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاك مذکور معترض می باش�ید،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اباغ 
این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ سه میلیون ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.ضمنا به 

اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.773
مسئول شعبه اول اجرای اسناد رسمی مشهد

511/8سازمان ثبت اسناد و اماك کشور
آگهی اباغ رأی هیأت نظارت 9701878

بدین وس�یله به خانم الهام مهدوی طوس�ی با کدملی 0923834273 در خصوص اعتراض به نظریه مورخ 26133 رئیس ثبت مراتب 
به ثبت اس�تان خراس�ان رضوی گزارش و منجر به صدور رأی هیأت نظارت به شماره 139718706094000614 به شرح بین الهالین 
گردید)با عنایت به گزارش اداره اجرای اس�ناد رس�می مش�هد و گزارش کارش�ناس ثبت اس�تان و بررسی س�وابق ارسالی وایحه 

اعتراضیه به معترض هیأت رأی به تأیید نظریه رئیس اجرا صادر می گردد(775
مسئول شعبه دوم اجرای اسناد رسمی مشهد

1آقای محمد تقوایی به اس�تناد چک ش�ماره 480024 به تاریخ 1393/04/19 بانک سپه شعبه خیابان دانشگاه اجراییه تحت کاسه 
9300588 ب�ه مبل�غ 2/257/308/900 ری�ال دومیلیارد و دویس�ت و پنجاه و هفت میلیون و س�یصد و هش�ت ه�زار و نهصد ریال 
علی�ه آق�ای حمیدرضا برومند تقی زاده تربتی فرزند محمد به ش�ماره ملی 0941182843 ،ش�ماره شناس�نامه 2432 و تاریخ تولد 
1359/08/14 صادر نموده و به مدیون اباغ گردیده است که پس از طی مراحل قانونی بر حسب تقاضای بستانکار مقدار پاك ثبتی 
شماره 1084 فرعی از 187 اصلی بخش 10 مشهد )هزار و هشتاد و چهار فرعی از صد وهشتاد و هفت اصلی بخش ده مشهد(به آدرس 
بلوار پیروزی، پیروزی 20،نبش غربی، حق ش�ناس 14)ش�هید قائمی(در قبال مبلغ فوق و نیم عش�ر دولتی بازداشت گرددیه است.
که حدود و مش�خصات پاك ثبتی موصوف به ش�رح ذیل می باشد:حدود شماا به طول 9/55 متر درب و دیوار به خیابان 20 متری 
بط�ول 4 متر بصورت پخی،ش�رقا:بطول 19/55 متر درب ودیوار به خیابان 20 متری،جنوبا:بط�ول 11/35 متر پی به پی به پاك 1111 
فرعی ،غربا:بطول 22/5 متر پی به پی پاك 1085فرعی می باشد. مشخصات ظاهری برابر گزاش کارشناس رسمی دادگستری به این 
شرح است:محل مورد ارزیابی با توجه به موقعیت مکانی ومنطقه ای ملک مزبور به مساحت 263/18 مترمربع برای احداث زیرزمین 
گودبرداری ش�ده بتن و فونداسیون ریخته شده و س�تون های آن نصب شده ،برابر گزارش مامور اجرا،ملک در زمان بازدید بصورت 
یک باب منزل در حال ساخت در تصرف مالک می باشد.پاك موصوف برابر نامه 1397/15546-1397/03/20 دفتر بازداشتی هفت 
فقره بازداشتی دارد. ششدانگ پاك ثبتی موصوف جمعا به مبلغ 7/300/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است.باتوجه به اصل 
طلب بس�تانکار و حقوق دولتی مزایده به میزان 204 س�هم مش�اع از 600 سهم شش�دانگ پاك مذکور از مبلغ 2/481/999/864 
ریال در روز س�ه ش�نبه مورخه 1397/10/25 بیست و پنج دی ماه 1397 از س�اعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه سوم اجرای اسناد 
رس�می مش�هد واقع در خیابان امام خمینی خیابان ثبت و از طریق مزایده به فروش می رس�د.چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه 
گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد ش�د.مزایده از مبلغ ارزیابی ش�ده ش�روع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا واگذار می گردد.
حق حراج زاید بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی وفق ماده 58 اصاحی و 46 آئین نامه اجرا محاسبه و وصول خواهد شد و 
س�ایر هزینه های قانونی نامعلوم از قبیل عوارض ش�هرداری و بدهی مالیاتی انتقال سند وغیره اعم از اینکه رقم آنها معلوم شده یا 
نش�ده بعهده برنده مزایده می باش�د.)و چون مورد مزایده بصورت مشاعی می باشد(اداره اجرای اسناد رسمی هیچگونه تعهدی در 

قبال تخلیه وتحویل مورد مزایده ندارد.776
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی512/25
ش�ماره بایگانی ش�عبه:970448؛ خواهان:بانک ملت با وکالت خانم شبنم س�عادتی پرتان به نشانی:مشهد،خیابان فرامرز عباسی 5 
رس�الت 17 پاك 15 طبقه 3؛ خواندگان:1- کنیز رضا احمدی ساکن:ش�هرباخرز –قلعه نوعلیا 2- علی اکبر عابدیان مجهول المکان 
3- محمد پرورش�ی ساکن:باخرز- روستای قلعه نو 4- روح له اسداللهی ساکن:باخزر-بخش قلعه نو؛ خواسته: مطالبه وجه و مطالبه 
خسارت دادرسی و .. ؛ رأی دادگاه: در خصوص دادخواست بانک ملت به مدیریت آقای محمد بیگدلی و وکالت خانم شبنم سعادتی 
پرت�ان به طرفیت 1- کنیزرضا احم�دی فرزند غامعلی 2- محمد پرورش فرزند صفرعلی 3- عل�ی اکبر عابدیان فرزند محمد علی 
4- روح اله اس�داللهی فرزند نصراله مبنی بر مطالبه وجه به مبلغ 528775320 ریال که مبلغ 296/348/011 ریال بابت اهل بدهی 
و مبل�غ 232/427/309 ری�ال بابت تأخیرتأدیه تا تاریخ 1397/5/27 و ازتاری�خ مذکور روزانه 235/454 ریال از ماخذ 29 درصد تا 
یوم الوصول بابت قرارداد مشارکتمدنی و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و تأخیرتأدیه، با این توضیح که خواهان بیان 
داشته است خوانده ردیف اول طی قرارداد مشارك مدنی به شماره 921737614/22 تسهیاتی از بانک ملت دریافت نموده است و 
خوانده ردیف دوم و سوم وام فوق را تضمین نموده اند.لذا با توجه به سررسید تسهیات و عدم پرداخت  اقساط علی رغم پیگیری 
های مکرر اقدامی توسط خوانده صورت نگرفته است ،دادگاه با عنایت به تصویر مصدق قرارداد بانک و اسناد ضمانت که مورد امضا 
خواندگان قرار گرفته است و عدم حضور خواندگان عدم ارائه دفاع یا دلیلی مبنی بر ایفاء تعهدات ، خواسته خواهان را وارد دانسته 
و به استناد مواد 1 و 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و ماده 10 قانون مدنی و ماده 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
13 و15 قان�ون عملی�ات بانک بدون ربا خواندگان را به پرداخت مبلغ 296/348/011 ری�ال بابت اصل بدهی و مبلع 232/427/309 
ری�ال باب�ت تأخیر تأدیه ت�ا تاریخ 97/5/27 و از تاریخ مذکور روزانه به مبلغ 235/454 ری�ال از ماخذ 29 درصد محکوم می نماید. 
رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و نسبت به سایرین غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی و ظرف مهلت 

قانونی  قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد 

512/27رأی شورا
کاس�ه پرونده:97/516؛ ش�ماره احکام:671 ؛ مرجع رس�یدگی کننده شورای حل اختاف بجس�تان؛ تاریخ:1397/8/29؛ رأی 
ش�ورا: در خص�وص دعوی خواه�ان اقای محمد جانبیکی فرزند محمد حس�ن به نش�انی بجس�تان، بلوار جمهوری اس�امی 10 
،پاك 32 منزل ش�خصی به طرفیت خواندگان 1- آقای علی اکبر بختیاری فرزند محمدحس�ین 2- ابوالفضل خداپرس�ت فرزند 
علی هر دو به نش�انی:فعا مجهول المکان به خواس�ته ی مطالبه ی قس�متی از وجه سه فقره س�فته به شماره های خزانه داری 
737738 ب�ه مبل�غ ش�صت میلیون ریال و 737739 به مبلغ ش�صت میلیون ری�ال و 737740 به مبلغ ش�صت میلیون ریال 
همگی س�فته ها به تاریخ ) 1395/2/6( و جمعا به مبلغ یکصد و هش�تاد میلیون ریال الباقی طلب به خواس�ته مبلغ ش�صت و 
هفت میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام هزینه ی دادرس�ی و خس�ارت تاخیرتادیه و بدین ش�رح که خواهان اعام نموده که 
خوانده ردیف اول سفته های فوق الذکر را در حق اینجانب صادر نموده و خوانده ردیف دوم هم با امضای ظهر سفته ها ضمانت 
پرداخت آن را نموده اس�ت و از این بابت نس�بت به اینجانب مدیون و بدهکار می باش�ند و به رغم مراجعات مکرر از پرداخت 
دی�ن خ�ود امتناع می ورزن�د و تقاضای محکومیت تضامنی ایش�ان را به پرداخت اصل بدهی به انضمام خس�ارت تاخیرتادیه و 
هزینه دادرس�ی نموده اس�ت و در مقابل خواندگان به رغم اطاع از وقت رس�یدگی )از طریق نش�رآگهی در روزنامه(در جلسه 
حاضر نگردیده و هیچ گونه ایحه و دفاعیه ای نیز به ش�ورا ارس�ال ننموده اند و دعوی مستندات آن از هرگونه انکار وتکذیبی 
مص�ون باق�ی مانده اس�ت و از طرفی وجود س�فته ها در ید خواهان دالت ب�ر بقای دین و ظهور در اش�تغال ذمه خواندگان  را 
دارد بنابراین ش�ورا با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به مس�تند ابرازی خواهان)تصویر س�ه فقره س�فته( ادعای خواهان 
را در این مرحله از رس�یدگی محمول بر صحت دانس�ته  و به اس�تناد مواد 249 و 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 
522 قان�ون آئین دادرس�ی مدنی  خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ ش�صت و هفت میلی�ون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ دو میلیون و یکصد و ش�صت و هش�ت هزار و هفتصد وپنجاه ریال هزینه ی دادرس�ی وخسارت تاخیرتادیه از 
تاری�خ ارائه دادخواس�ت ) 97/7/7 ( ال�ی یوم الوصول در حق خوهان محکوم واعام م�ی دارد. رأی صادره غیابی وظرف مدت 
بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرس�تان بجس�تان می باش�د.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان- غامرضا باقری

512/28رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای روح اله الوانی قلعه خاکی مریدارداراي شماره ملی 07401527903 به شرح دادخواست به کاسه1/1250/97 از این 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهانشیر الوانی قلعه خاکی مریدار به شناسنامه شماره 
175 در تاریخ 1397/2/18 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- س�راج الوانی 
قلع�ه خاک�ی مری�دار  ش.ش 341 ت.ت 1363/1/1  فرزند متوفی صادره از حوزه  تایباد  2- ش�ها الوانی قلعه خاکی مریدار  ش.ش 
074000179 ت.ت 1367/3/16  فرزن�د متوف�ی ص�ادره از حوزه  تایباد  3-روح ا... الوانی قلع�ه خاکی مریدار  ش.ش 0740152793 
ت.ت 1371/5/28  فرزند متوفی صادره از حوزه  تایباد   4- شهرام الوانی قلعه خاکی مریدار  ش.ش 342 ت.ت 1365/6/27  فرزند 
متوفی صادره از حوزه  تایباد   5- عذرا س�امانی  ش.ش 201 ت.ت 1347/4/9 همس�ر متوفی صادره از حوزه  6 تربت جام ؛اینک با 
انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد 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 واا گواهي صادر خواهد شد.
رییس شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان تربت جام

512/29آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 101/971307 آقای امیر حمزه س�لجوقی فرزند جمعه به اتهام توهین و تهدید تحت تعقیب می باش�د به واس�طه 
معل�وم نب�ودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عموم�ی و انقاب در امور کیفری مصوب 
1392 مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت راس س�اعت 10 صبح روز 1397/12/15 در شعبه 101 دادگاه کیفری دو سرخس 

حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر سرخس

512/30رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای یحیی علی میرزائی دارای شناس�نامه ش�ماره 994 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 728از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین علی میرزایی به شناسنامه 57 در تاریخ 97/3/24در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- پری مبارك فرزند نوروز ش.ش 742 ت.ت 1344 
همس�ر متوف�ی 2- یحیی علی میرزایی فرزند حس�ین  ش.ش 994 ت.ت 1365 فرزند متوفی 3- محمد عل�ی علی میرزایی فرزند 
حس�ین  ش.ش 0810138018 ت.ت 1373 فرزن�د متوف�ی 4- راحله علی میرزایی فرزند حس�ین  ش.ش 0810021102 ت.ت 1368 
فرزند متوفی5- سمیرا علی میرزایی فرزند حسین  ش.ش 0819901415 ت.ت 1366 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 واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان سرخس

512/31رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی محمد فارسی دارای شناسنامه شماره 132 به شرح دادخواست به کاسه 722 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مجتبی فارس�ی به شناسنامه 0810192616 در تاریخ 1397/2/22 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- علی محمد فارس�ی فرزند برات ش.ش 132 ت.ت 
1344 پدر متوفی 2- کنیر پالیزوان فرزند اسماعیل  ش.ش 1 ت.ت 1341 مادر 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 واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان سرخس

512/32آگهی اباغ دادنامه *
در خصوص ش�کایت خانم رویا نجومیان فر علیه متهم فرهاد جامی فرزند قدیر دایر بر توهین و تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی 
نظر به اینکه وفق دادنامه ش�ماره 9709977795601464-1397/08/30 کاس�ه بایگانی 970801 صادره از شعبه دوم دادگاه عومی 
بخش گلبهار متهم آقای فرهاد جامی فرزند قدیر به اتهام فوق عاوه بر پرداخت دیه بابت ضرب و جرح عمدی به 74 ضربه ش�اق 
بابت توهین و س�ه س�ال حبش بابت تخریب نیز محکوم ش�ده اس�ت. رأی صادره غیابی و ظرف بیس�ت روزپس از تاریخ اباغ قابل 

واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/33آگهی اباغ وقت دادرسی به خوانده
خواهان آقای حس�ینعلی بوستانی س�یجاوندی فرزند ابراهیم دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1-محمود قرایی فرزند محمد فعا 
مجهول المکان 2- اصغر س�وخته فرزند اس�ماعیل ساکن خواف، روستای سیجاوند 3- اکبر س�وخته فرزند اسماعیل ساکن خواف، 
روس�تای س�یجاوند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خواف نموده که جهت رسیدگي به ش�عبه  اول دادگاه عمومی)حقوقی( و 
انقاب شهرس�تان خواف واقع در خواف ارجاع و به کاس�ه 9709985179100442 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/29 
ساعت 9/30 تعیین شده است. بعلت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول)محمود قرایی فرزند محمد( و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدني و دس�تور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خواف

512/34مفقودی
  مفقود شدن کارت هوشمند راننده از اینجانب غام محمد حقدادی بر آبادی به شماره کارت 
هوش�مند 2645816 تاریخ صدور کارت 1391/10/10 کدملی 0769787118 فرزند ولی مفقود  

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
خواف

512/35آگهی  مزایده
به موجب پرونده کاس�ه 971356 اجرای مدنی ش�عبه شش�م دادگاه حقوقی س�بزوار محکوم علیه رمضانعلی برادران فیروزآبادی 
فرزن�د علی اکبر محکوم اس�ت به پرداخت مبل�غ 18/000/000 تومان بابت خس�ارت و روزانه 100/000 تومان تا ی�وم الوصول در حق 
محکوم له ش�هروز اطهری زاده و مرضیه باغدار و مبلغ 5 درصد بابت حق ااجرا دولتی با توجه به اینکه نامبرده تا کنون نس�بت به 
پرداخت بدهی خود اقدامی ننوده است و از ناحیه محکوم علیه ششدانگ پاك ثبتی 424 اصلی بخش 2 سبزوار متعلق به محکوم 
علیه رمضانعل برادران فیروزآبادی فرزند علی اکبر واقع درکوچه سرسنگ-روبروی مسجد سرسنگ-هیات ابوالفضلی ها-بن بست 
برادران- منزل برادران قدیم که از طریق دایره اجرا توقیف گردیده اس�ت پس از ارجاع امر به کارشناس�ی به شرح ذیل ارزیابی می 
گردد.شش�دانگ یک قطعه زمین به شماره پاك ثبتی 424 اصلی بخش 2 س�بزوار به مساحت 300مترمربع به مبلغ 1/200/000/000 
ریال تعیین و تقویم گردید.مقرر گردید مزایده در روز دوش�نبه مورخ 1397/09/26 س�اعت 11 از طریق مزایده حضوری و با حضور 

نماینده محترم دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار برگزار می گردد.97/100/1163
دادورز اجرای مدنی دادگستری سبزوار-شم آبادی

511/36سازمان ثبت اسناد واماك کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول کاسه های 9601691 و 9601692 و 9601693

بانک ملت به اس�تناد اس�ناد رهنی 36036-36035-36037 دفترخانه 78 مش�هد اجرائیه تحت کاس�ه 9601691 و 9601692 و 
9601693 در قب�ال مبل�غ 2/104/356/881 ریال و 465/933/428 ریال و 465/742/350 ریال)چهارصد و ش�صت و پنج میلیون 
و نهص�د و س�ی و س�ه هزار و چهارصد و بیس�ت و هش�ت ریال و چهارصد و ش�صت و پنج میلی�ون و هفتصد و چه�ل ودو هزار و 
س�یصد و پنجاه ریال و دو میلیارد و یکصد و چهار میلیون و س�یصد و پنجاه و ش�ش هزار و هش�تصد و هش�تاد و یک ریال( جمعا 
ب�ه میزان 3/036/032/659 ریال) س�ه میلیارد و س�ی و ش�ش میلیون و س�ی و دو هزار و شش�صد و پنجاه و نه ری�ال( )و روزانه 
از تاری�خ 1396/03/21 ت�ا روز مزای�ده مبلغ 1/915/774  ری�ال به مبالغ فوق افزوده می ش�ود( علیه:آقای رض�ا ابراهیمی نام پدر 
:علی پدرام تاریخ تولد:1365/09/04 ش�ماره ملی 3861671484 ش�ماره شناسنامه 3861671484 به عنوان متعهد )راهن( و خانم 
زینب ابراهیمی نام پدر :علی پدرام تاریخ تولد: 1373/12/25 ش�ماره ملی 0840470681 شماره شناسنامه 0840470681 به عنوان 
متعهد)وام گیرنده( و آقای امیرمانصیر نام پدر: محمد تاریخ تولد:1362/040/02 ش�ماره ملی: 0938987232 ش�ماره شناس�نامه 
1219 متعهد)وام گیرنده(صادر که پس از اباغ اجرائیه در مورخ 1396/07/22 و در پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رس�می، ازم ااجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده و تمامیت شش�دانگ پاك ثبتی 23054 فرعی از 5– اصلی بخش 9 
مش�هد )بیس�ت و س�ه هزار و پنجاه و چهار فرعی از پنج اصلی از بخش نه مشهد( که عرصه آن موقوفه اداره اوقاف می باشد ملکی 
رضا ابراهیمی به آدرس بولوار دس�تغیب 2 صداقت 5 پاك 55 مبلغ 4/320/000/000 ریال)چهارمیلیارد و س�یصد و بیس�ت میلیون 
ریال (ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک بدین شرح می باشد:در حال حاضر ارزش ششدانگ یک 
باب واحد آپارتمان مذکور واقع در طبقه دوم باتوجه به کلیه س�وابق، جوانب امر و موقعیت مکانی، قدمت س�اختمان، حدود اربعه و 
ش�کل هندس�ی وممر دسترسی و مصالح بکار رفته و مساحت عرصه و اعیانی، تراکم و کاربری وسایر عوامل موثر در قیمت گذاری و 
بررسی های میدانی با امتیازات انشعابات منصوب در وضع موجود جمعا به مبلغ چهارمیلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال معادل 
چهارصد و س�ی و دو میلون تومان پیش�نهاد می گردد.در حال حاضر ارزش شش�دانگ واحد آپارتمان مذکور واقع در طبقه دوم با 
توجه به کلیه سوابق، جوانب امر و موقعیت مکانی، قدمت ساختمان، حدود اربعه و شکل هندسی و ممر دسترسی و مصالح بکار رفته 
و مساحت عرصه و اعیانی،تراکم وکاربری و سایر عوامل موثر در قیمت گذاری و بررسی های میدانی با امتیازات انشعابات منصوب در 
وضع موجود جمعا به مبلغ چهارمیلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال معادل چهارصد و سی و دو میلیون تومان پیشنهاد می گردد.

توضیحات:1-ارزیابی ملک با فرض عدم بدهی مالک به کلیه مراجعع  ذیصاح و اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه شده است.2-ارزیابی 
ملک با فرض عدم بازداش�ت و نیز آزاد بودن ملک داده ش�ده است.3- این کارشناسی بر اس�اس تصاویر غیر مصدق مدارکی که از 
طرف نماینده محترم بانک ملت در اختیار اینجانب قرار داه ش�ده اس�ت صورت پذیرفته است.4-این کارشناسی صرفا جهت قیمت 
گذاری و ارزش گذاری برای فروش ملک از طرف اداره محترم ثبت اس�ناد مش�هد تهیه ش�ده اس�ت و قابلیت استفاده به هر عنوان 
برای وثیقه ها و سپرده گذاری ها و تضمین ها و یا موارد مشابه را ندارد.5- مطابق کپی پایانکار بهره برداری شهرداری که در اختیار 
اینجانب قرار گرفته ، واحد آپارتمان مذکور دارای پایانکار بهره برداری به شماره 1/74481 به تاریخ 1390/05/26 واقع در طبقه دوم 
با حق استفاده اشتراکی از پارکینگ طبقه همکف می باشد.6- آدرسی که مورد بازدید اینجانب جهت انجام کارشناسی قرار گرفت 
عبارت اس�ت از مشهد،دس�تغیب 2، صداقت 5، پاك 55 .7- به گفته نمایند مالک منزل در اختیار برادر خانوم آقای رضا ابراهیمی 
)که در نامه اداره محترم ثبت به عنوان راهن قید ش�ده اس�ت( می باشد.شرح مورد کارشناسی : آپارتمان مورد کارشناسی)به شرح 
فوق( واقع در طبقه دوم یک مجتمع شش واحدی)یکی از واحدها در همکف قرار دارد( می باشد واحد فوق مطابق کپی سند مالکیت 
به شرح فوق که در اختیار اینجانب قرار گرفت دارای متراژ 154/01 مترمربع به انضمام انباری به مساحت 3/79 مترمربع می باشد که 
حدود انباری به مساحت 3/79 به حدود اربعه:شماا به طول 1/30  یک متر و سی سانتی متر ، دیواریست به آپارتمان مسکونی قطعه 
1 شماره 10578  ب فرعی از شماره 5 اصلی ، شرقا بطول 2/92 دو متر و نود و دو سانتی متر دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی 
جنوبا به طول 1/30 یک متر و سی سانتی متر درب است به راه پله و آسانسور مشاعی، غربا بطول 2/90 دو مترو نو سانتیمتر دیوار به 
دیوار است به ملک مجاور، ساختمان دارای نمای سنگ می باشد و پارکینگ به مساحت 12/51 به حدود اربعه شماا بطول 2/50 دو 
متر و پنجاه س�انتی متر مرزیس�ت شرقا بطول 5/00 پنج متر مرزیست جنوبا به طول 2/50 دو متر و پنجاه سانتی متر مرزیست غربا 
بطول 5/01 پنج متر و یک سانتی متر مرزیست سیستم . سیستم سرمایش کولر آبی و گازی و گرمایش شوفاژ و رادیاتور دارای هال 
و آشپزخانه و توالت و حمام و خواب درب و پنجره یوپی وی سی و آسانسور می باشد کف واحد سرامیک و سقف نقاشی می باشد.

حدود اجمالی پاك مذکور بر اساس پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد: شماا: در سه قسمت که قسمت دوم آبی غربی است بطول 
های 6/58 شش متر و پنجاه و هشت سانتی متر )1/90( یک متر و نود سانتی متر)3/28( سه متر و بیست و هشت سانتی متر، اول 
دوم دیوار و پنجره است.س�وم دیواریس�ت اول ودوم به فضای حیاط خلوت ، سوم به فضای ملک مجاور.شرقا:بطول )18/60 (هجده 
متر و ش�صت س�انتی متر ،دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک ، به فضای ملک مجاور ، جنوبا :در پنج قسمت که قسمت دوم آن 
ش�رقی ،قس�مت چهارم آن غربی است بطول های )3/30( سه متر و سی سانتی متر )0/60( شصت سانتی متر ، قوس بیرونی )2/96( 
دو متر و نود وشش سانتی متر )0/60(شصت سانتی متر)3/56(سه متر و پنجاه و شش سانتی متر اول دیوار و پنجره است دوم نیم 
دیوار جلوی بالکن س�وم دیواریس�ت به درز انقطاع مورد تفکیک، چهارم نیم دیوار جلوی بالکن، پنجم دیوار و پنجره اس�ت اول تا 
پنجم به فضای حیاط مش�اعی .غربا در پنج قس�مت که قسمت دوم آن شمالی، قس�مت چهارم آن جنوبی است بطول های )7/64(

هفت متر و ش�صت و چهارس�انتی متر )4/40(چهارمتر و چهل سانتی متر)4/05(چهارمتر و پنج سانتی متر )4/40( چهارمتر و چهل 
سانتی متر )5/00 ( پنج متر ، اول دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک ، دوم دیواریست سوم درب و دیوار است چهارم دیواریست 
پنجم دیواریس�ت به درز انقطاع مورد تفکیک اول به فضای ملک مجاور دوم تا چهار به راه پله و آسانس�ور مش�اعی پنجم به فضای 
ملک مجاور. ملک موصوف برابر گزارش کارش�ناس در روز ارزیابی تصرف راهن می باش�د وحدود ملک با واقع تطبیق ملک موصوف 
برابر نامه ش�ماره 7672 مورخه 1397/08/10 دفتر اماك بازداش�تی دارای فاقد بازداش�تی می باش�د .مزایده بصورت ششدانگ به 
مبلغ مورد ارزیابی ش�ده در قبال مبلغ 4/320/000/000 ریال در روز چهارش�نبه 1397/10/19 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه 
اول اجرای ثبت مش�هد واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی مرکزی کوچه ثبت ش�روع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا 
واگذار می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رس�می مصادف گردد جلس�ه مزایده روز بعد در همان محل و در س�اعت مقرر 
برگزار خواهد شد و مبلغ نیم عشر اجرایی و مبلغ حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم 

طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد.779
مسئول شعبه اول اجرای ثبت اسناد واماك مشهد

  چهارشنبهآگهی
  14 آذر 1397
 شماره  4356
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رای اصاحی 
پرونده کاسه: 9609986620300401 –  شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری بروجرد تصمیم نهایی شماره 970997620300556 
. خواهان ها: 1- خانم فائزه اس�دی 2- اقای محس�ن اس�دی 3- فاطمه اسدی 43- فاطمه اسدی 4- مهناز اسدی 5- مریم اسدی 6- زهرا 
اسدی 7- محمد اسدی 8- فرهاد اسدی 9- محترم اسدی 10- پرستو اسدی همگی فرزند علیرضا 11- علیرضا اسدی فرزند نجف با وکالت 
خانم لیا بیرانوند فرزند امید بگ/ خواندگان: 1- محمد حجارزاده 2- غامعباس هنرور فرزند تقی 3- خانم مهری مسائلی همگی به نشانی 
مجهول المکان. خواس�ته: الزام به تنظیم س�ند رسمی ملک - رای دادگاه: نظر به این که در دادنامه ش�ماره 9709976620300523 مورخ 
1397/6/23 این دادگاه اسم احد از خواهان ها بنام محترم اسدی سهوآ از قلم افتاده لذا بنا به درخواست وکیل خواهان و به استناد ماده 
309 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی دادنامه بدین ش�رح که در س�طر اول دادنامه پس از واژه در خصوص 
دعوا می بایستی نام خانم محترم اسدی ذکر گردد اصاح می گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

تجدید نظر استان لرستان می باشد./
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بروجرد -  حسین شعبانپور

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای محمد تقوی دارای شماره شناسنامه 42230 به شرح دادخواست به کاسه 97/630 این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عذرا مس�کوت به شماره شناس�نامه 23198 در تاریخ 1397/6/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-محمد تقوی به ش ش 42230 – فرزند  2- جواد تقوی به ش ش 471 – فرزند  
3- محسن تقوی به ش ش 259 – فرزند  4- صدیقه تقوی به ش ش 224 – فرزند  5- مهین تقوی به ش ش 259 – فرزند  6- احمد تقوی 
به ش ش 400 - 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 واا گواهی صادر خواهد شد./
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به متهم مجهول المکان خانم ماریا جهانیان فرزند که مشخصات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد اباغ میشود به موجب 
محتویات پرونده کاس�ه 9709986622900517 متهم اس�ت به اتهام کاهبرداری در خصوص ش�کایت اقای پیمان نظامی و خانم مژگان 
نظامی. اباغ می گردد ظرف مدت سی و پنج روز از تاریخ انتشار آگهی برای دفاع از اتهام انتسابی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای بروجرد 
حاضر شوید. بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و رسیدگی نبوده و  تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 

174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهت اباغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار درج میگردد./
ایراندوست– بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب بروجرد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) نوبت دوم (
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجرائیه به ش�ماره بایگانی 970135 صادره از دادگس�تری گرمس�ار در مورخ 
1397/10/11 ساعت 11صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اماك توقیف شده ذیل می نماید . شرکت در مزایده برای عموم آزاد و 
برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا در محل مزایده تحویل نماینده اجرا و ظرف مهلت 
سی روز بهاء کامل مزایده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واریز و قبض مربوط را ارائه نماید . در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت 
شده اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . ملکهای مورد مزایده شامل: 1- ملک به صورت آپارتمان در 2 طبقه روی پارکینگ سه 
سقف در زمینی به مساحت 318/92 متر مربع طبق سند مالکیت به پاك ثبتی فرعی شماره 2206 اصلی 1 شش دانگ عرصه و اعیان به 
نام آقای علی شاه حسینی فرزند رضا واقع در گرمسار –حسین آباد حاج تقی-خیابان 16 متری شهید گلوردی ابولی قطعه چهارم جنوبی 
سر نبش. مشخصات آپارتمان به صورت سه طبقه که طبقه همکف پارکینگ و طبقه اول یک واحد مسکونی سه خوابه و طبقه دوم دو واحد 
مسکونی دارای انشعابات مستقل آب و برق و گاز جمعا مساحت کل بنا طبق پروانه ساختمانی 744/39 متر می باشد. نمای ساختمان سنگ 
تراورتن و درب پارکینگ کرکره ای برقی می باشد. ارزش کل ملک مذکور به مبلغ 7/230/000/000 ریال معادل هفتصد و بیست و سه میلیون 
تومان می باشد که قیمت یک دانگ از ششدانگ ملک به مبلغ 1/205/000/000 ریال معادل یکصد و بیست میلیون و پانصد هزار تومان می 
باشد. مکان مزایده: گرمسار- دادگستری- اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار. ضمنا متقاضیان خرید)هرکس( می تواند در مدت پنج 

روز قبل از روزی که برای فروش معین شده اموالی را که آگهی شده ماحظه نماید.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار – گیلوری

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آنا نیک مهر فرزند محمد رضا
خواهان آقای کاظم س�لطان طرزه  دادخواس�تی به طرفیت خوانده آنا نیک مهر به خواسته مطالبه 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9609982610800625 ش�عبه 8 دادگاه 
عمومی حقوقی کرج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی ب�ه علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 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 .
منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرج – اعظم محمد ظاهری

دادنامه
پرونده کاس�ه 9609982610700475 ش�عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی شماره 
9709972610700901 خواهان ها 1- خانم اشرف سیف الدینی خالقی فرزند حسین 2- آقای عبداله 
جاسبی فرزند عزیزاله با وکالت اقای کاوه مظاهری کلهرودی فرزند کامران به نشانی استان البرز ، 
شهرستان کرج ، کرج ، چهارراه طالقانی ، به سمت میدان شهدا برج ارم ط 4 واحد 13 خوانده خانم 
سمیه قاضی خانی لیواری فرزند محمد به نشانی مجهول المکان خواسته اعسار از پرداخت هزینه 
دادرس�ی رای دادگاه در خصوص دعوای خواهان ها عبداله جاس�بی و اشرف سیف الدین خالقی با 
وکالت اقای کاوه مظاهری کلهرودی به طرفیت خوانده خانم س�میه قاضی خانی لیواری به خواسته 
اعس�ار از هزینه دادرس�ی در مرحله ی بدوی با توجه به گواهی گواهان و استش�هادیه ضمیمه ی 
دادخواست و نظر به اینکه خوانده دلیل مخالفی ارائه نداده است دادگاه به استناد مواد 504 و 506 
و 507 قانون آیین دادرس�ی مدنی حکم به قبول اعس�ار خواهان و معافیت وی از پرداخت هزینه 
دادرس�ی پرونده مذکور صادر و اعام می دارد رای صادره حضوری بوده ظرف بیس�ت روز از تاریخ 

اباغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد .
75 دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج – منصور پرکاله 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم 
به موجب نیابت 950639 ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرستان مایر ، موضوع پرونده اجرایی کاسه های 950143/ اجرا 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 455/948/987 ریال به عنوان محکوم به و مبلغ 12/045/405 ریال بابت هزینه اجرای حکم در 
حق محکوم له پست بانک مرکزی شهرستان مایر نظر به معرفی اموال از سوی شخص ثالث رضا احمدوند فرزند نورخدا و ارزیابی ان توسط 
کارش�ناس به ش�رح زیر لذا از ساعت 10 الی 11 صبح مورخه 97/10/03 در محل اجرای احکام مدنی سامن مزایده برگزار می شود مزایده از 
قیمت پایه کارشناسی 408/625/000 ریال شروع می شود و به هر شخص که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد مشخصات 
ملک تعرفه ش�ده : 1- منزل مس�کونی به شماره پاك ثبتی 887 فرعی از 40 اصلی مفروز و مجزی از 407 واقع در بخش 4 مایر روستای 
انوج میدان تندرستی انتهای خیابان جنوبی ، بعد از کوچه اعتصامی ، انتهای کوچه ، محله روبروی ، نبش بن بست آخر به نام رضا احمدوند 
فرزند نورخدا به صورت شش دانگ با مساحت عرصه 203/25 و دارای امتیاز مشترك برق و گاز و آب روستا با پاك مجاور جنوبی خود می 
باشد که شامل 1/5 طبق به صورت سقف طاق ضربی و شیروانی و با زیربنای کل حدود 160 مترمربع نمای ساختمان از اندود سیمان سیاه می 
باشد و ملک در تصرف مالک است حدود بنای احداثی اول اسکونی 125 مترمربع با سقف شیروانی و دیوارهای باربر و حدود بنای احداثی 

نیم طبقه 35 مترمربع با سقف طاق ضربی و دیوارهای باربر در حد سفت کاری .
1851 رئیس حوزه قضایی سامن – رحیمی

دادنامه
پرونده کاسه 9609988163100659 حوزه شماره 121 ) عمومی ( شورای حل اختاف مجتمع امام حسن مجتبی ) ع ( شهر همدان تصمیم 
نهایی ش�ماره 9609978163100817 خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای پویا فروتن نیا فرزند اقبال به نش�انی همدان – همدان خ 
شریعتی نرسیده به پل شهید سردار صوفی سرپرستی بانک مهر اقتصاد و خانم زهرا غفاری به نشانی همدان - همدان خ شریعتی نرسیده 
به پل شهید سردار صوفی سرپرستی بانک مهر اقتصاد خواندگان 1- آقای مهدی ترك ارزانفودی فرزند شعبانعلی به نشانی همدان – همدان 
شهرك مدنی سه راهی هنرستان ك میخک 4 2- خانم مژگان توسلی فرزند سنجرآقا به نشانی همدان – همدان شهرك شهید مدنی فاز 
1 س�نبل 1 پ 8 واحد 8 خواس�ته ها 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات دادرسی 3- مطالبه وجه چک گردشکار خواهان 
دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس 
از مشورت با اعضاء شعبه و اعام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد 
همدان به طرفیت خواندگان آقایان 1- مهدی ترك ارزانفودی فرزند شعبانعلی 2- خانم مژگان توسلی فرزند سنجرآقا به خواسته مطالبه 
مبلغ 77/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 490863 مورخ 96/8/30 بانک رفاه و هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه و 
بدوا قرار تامین خواسته نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد اقای پویا فروتن نیا و خانم زهرا غفاری را به عنوان نمایندگان حقوقی بانک جهت 
حضور در جلسات و پیگیری به شورا معرفی نموده با توجه به اینکه بانک مهر اقتصاد خصوصی غیر دولتی می باشد و طبق ماده 32 قانون 
آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و اظهار نظر کارش�ناس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای 
اسامی پیرامون طرف استفساریه ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و نظریه اداره کل حقوقی و تدوین 
قوانین قوه قضاییه بانکهای غیر دولتی نمی توانند از نماینده حقوقی در محاکم قضایی استفاده نمایند زیرا اوا استفاده از نماینده حقوقی در 
محاکم یک حکم استثنائی و بر خاف قاعده و اصل استفاده از وکیل رسمی دادگستری در محاکم بوده و بدیهی است که در صورت شک در 
شمول استثنا باید به اصل رجوع نمود ثانیا هر چند واژه < بانک > در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی اطاق دارد لکن تردیدی نیست 
که حجیت اطاق در صورتی است که قرینه ای در میان نباشد این در حالی است که قرائن متعددی وجود دارند که نشان می دهند مقصود 
بنیان گذار از < بانک > در ماده 32 قانون آیین دادرسی < بانک دولتی > می باشد از جمله این که مصادیق ذکر شده به عنوان موضوع ماده 
32 تماما موسسات غیر خصوصی < دولتی > هستند ثالثا شمول حکم ماده 32 نسبت به بانک های خصوصی ترجیح با مرجح و بر خاف 
عدالت است زیرا فرقی بین بانکهای خصوصی و سایر شرکتهای تجاری خدماتی نیست رابعا قوانین بانکهای غیر دولتی مورخ 1379/1/27 
تصویب شده اما ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی در جلسه 275 مجلس شورای اسامی در تاریخ 
1378/2/14 تصویب شده و در زمان تصویب ماده 32 قانون مذکور به هیچ وجه موضوع بانکهای غیر دولتی و خصوصی مطرح نبوده است و 
به کاربردن اصطاح  < کارمندان رسمی > در ماده یاد شده موید این نظر است لذا با توجه به موارد فوق قاضی شورا به استناد ماده 32 قانون 
ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 

بیست روز پس از اباغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی همدان می باشد .
1852 قاضی شعبه 121 شورای حل اختاف همدان – غامحسین شیری

دادنامه
پرونده کاسه 9709988163500234 حوزه شماره 125 ) عمومی ( شورای حل اختاف مجتمع امام حسن مجتبی ) ع ( شهر همدان تصمیم 
نهایی شماره 9709978163500960 خواهان آقای مصطفی پیریائی توانا فرزند محمد قلی به نشانی استان همدان – شهرستان همدان – 
شهر همدان –  روستای دینارآباد – کنار جاده اصلی – روبه روی پارك شهدای گمنام خوانده خانم لیا کاشفی عزیز فرزند عزت به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها 1- مطالبه وجه سفته 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارات دادرسی گردشکار خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت 
با اعضاء شعبه و اعام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای مصطفی پیریائی 
توانا فرزند محمد قلی به طرفیت خانم لیا کاشفی عزیز فرزند عزت به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال وجه دو فقره سفته به شماره های 242940 – 95/2/20 و 243939 – 95/2/20 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست الی زمان وصول محکوم به ، توجها به دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق سفته مدرکیه خواهان و عدم ارائه هر گونه 
دفاعی از سوی خوانده علیرغم اباغ از طریق نشر آگهی حاضر نشده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است ، لذا با 
توجه به جمیع مدارك و محتویات پرونده قاضی شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1257 ، 1284 ، 1289 ، 1301 
قانو مدنی و مواد 198 ، 502 ، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 
916/000 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخه 97/4/9 لغایت اجرای حکم طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا بوده و پس از ان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان همدان می باشد .
1850 قاضی شعبه 125 شورای حل اختاف همدان – غامحسین شیری

گواهی حصروراثت
آقای فرامرز اس�ماعیلی بشماره شناس�نامه 6368691964 فرزند حکمعلی متولد 1350 صادره هشترود ازبه استناد شهادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 803/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که شادروان محمد 
اس�ماعیلی فرزند خدا قلی به ش�ماره شناس�نامه 6369025895 درتاریخ 76/3/26 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت 
وی عبارتند از ...1- دره الصدف ش�عا س�لطان آباد فرزند جواد خان ش.ش6369024181همس�رمتوفی2- مختار اسماعیلی فرزند محمد 
ش.ش6269027103پس�رمتوفی3- یداله اس�معیلی فرزند محمد ش.ش 6369803431پس�رمتوفی4- صدیقه اسماعیلی فرزند محمد 
ش.ش6369026751دخترمتوفی5- عدالت اسماعیلی فرزند محمد ش.ش6369027103دخترمتوفی6- قوچعلی شها فرزند ممی ش.ش 
6369026255پسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه 
هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد 

شد.م الف 3101 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای امید اکبری س�یار بشماره شناس�نامه 5789 فرزند محمد متولد 1358 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 988/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محمد اکبری سیار فرزند 
علی به ش�ماره شناس�نامه 153 درتاریخ 97/3/30 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- امید اکبری 
س�یار فرزند محمد ش.ش5789پس�رمتوفی2- وحید اکبری س�یار فرزند محمد ش.ش8571پس�رمتوفی3- فرید اکبری س�یار فرزند 
محمد ش.ش7943پس�رمتوفی4- مهس�ا اکبری س�یار فرزن�د محم�د ش.ش31353 دخترمتوف�ی5- مینا اکبری س�یار فرزند محمد 
ش.ش0018051014دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا 
چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم 

صادرخواهد شد.
م الف 3115 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای س�عید خاوری بش�ماره شناس�نامه 30325 فرزند محمد متولد 1357 صادره تهران ازبه اس�تناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 249/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان فاطمه طالبیان گوری 
فرزند غامحس�ین به ش�ماره شناس�نامه 2140 درتاری�خ 1393/3/11 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حی�ن الفوت وی عبارتند 
از ...1- س�عید خاوری فرزند محمد ش.ش30325پس�رمتوفی2- عباس خاوری فرزند محمد ش.ش29040پس�ر متوفی3- سعیده خاوری 
فرزند محمد ش.ش4181دخترمتوفی4- محمد خاوری فرزند آقاباا ش.ش 187همس�رمتوفی5- عش�رت دهقان منشادی فرزند هدایت 
ش.ش50مادرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس 

قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3109 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای حس�ین حیدری باوکالت ستاره اسکندرزاده بشماره شناس�نامه 469 فرزند صفی اله متولد 1345 صادره استان مرکزی ازبه استناد 
ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بش�ماره 953/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که 
شادروان صفی اله حیدری فرزند محمد به شماره شناسنامه 192 درتاریخ 1395/9/4 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت 
وی عبارتند از ...1- لیان حیدری فرزند صفرعلی ش.ش286همس�رمتوفی2- حس�ین حیدری فرزند صفی اله ش.ش469پسرمتوفی3- 
ابوالفضل حیدری فرزند صفی اله ش.ش یک پسرمتوفی4- زهرا حیدری فرزند صفی اله ش.ش15833دخترمتوفی5- بهجت حیدری فرزند 
صفی اله ش.ش468دخترمتوفی 6- اصغر حیدری فرزند صفی اله ش.ش15832پس�رمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3111 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی تغییرات شرکت آزما شناسان آراد با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 507288 و شناسه ملی 14005299395 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده 
م�ورخ 1396/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : جعف�ر نعمتی به 
ش�ماره ملی 0055463452 به س�مت مدیر عام�ل و نایب رئیس 
هیئ�ت مدی�ره )خارج از ش�رکا( - فری�ده نعمتی به ش�ماره ملی 
0064924564 ب�ه س�مت رئیس هیئ�ت مدیره = فائزه اس�دی به 
شماره ملی 0018684335 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )305686(
آگهی تغییرات شرکت آزما شناسان آراد با مسئولیت محدود به 

شماره ثبت 507288 و شناسه ملی 14005299395 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1396 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : کلیه اوراق و اس�ناد رسمی و بهادار و 
تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود 
اسامی با امضا هریک از اعضا منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادی و اداری با امضا هریک از اعضا منفردا همراه با مهر ش�رکت 
معتبر میباش�د و ماده مربوطه در اساس�نامه اصاح گردید . تعداد 
اعض�ای هیئ�ت مدیره به 3 نف�ر افزایش یافت و م�اده مربوطه به 
اساس�نامه اصاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر 27 ماده و 1 

تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )305687(
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی مطبوعاتی نشر آوران به شماره 

ثبت 4498 و شناسه ملی 10100246872 
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده 
مورخ 15/02/1397 و نامه شماره 353175/97 مورخ 1397/8/6 
معاونت امور مطبوعاتی و اطاع رس�انی وزارت فرهنگ و ارش�اد 
اس�امی تصمیمات ذی�ل اتخاذ ش�د : آقای حمیدرض�ا آصفی به 
ش�ماره مل�ی 0042289221 به س�مت رییس هی�أت مدیره آقای 
علیرضا ملکیان به شماره ملی 0700387730 به سمت عضو هیات 
مدیره آقای س�یدجعفر هاشمی به ش�ماره ملی 0450957039 به 
س�مت نایب رییس هیات مدی�ره آقای مهران عباس�ی انارکی به 
ش�ماره مل�ی 2030151653 به س�مت عضو هیات مدی�ره و مدیر 
عام�ل آق�ای محمدعلی رهب�ری به ش�ماره مل�ی 0033838100 
به س�مت عض�و هیات مدیره آقای احس�ان اله حجتی به ش�ماره 
ملی4131912457 به سمت عضو هیات مدیره خانم ادن حیدری 
به ش�ماره ملی 4621620878 به س�مت عضو هی�ات مدیره برای 
م�دت 4 س�ال تعیی�ن گردیدن�د آق�ای عاءالدی�ن ظهوریان به 
ش�ماره ملی0043360475 به عنوان ب�ازرس اصلی قانونی و آقای 
محمدحس�ین زمانیان به ش�ماره مل�ی4988424278 به عنوان 
بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب ش�دند. کلیه 
چک ها، اس�ناد تعه�دآور بانکی با امضاء ثاب�ت مدیر عامل و یک 
نف�ر از اعضاء هیات مدیره و همچنین قراردادهای نیروی انس�انی 
و پ�روژه ها ، خدم�ات اجرایی ، توافق نامه ها و فعالیت های جاری 
موسس�ه با تصویب در هیات مدیره و با امضاء مدیرعامل مجاز می 

باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )305688(
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مجتمع تولیدکشت بافت ایران به 

شماره ثبت 103605 و شناسه ملی 10101475168
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/02/04 و 
مجوز شماره 972/104/113407 مورخ 97/5/3 اداره تعاون استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د: محس�ن راودمند به شماره ملی 
0042658616 و مجتب�ی راودمند به ش�ماره مل�ی 0068099541 
و زم�ان حریر چی به ش�ماره ملی 0043384161 به س�مت اعضاء 
اصلی هیئت مدیره و زند حریر چی به ش�ماره ملی 0040148394 
به س�مت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب 
گردیدن�د. مریم راودمند به ش�ماره ملی 0075003457 به س�مت 
ب�ازرس اصلی و مصطفی راودمند به ش�ماره ملی 0060311304 به 
سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یکسال انتخاب 

شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )305689(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تاشگران افق البرز سهامی 
خاص به شماره ثبت 329413 و شناسه ملی 10103668121 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1396/06/13 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : ش�رکت منحل اعام و 
خانم زهرا هاش�می بش�ماره ملی: 5389349962 بس�مت مدیر 
تصفیه انتخاب شدند. نش�انی محل تصفیه: تهران خیابان سعدی 
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طبقه همکف و کد پستی : 1144733738 میباشد.
 سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )305690(
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مجتمع تولیدکشت بافت ایران به 

شماره ثبت 103605 و شناسه ملی 10101475168 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/04 و مجوز 
ش�ماره 972/104/113407 م�ورخ 97/5/3 اداره تع�اون اس�تان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د: محس�ن راودمند به شماره ملی 
0042658616 به س�مت رئیس هیئت مدیره و مجتبی راودمند به 
ش�ماره ملی 0068099541 به سمت منش�ی هیئت مدیره و زمان 
حریرچ�ی ب�ه ش�ماره مل�ی 0043384161 به س�مت نایب رئیس 
هیئ�ت مدیره انتخاب گردیدند. محس�ن راودمند به ش�ماره ملی 
0042658616 ب�ه س�مت مدیر عامل انتخاب گردید. کلیه اس�ناد 
و اوراق تعه�دآور بانک�ی پس از تصوی�ب هیئت مدی�ره با امضاء 
آقای محس�ن راودمن�د مدیرعامل بعنوان دارن�ده امضای ثابت و 
آقای مجتبی راودمند کدملی 0068099541 همراه با مهر ش�رکت 
تعاون�ی معتبر می باش�د در غیاب آقای مجتب�ی راودمند کدملی 
0068099541 ب�ا امضای آقای زمان حریرچ�ی نایب رئیس هیئت 
مدیره معتبر است و همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای 

مدیرعامل و مهرشرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )305691(
آگهی تغییرات شرکت تعاونی مجتمع تولیدکشت بافت ایران به 

شماره ثبت 103605 و شناسه ملی 10101475168 
به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/01/31 و 
مجوز شماره 972/104/113407 مورخ 97/5/3 اداره تعاون استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : سرمایه شرکت تعاونی به مبلغ 

100.002.000 ریال افزایش یافت. 
سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )305692(

اباغ وقت دادرسی 
آگهی اباغ وقت دادرسی  به آقای ارسان رحیمی  فرزند   در تاریخ 97/8/15  خواهان آقای محمد فرجیان به طرفیت  شما دادخواستی به 
خواسته مطالبه و جه تقدیم نموده که به این شعبه  ارجاع و به کاسه 970618  ثبت و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه 97/10/16  
ساعت 16 تعیین وقت شده است. اینک  به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست  خواهان و تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار  آگهی و از شما  دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه 31  شورای حل اختاف 
مجتمع مرکزی حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع درمقابل دعوی اقامه شده دارید بنمایید در غیر اینصورت 

دادخواست  اباغ شده محسوب و شورا  اقدام قانونی را معمول خواهد نمود. ر
10925 مدیر دفتر شورای حل اختاف شهرستان اردبیل 

آگهی مفقودی
  درخصوص مفقود شدن کارت ملی خانم معصومه تفویضی نام پدر محمد شماره ملی 2110483113 
متولد1373/04/25صادره ازشهرس�تان گرگان لذا کارت ملی به مشخصات فوق الذکر مفقود شده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
250- استان گلستان - گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درکاسه پرونده 9709980059500447وشماره بایگانی970622شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به آتیا بای مجهول المکان 
اخطار میگردد خواهان صدیقه خراسانی قلی آباد فرزند قنبر بطرفیت شما بخواسته اثبات وقوع بیع ومطالبه خسارت تاخیرتادیه وتسلیم 
مبیع والزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی والزام به تنظیم سند رسمی ملک والزام به اخذ پایان کار ومطالبه خسارات دادرسی به دادگستری 
گرگان تقدیم نموده است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه 
جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تاخوانده دردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان حاضرونسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه مورخه1397/10/19ساعت9 تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه 

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درکاسه پرونده9609980059500025وشماره بایگانی96/0028شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به سعید روشنی فرزند علی 
مجهول المکان اخطار میگردد خواهان مهدی عرب فرزند رجبعلی بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه تایید فسخ قرارداد وتسلیم مبیع به 
دادگس�تری گرگان تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی 
وصدوراخطاریه 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 کثیراانتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان حاضرونسخه ثانی 
دادخواس�ت وضمائم و اخطاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرسی که به روزشنبه مورخه 1397/10/22ساعت9 تعیین شده است شرکت 

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

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقاب با انتشار این آگهی برای یکنوبت میاد محمد خانی دریکی 
ازروزنامه های کثیراانتشار که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به آنها ممکن نگردیده است احضارمیشود تا دروقت رسیدگی 
س�اعت11مورخ 97/10/22 دراین شعبه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده 107/970454موضوع شکایت اکرم محمدیان وشیدا خمسه 
دائر برمزاحمت بانوان وصدمه عمدی ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ 

مینماید.
239- رئیس شعبه 107دادگاه کیفری2شهرستان گرگان-رستمی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سید جمیل حسینی
   خواهان حسن ملکا دادخواستی بطرفیت خوانده سید جمیل حسینی به خواسته مطالبه وجه- مطالبه خسارات دادرسی-مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاس�ه 9709981722100666بایگانی 970674/شعبه 12شورای حل اختاف 
مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 10/22 /1397ساعت8/30تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار 
آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
237-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف گرگان-میرشکار معظم

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای علی روحی نژاد فرزند صفرعلی بش�رح درخواس�تی که بکاسه970645-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که صفرعلی روحی نژاد فرزند غام بشماره شناسنامه10صادره ازکردکوی درتاریخ 95/6/26دراقامتگاه دائمی 
خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-علی روحی نژاد ف صفرعلی ش ش1526ت ت 
1353فرزند متوفی2-امیر روحی نژاد ف صفرعلی ش ش1730ت ت1359فرزند متوفی3-افس�انه روحی نژاد ف صفرعلی ش�ش1770ت 
ت1355فرزن�د متوفی4-فاطم�ه روح�ی ن�ژاد ف صفرعل�ی ش ش1408ت ت1363فرزند متوفی5-س�میه روحی ن�ژاد ف صفرعلی ش 
ش0492998493 ت ت1360فرزند متوفی6-وجیهه روحی نژاد ف صفرعلی ش ش2110008660ت ت1367فرزند متوفی7-معصومه روحی 
ن�ژاد ف احمد ش ش11ت ت1331همس�رمتوفی مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد وی�ا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 251-شعبه 8شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای علی رضا کاشانی فرزند حجت اله بشرح درخواستی که بکاسه 970643-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که عذرا بیگم شریعت فرزند حسن بشماره شناسنامه 47صادره از گرگان درتاریخ 1390/7/17دراقامتگاه دائمی 
خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت از1-علیرضا کاش�انی ف حجت اله ش ش265ت 
ت1349فرزند متوفی2-مجتبی کاش�انی ف حجت اله ش ش612ت ت1355فرزند متوفی3-معصومه کاش�انی ف حجت اله ش ش282ت 
ت1348فرزند متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات 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 واا گواهی صادرخواهد شد.
 274-شعبه 8شورای حل اختاف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای علیرضا خوش سیما دارای شماره شناسنامه 3بشرح دادخواست بکاسه970720-ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان شهربانو آذرخش به شناسنامه 6 درتاریخ97/8/10 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-محمد علی خوش س�یما ف عباس ش ش1ت ت1319صادره ازفردوس همسرمتوفی2-علیرضا خوش 
س�یما ف محمد علی ش ش3ت ت 1356 صادره ازعطا آباد پسرمتوفی3-حس�ین خوش سیما ف محمد علی ش ش13ت ت1345صادره 
ازگرگان پسرمتوفی4-زینب خوش سیما ف محمد علی ش ش163ت ت1364صادره ازگنبد دخترمتوفی5-طاهره خوش سیما ف محمد 
علی ش ملی2020008149ت ت1367صادره ازگنبد دخترمتوفی6-مریم خوش سیما ف محمد علی ش ش13ت ت 1347صادره ازجهان آباد 
دخترمتوفی که بجز موارد فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
234-رئیس شعبه 6شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای احمد قلجائی دارای ش�ماره شناسنامه2021815315بشرح دادخواست بکاسه970728/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمود قلجائی به شناسنامه2021815341درتاریخ 14/ 97/6دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-ناز بی بی آرشیا فرزند حسین ش ش1041ت ت 1342صادره اززابل مادرمتوفی2-ناصر 
قلجائ�ی ف عبدالحق ش مل�ی2021815331 ت ت 1363صادره ازگنبد برادرمتوفی3-احمد قلجائی ف عبدالحق ش ملی2021815315ت 
ت1367ص�ادره ازگنبد برادر متوفی4-فرهاد قلجائی ف عبدالحق ش ملی2112075071ت ت 1374صادره ازگنبد برادرمتوفی5-نس�رین 
قلجائی ف عبدالحق ش ملی2021815358ت ت1365صادره ازگنبد خواهرمتوفی که بجزموارد 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 واا گواهی صادرخواهد شد.
210-رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

آگهی فقدان سندمالکیت
کریم عمیقی باتسلیم دوبرگ استشهادمحلی مصدق مدعی است که سندمالکیت ششدانگ پاك 6594فرعی از1199فرعی از425 فرعی 
از9اصلی واقع دربخش 5ارومیه راکه ذیل ثبت شماره 37582 صفحه 238دفتر375بنام ایشان ثبت صادرو تسلیم گردیده مفقودنموده و 
ملک مزبور دربیع ش�رط نبودهوبرابر اسنادشماره3185مورخ 92/7/11 و5600مورخ 93/12/25 دفتر80ارومیه نزدبانک مسکن درقیدرهن 
میباشد برابرسندشماره مورخ دفتر ارومیه درحق انتقال یافته است مراتب برابرتبصره یک الحاقی به ماده120آیین نامه قانون ثبت دریک 
نوبت آگهی می ش�ود تاهرکس مدعی مالکیت ویا وجودسندمالکیت مذکور درنزدخودباش�دازتاریخ آخرین نوبت این آگهی بمدت 10روز 
اعتراض کتبی خودرابه ادراه ثبت ارومیه تس�لیم نمایددرصورت س�پری شدن مدت مقرروعدمدریافت اعتراض برابرمقررات سندمالکیت 

المثنی صادرخواهدشد. تاریخ انتشار روز 97/9/14
3130-رئیس اداره ثبت اسناد و اماك منطقه1 ارومیه-قلیزاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
شکوفه سلطانپور دارای شناسنامه ش�ماره 2755144025 بشرح دادخواست به کاسه 57/971088 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حبیب اله سلطانپور بشناسنامه 2755042753 در تاریخ 97/8/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1- محمدرضا سلطانپور فرزندحبیبی اله ش ش 2751416561 فرزندمتوفی2.معصومه سلطانپور 
فرزندحبیبی اله ش ش 2751415644 فرزندمتوفی3.افسانه سلطانپور فرزندحبیبی اله ش ش 2751416551 فرزندمتوفی4.شکوفه سلطانپور 
فرزندحبیبی اله ش ش 2755144025 فرزندمتوفی5.سمرنازجلیلی قلعه جوقی فرزندبهرام ش ش2751544207همسرمتوفی.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3145- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
شاپوراس�دزاده دارای شناس�نامه شماره 888 بشرح دادخواست به کاس�ه 970782 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان خلیل اس�دزاده شبیلوی سفلی بشناس�نامه 473 در تاریخ 97/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1- شاپوراسدزاده فرزدخلیل ش ش888ت ت53فرز ندمتوفی2.شهرضااسدزاده شبیلوی سفلی فرز 
ندخلیل ش ش806ت ت51فرزندمتوفی3.پریااسدزاده فرزندخلیل ش ش2960014901ت ت68فرز ندمتوفی4.رعنااسدزاده شبیلوی سفلی 
فرزندخلیل ش ش12ت ت59فرزندمتوفی5.زهرااسدزاده شبیلوی سفلی فرزندخلیلش ش9ت ت61فرزندمتوفی6.بتول صمدی شبیلوی 
علیا فرزندفرضعلی ش ش539ت ت34همس�رمتوفی .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 واا گواهی صادر خواهد شد.
3146-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف میاندوآب-نقی پور

اداره کل ثبت واسناد واماك استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و اماك حوزه ثبت ملک مانه و سملقان

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

 برابر رأی شماره 139760307004000053 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مانه و سملقان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سید مجید میرعزیزی فرزند سیدعباس به 
شماره شناسنامه 1637 صادره از مانه و سملقان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 74000 متر مربع قسمتی از پاك 54  اصلی اراضی 
خرمده غربی واقع در بخش 4 بجنورد که مقدار 4000 مترمربع از حد شرقی ملک مزبور در حریم مسیل مجاور واقع گردیده و به عنوان حقوق 
ارتفاقی برای اداره اب منطقه ای محسوب می گردد از محل مالکیت سید عباس میرعزیزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1397/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/14 10
 بشیرخانی- رئیس ثبت اسناد و اماك 

دادنامه 
 پرونده کاس�ه 9709985870900058 ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد تصمیم نهایی ش�ماره 9709975840200600 
تجدیدنظر خواهان ها: 1- خانم گل تاج محمدی فرزند علی اکبر 2- آقای عزیزاه امانی فرزند یداه همگی به نش�انی اس�تان خراس�ان 
شمالی – شهرستان بجنورد – شهر بجنورد – کوی بهداری بهارستان فرهنگ 18 پاك 25  تجدیدنظر خوانده : آقای خانعلی شیرزاد قاین 
فرزند جمال به نشانی  تجدیدنظر خواسته : مطالبه وجه بابت  دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید   رای دادگاه : در خصوص تجدیدنظر خواهی  1- آقای عزیزاه امانی فرزند یداه 2- خانم 
گل تاج محمدی فرزند علی اکبر نسبت به مبلغ 3500000 تومان – قسمتی از دادنامه شماره 97000330- 97/04/23 در پرونده کاسه بایگانی 
970058 حوزه 9 شورای حل اختاف  بجنورد ) توضیح اینکه خواهانها  بدوی در ابتدای امر 200000000 ریال از خوانده مطالبه داشته اند  شورا 
نسبت به مبلغ 13827000 ریال  خوانده را محکوم  نموده و نسبت به الباقی آن  حکم بر بی حقی  خواهانها  صادر نموده  که خواهانها در این 
قسمت  نسبت به مبلغ 35000000 ریال اعتراض کرده اند  بنابراین در قسمت مورد اعتراض  با توجه به نامه شماره 13970003170 – 97/4/28  
ثبت اسناد بجنورد  که طی آن اعام داشته تجدیدنظر خواهان ها مبلغ 152363910 ریال  مجموعا به اجرای ثبت  پرداخته اند و نیز با توجه 
به تصویر مصدق  فیش های واریزی ابرازی از سوی تجدیدنظر خواهان ها  و با عنایت به عدم دفاع تجدیدنظر  خوانده  اعتراض آن ها را در 
مورد مبلغ 35000000 ریال وارد دانسته  و با استناد به ماده 27 قانون شورای های حل اختاف بجنورد  ضمن نقض رای معترض عنه  در مورد 
همین مبلغ  از دادنامه  مورد اعتراض  با استناد به ماده 198 و 515 و 519  قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 35000000 ریال بابت اصل خواسته  و هزینه  دادرسی همین مبلغ بر اساس تعرفه  در حق خواهان ها صادر می گردد این رای غیابی و 

ظرف بیست روز از اباغ  از سوی تجدیدنظر خوانده در همین شعبه  دادگاه  قابل  واخواهی  و بعد از آن قطعی است . 15
رئیس  شعبه 2 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان بجنورد – محمدرضا حق پناه 

متن آگهی
 خواهان رونوش�ت حصر وراثت مرضیه ش�کری فرزند شکراله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100231  از 
ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصر وراث�ت نموده و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان تحفه عل�ی زاده فرزند حس�ینخان به ش ملی 
5248960711  طب�ق گواهی فوت به ش�ماره ثب�ت 1245 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:  1- شکراله شکری فرزند مرحوم غامحسین  به ش  ملی 5248964563  همسر متوفی 2-  بتول شکری فرزند شکراله به ش ملی 
5248975141  فرزند متوفی 3- طاهره شکری فرزند شکراله به ش ملی 5248972833  فرزند متوفی4- صدیقه شکری فرزند شکراله به 
ش ملی 5249679511  فرزند متوفی5- حبیب اله شکری فرزند شکراله به ش ملی 5248972175  فرزند متوفی6- حسین شکری فرزند 
ش�کراله به ش ملی 5249680402  فرزند متوفی7- مرضیه ش�کری فرزند شکراله به ش ملی 5249682510  فرزند متوفی  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت صفرگل فروتن فرزند قربانقلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100310  از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نورمحمد فروتن فرزند یاورگلدی به ش ملی 5919340150  
طبق گواهی فوت به شماره ثبت 7284 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:  1- صفرگل 
فروت�ن فرزند قربانقلی  به ش  ملی 5919342031  همس�ر متوفی 2-  آنا محمد فروتن فرزند یاور گل�دی به ش ملی 5919338611  برادر 
متوف�ی 3- چ�اری مهوش فرزند ی�اور گلدی به ش ملی 5919341351  ب�رادر متوفی4- امان محمد فروتن فرزن�د یاور گلدی به ش ملی 
5919340169  برادر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه ش�خصی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت 

نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 خانم ماه زر آرزم دارای شناس�نامه ش�ماره 199 به شرح دادخواست  به کاسه ی  پرونده 970338  از این  شورای حل اختاف درخواست   
گواهی حصر وراثت نموده است و چنین توضیح  داده که  مرحوم اژدر حمزه پور به شناسنامه 3 در تاریخ 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 تاریخ تولد 1348  نسبت 
همسر متوفی 2.  آغا باجی شهرت  رحیمی کللو فرزند خلیل شماره شناسنامه 204 تاریخ تولد 1303 نسبت  مادر متوفی 3.  امیر حسین  
شهرت حمزه پور  فرزند اژدر  شماره شناسنامه 5660088694 تاریخ تولد  1381 نسبت پسر متوفی  4.  میثم  شهرت حمزه پور فرزند اژدر 
شماره شناسنامه 1156  تاریخ تولد 1367 نسبت پسر  متوفی  5. سکینه شهرت حمزه پور فرزند اژدر  شماره شناسنامه 173 تاریخ تولد 
1365  نسبت   دختر متوفی  6.  فاطمه شهرت حمزه پور فرزند اژدر  شماره شناسنامه 5660022340 تاریخ تولد 1372 نسبت دختر متوفی   
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر   این  آگهی ظرف یک ماه به   شورای حل اختاف شهرستان  کوثر  استان اردبیل تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف کوثر – آرش جعفری 

مفقودی
 اص�ل س�ند کمپانی و برگ س�بز س�واری ه�اچ  بک تیب�ا 2 به رنگ س�فید روغنی م�دل 1395 
ب�ه ش�ماره پ�اك 639ق47 ای�ران 95 و ش�ماره موت�ور M15/8302932  و ش�ماره شاس�ی 

NAS821100G1050884مفقود و از در جه ا عتبار ساقط است. 
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مفقودی
  OHV شناسنامه مشخصات )برگ سبز(  و کارت مشخصات  و کارت سوخت  خودروی وانت پیکان 
مدل 1392  به رنگ س�فید به ش�ماره پاك 834ب67- ایران 75 و شماره موتور 118P0029459و 

شماره شاسی NAAA36AA2EG637961 مفقود و از درجه ا عتبار ساقط  است. 
10590  

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت دوم(
 به موجب دادنامه  ش�ماره 9609978520200401   صادر ش�ده از شعبه دوم دادگاه حقوقی نهاوند موضوع پرونده اجرائی   کاسه 970331  
ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری نهاوند آقای زاهد میرزایی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون تومان به عنوان اصل 
خواسته  در حق آقای علی صفا زمانیان و پرداخت مبلغ 31140000  ریال هزینه دادرسی و مبلغ 26400000 ریال  حق الوکاله  و نیز پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق  صندوق دولت  لذ حسب تقاضای  محکوم علیه پاك ثبتی 1392 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 3 نهاوند  که به 
عنوان مال معرفی نموده و ارزیاب دادگستری قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ 625/000/000 ریال برآورد نموده اند، این اجرا به درخواست 
محکوم  له اقدام به فروش ملک موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10  تا 11  
مورخه 1397/10/11 در  محل شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری  نهاوند از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
625/000/000 ریال شروع می شود و شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده 
فی المجلس بصورت نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی  و 
صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه خریدار در مهلت یک ماه مقرر  تهیه وجه 
مزایده نپردازد س�پرده وی پس از کس�ر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از سوی 
اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به  اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار 
تحویل و تملیک نخواهد شد، ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال 
مورد مزایده دیدن نمایند مال مورد  مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد. یک باب عمارت مسکونی به مساحت عرصه 
به متراژ 382/62 و همچنین حدودا 140 متر اعیانی با اس�کلت ترکیبی در  یک و نیم طبقه به قیمت 625/000/000 ریال  می باش�د. آدرس 

نهاوند  روستای دهفول خیابان ولی عصر )عج(
6992 قاضی اجرای احکام  مدنی دادگستری نهاوند – عباس آزاد بخت 

آگهی اباغ وقت دادرسی 
بدینوس�یله اعام می ش�ود آقای مهدی مصیبی دادخواستی به خواس�ته  مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال بابت طلب به انضمام  خسارات 
دادرسی به طرفیت خانم فاطمه رضایی ملقب به بی بی گل تسلیم شوراهای حل اختاف محات نموده که به این شعبه ارجاع و به کاسه 
970786 ثبت و وقت رس�یدگی برای روز ش�نبه 97/10/15 س�اعت 16 تعیین شده اس�ت اینک به علت مجهول المکان بودن خوانده  به 
درخواست  خواهان و دستور شورا و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا واقع در محات  - خ 15 خرداد مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت رسیدگی حاضر گردد  در صورت عدم حضور یا عدم 

معرفی وکیل یا عدم ارسال ایحه دفاعیه وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.  
3944 - رئیس شعبه  سوم شورای حل اختاف محات 

آگهی اباغ وقت دادرسی 
بدینوسیله به خانم سهیا حسین زاده خراسانی  فرزند احمد که به موجب دادنامه  شماره 99709978911300941 در پرونده کاسه 970596   
خواسته پرداخت مبلغ 19/200/000 ریال بابت اصل خواسته بعاوه 1/170/000 ریال    هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا 
یوم الوصول و مبلغ 800/000 ریال  حق الوکاله وکیل در حق خواهان شرکت 15  خرداد استان مرکزی با وکالت آقای رضا مهاجری محکوم  
گردیده اس�ت اباغ می ش�ود   چنانچه نسبت به حکم صادره ا عتراض دارند ظرف بیس�ت روز  از تاریخ انتشار این آگهی ا عتراض خود را 
به این مرجع واقع در محات خ 15 خرداد تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور نامبرده حق تجدید نظر خواهی نسبت 
به حکم صادر شده نزد محاکم عمومی حقوقی شهرستان محات را خواهد داشت در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت های مقرر طبق 

مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
3945 رئیس شعبه  سوم  شورای حل اختاف محات 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
 بدینوسیله و به استناد ماده 344  قانون آئین دادرسی   کیفری دادگاه های  عمومی و انقاب به  متهم فالح غزاوی  فرزند سوید اباغ می 
گردد تا در جلسه رسیدگی  به اتهامش دایر بر خیانت در امانت در تاریخ 1397/10/22  ساعت 10:30 در این شعبه   حضور بهم رساند. در غیر 

اینصورت  وفق قانون  اتخاذ تصمیم  خواهد شد. 
13/66  رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شادگان 

آگهی مزایده نوبت اول
شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان سنندج آگهی 
مزایده مال منقول نوبت اول به موجب پرونده اجرایی کاس�ه های 971928 
آقای فرزاد خزایی فرزند عبداه محکوم است به پرداخت مبلغ 28/283/262 
ری�ال در حق آقای ناصر نوری و همچنین پرداخت مبلغ 1/414/163ریال نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت. نظر به عدم پرداخت وجوه مذکور توسط 
محکوم علیه اموال مشروحه ذیل که به نظر کارشناس به مبلغ 41/000/000ریال 
قیمت گذاری گردیده در روز یک شنبه مورخ 1397/09/25 از ساعت 9 الی 10 
و در محل اجرای احکام شوراهای حل اختاف واقع در میدان آزادی سنندج 
با حضور نماینده محترم دادس�رای عمومی و انقاب سنندج و دادورز محترم 
اجرای احکام شوراها به مزایده گذاشته میشود طالبین میتوانند پنج روز قبل 
از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام از مال مورد مزایده بازدید به عمل 
آورند و پیش�نهادات خود را کتبا در روز مزایده تسلیم نمایند. برنده مزایده 
کس�ی خواهد بود که بااترین قیم�ت را اعام و پرداخ�ت نماید و بافاصله 
مبلغ 10 درصد  از قیمت پیش�نهادی به حس�اب س�پرده دادگس�تری واریز 
نماید و حداکثر ظرف یک ماه آتی ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیش�نهادی 
را به حساب دادگستری فراهم نماید بدیهی است وفق ماده 129 قانون اجرای 
اح�کام مدنی در صورتی که برنده مزایده در موع�د مقرر بقیه بهای اموال را 
بپ�ردازد س�پرده او پس از کس�ر هزینه مزای�ده به نفع دول�ت ضبط خواهد 
شد.مشخصات مال یا اموال به نشانی سنندج خیابان صاح الدین ایوبی نبش 
کوچه هدایت انبار مبل پاسارگاد)آقای فرزاد خزایی( میباشد.مشخصات مال 
مورد مزایده به ش�رح ذیل است:یک دس�ت مبل تختخواب شو ترکیه ای 8 
نفره، خط دار، طوسی رنگ، دسته چوبی ساخت آذربایجان غربی)سلماس( به 
قیمت 38/500/000 ریال و هزینه حمل و باربری از مبداء به سنندج 2/500/000 
ریال که جمعا مبلغ 41/000/000 ریال کارشناسی گردیده است. توضیح اینکه 
قیمت براساس روز تولیدکننده محاسبه گردیده و مبلغ مذکور آکبند)نو( می 

باشد. ارزش مال مورد نظر 41/000/000 ریال
شماره : 2/537� خ-قاضی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شوراهای 
حل اختاف سنندج � هادی اه مرادی

 آگهی اباغ اخطاریه ماده 101ائین نامه اجرا مربوط به پرونده اجرائی شماره 
8700003

بدینوس�یله به اقای حمداله اقائی فرزند فرامرز به شناس�نامه شماره 30 متولد سال 
1324 هجری شمس�ی به نش�انی بروجن بروجن بلوار مدرس کوچه جنب مخابرات 
کوچه مهناز پاك ش�ماره 3ک�ه طبق گزارش مامور اباغ اخطاری�ه درادرس مقیده 
به نامبرده میس�ر نگردیده اباغ می ش�ود که بانک س�امان ش�عبه کیش به استناد 
س�ند رهنی ش�ماره 143427مورخ 1385/11/8تنظیمی دفتر اسنادرس�می شماره 
15اصفهان علیه شما اجرائیه صادرنموده وپس ازاباغ قانونی اجرائیه به شما درتاریخ 
1387/12/27بستانکار درخواست ارزیابی مورد وثیقه را نموده لذا طبق گزارش مورخ 
1397/4/9کارش�ناس رسمی دادگستری مورد وثیقه متعلق به شما ششدانگ پاك 
ثبتی دوهزارویکصدوهشتاد وهشت فرعی ازپانصدوسی وسه  اصلی واقع دربروجن 
به مبل�غ پنج میلیاردوهفصدمیلیون ریال ارزیابی گردی�ده لذا چنانچه اعتراضی به 
نتیجه ارزیابی دارید ظرف مدت پنج روز ازتاریخ نشر این اگهی که روز اباغ اخطاریه 
می باشد کتبا اعتراض خودرا به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر 
به مبلغ هفت میلیون وپانصد هزارریال به واحد اجرای اسنادرسمی اداره ثبت اسناد 
واماك بروجن با اشاره به ش�ماره بایگانی پرونده 8700003تسلیم نماید درصورتی 
که به ترتیب مقرر فوق اعتراضی نرس�ید ارزیابی قطعی بوده وبه همان قیمت اگهی 
مزایده منتش�ر خواهد ش�د ضمنا چنانچه پ�اك ثبتی مورد وثیقه بیمه می باش�د 

مستندا اعام فرمایید 1260
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بروجن 

دعوتنامه
خواهان: ابراهیم جمالپورخوانده:شهرام منجزی زیایی آدرس : مجهول المکان محل حضور: پنج بنگله – جنب فروشگاه رفاه -شورای حل 

اختاف شعبه 2وقت حضور: یک ماه پس از نشر آگهی علت حضور: دادخواست آقای ابراهیم جمالپور بطرفیت شما
شماره : 6645شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

مطالبه
خواهان: علیداد قنبری شهنی خوانده: صابر عیدی وندی فرزند: محمدقلی شغل: آزاد وقت حضور: 97/10/23 ساعت حضور: 10صبح علت 

حضور: در مورد دادخواست آقای علیداد قنبری شهنی
شماره : 6644شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

آگهی مفقودی 
پروانه اش�تغال به کار مهندسی به ش�ماره 04021000637 به تاریخ صدور 1394/1/23 از وزارت راه 
و شهرس�ازی بنام اینجانب عباس باباحاجی فرزند عزیز به ش�ماره شناس�نامه 18892 به کد ملی 
0084595809 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.   تاریخ چاپ اول : 97/9/14     تاریخ 

چاپ دوم : 97/9/21 
       دادنامه 285

اخطاریه دفترخانه    نوبت دوم 
اخطاریه دفترخانه نوبت اول و دوم به فاصله هفت روز آقای مرتضی سری فرزند علی مجهول المکان .خانم شما پری رضائی فرد با دادنامه  
شماره 1927-97 تاریخ 97/7/14 شعبه اول حقوقی دادگاه چهارباغ از این دفترخانه تقاضای ثبت طاق کرده است لذا به شما اخطار قانونی 
می گردد پس از اباغ این اخطاریه به مدت 7 روز فرصت دارید به این دفترخانه مراجعه و نسبت به ثبت طاق مذکور اقدام نمائید در غیر 
این صورت طاق وفق مقررات ثبت و بدیهی است که شما دیگر حق هیچ ادعایی را نخواهید داشت . آدرس دفترخانه- هشتگرد-مقابل بازار 

صدف –ابتدای خیابان بابائی دفترخانه طاق شماره 4 ساوجباغ.   چاپ اول 97/9/7              چاپ دوم 97/9/14
دادنامه 276سردفتر طاق شماره 4 ساوجباغ- عبداه ابی زاده                                  

مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( و س�ند کمپان�ی خ�ودروی س�واری پراید111به ش�ماره شاس�ی: 
S5430091718701 و شماره موتور:4710424و شماره انتظامی: 52-443 ب 57متعلق به خانم/آقای 

: سید آرمان حسینی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند 1
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 شماره  4356
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512/52آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به خانم معصومه اسماعیلی نوقابی فرزند عبداله محکوم علیه پرونده کاسه شماره 236/97 مطروحه در  
ش�ورای حل اختاف شعبه 2 شهرس�تان خواف که فعا مجهول المکان می باشد اباغ می گردد حسب تقاضای محکوم له اجرائیه صادر 
که به موجب آن مکلف به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال خودروی سواری پژو 405 مدل 1388 به رنگ 
نقره ای وشماره پاك به نام محکوم له آقای احمد طیبی فرزند دلدار به نشانی شهرستان خواف،روستای برآباد و مبلغ 5 درصد نیم عشر 
اجرائی بابت  نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسامی ایران شده اید.لذا مقتضی است ظرف ده روز از انتشار این آگهی مفاد اجرائیه 
را اجرا نمایید در غیر اینصورت وفق قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. این آگهی فقط یک بار در روزنامه 

کثیراانتشار منتشر می شود و عملیات اجرایی نیازی به آگهی ندارد.
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/53رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالطیف جواهری دارای شناسنامه شماره 44 به شرح دادخواست به کاسه 2/473/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله جواهری به شناسنامه 14 در تاریخ 1387/3/17 دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ�ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- عبدالطیف جواهری زایچ�ه 44-1364 فرزند متوفی 2- ذکریا جواهری 
زایچه 0760050627-1369 فرزند متوفی 3-خدیجه جواهری زایچه 6262-1353 فرزند متوفی4- کبری جواهری زایچه 9-1358 فرزند 
متوفی5- نائمه جواهری زایچه 2-1363 فرزند متوفی6- سمیه جواهری زایچه 188-1367 فرزند متوفی7- گل افروز گل مهرآبادی فرزند 
غوث الدین زایچه 12-1327 همس�ر متوفی ،جمع ورثه متوفی 7 نفر می باش�د ومتوفی ورثه ی دیگری ندارد ؛اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بی 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 واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان خواف

511/54آگهی اباغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی
احتراما بدینوسیله به آقای مسعود غفاری مقدم فرزند بهارعلی؛ فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای حسین اسمعیل زاده فرزند 
یوسف، دادخواستی به طرفیت شما به کاسه 221/970464؛ به خواسته مطالبه چک به مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی 
وخسارت تأخیرتأدیه ، ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 1397/10/23 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراانتش�ار محلی درج می گردد و ش�ما می توانید قبل از رسیدگی  به دبیرخانه شعبه 221 شورای حل اختاف ویژه زندان 
مرکزی مش�هد مراجعه نموده و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت نمایید؛ در صورت عدم حضور، وفق 

مقررات ،غیابا رسیدگی خواهد شد.
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار)ویژه زندان مرکزی( مشهد

511/55آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم کاسه پرونده 23/970831
وق�ت رس�یدگی: 97/11/10 س�اعت 11 – خواهان: منصوره زرگری فرزند قاس�م – خوان�ده: ماندانا ملک زاده فرزن�د غامرضا– خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه عمومی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن ا 
عام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساندچنانچه بعدا 

اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
منشی شعبه 23 دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- جواد صداقت توایی

511/56آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مسعود مشیریان فرزند طاها فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست راحله امیری 
راد علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب دادنامه شماره 9709977577300817 در پرونده کاسه 23/970438 به پرداخت مبلغ 
700/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه های دادرسی طبق تعرفه و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه که از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت براساس نرخ شاخص کاای اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است. 
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- روحبخش

511/57آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاس�ه پرونده: 25/970846 وقت رس�یدگی:  مورخه 97/11/9 س�اعت 9 – خواهان: بانک ملت – خوانده: تقی خانی کلوخی فرزند علی 
اصغر – خواسته: مطالبه وجه بابت قرارداد مرابحه و تعهدنامه و خساات دادرسی و تاخیر تادیه– خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 25 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 اانتشار آگهی می شود 
تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساندچنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/58آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حکمت ایازی سنقرآبادی فرزند غام یحیی فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای حمید صدیقی دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به  طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت جام ارائه و به کاسه 3/988/97 
ثبت و برای روز دوشنبه مورخه 1397/10/17 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه شهرستان 
تربت جام مس�تقر در مجتمع ش�ماره به نشانی مقابل دادگس�تری  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

511/59رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد شیخ فرزند رمضان به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701837 از این 
دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضان شیخ زادگان در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات 
گفته ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1- محمد 2- فاطمه 3- علی اصغر 4- علی اکبر همگی شیخ )فرزند( 5- فاطمه محمدی )همسر( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد- زهرا لعل

511/60رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت س�ید مصطفی س�یدی فرزند س�ید عب�اس به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701903 از این دادگاه درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مهری بهبودی در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1- سید مصطفی 2- سید مرتضی 3- سید مجتبی 4- بی بی محبوبه 
همگی سیدی )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا 

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

511/61رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت احمدرض�ا بختی�اری رزق آباد فرزن�د مجید به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701755 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید بختیاری رزق آبادی 
در اقامت�گاه دائم�ي خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به: 1- معصومه پیروی )همس�ر( 2- احمدرضا  3- حوریه 
4- هدیه 5- هانیه همگی بختیاری رزق آبادی )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا 
چنانچه ش�خصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد- زهرا لعل

511/62رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد جواد عراقی فرزند موسی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701876 از 
این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی عراقی در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته 
ورثه حین الفوت آن منحصراست به: 1- محمدجواد 2- مینا 3- محسن همگی عراقی )فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه 

به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد- زهرا لعل

511/63آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد یوسفی فرزند حسن
خواهان آقای علی محمدی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حبیب اله رضایی دوغایی و... به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند رسمی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987579200614 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد )42 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتشار 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. 
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی )42 حقوقی سابق( مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد- اعظم محمدنژاد  

511/64آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان طاهره جنتی خواندگان: سهیل کاظمیان- نسترن کاظمیان- ادن کاظمیان- سینا کاظمیان- سوسن کاظمیان- ندا کاظمیان- 
نازیا کاظمیان به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی نیست( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970926 شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26ساعت 8 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار 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. 
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی )56 حقوقی سابق( مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد- مصطفی ادبی 

511/65 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان خانم نفیسه وزان فرزند محمد کاظم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی پیرایش شیرازی نژاد فرزند محمدرضا به خواسته 
الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987576000583 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتشار 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. 
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/66آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای براتعلی نیرومند 
خواه�ان آق�ای احمد صفار نجیب دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای براتعلی نیرومند به خواس�ته تایید فس�خ قرارداد )مالی( 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9609987513801039 ش�عبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
ام�ام خمینی شهرس�تان مش�هد )53 حقوقی س�ابق( ثبت و وقت رس�یدگی جه�ت تحقیقات حضوری دعوت به صلح و س�ازش 
و بررس�ی مبنای و موارد اختاف و بررس�ی مس�تندات طرفین، همچنین بررس�ی نظریه کارش�ناس مورخ 1397/10/22س�اعت 
9/30 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رس�یدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی )53 حقوقی سابق( مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد 

511/67آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )اجرای قرار معاینه محلی( 
خواهان ها علی مداری و علی اصغر یوسفی مقدم دادخواستی به طرفیت خواندگان مهرداد حبیب- مریم ذبیحی الهی شهیدی- فیروزه 
حبیب به خواسته اثبات وقوع بیع و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987580300205 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )53 حقوقی سابق( 
ثبت و وقت اجرای قرار معاینه محل مورخ 1397/11/01س�اعت 9/30 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می 
گردد تا خواندگان 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. ضمنا می توانند مطلعین خود را در محل حاضر نمایند.
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی )53 حقوقی سابق( مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد 

511/68آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه آقای علیرضا نخعی مقدم- محمد جواد کیوری فرزند قربانعلی که مجهول 
المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977575700291 صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی مشهد در پرونده شماره 
7/961038 به حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 330/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن 
که در زمان اجرای حکم از تاریخ صدور چک تا زمان اجرا بر اس�اس ش�اخص بانک مرکزی محاس�به خواهد شد و مبلغ 10/037/000 ریال 
بعنوان هزینه دادرسی آن و مبلغ 9/120/000 ریال بعنوان حق الوکاله مرحله بدوی در حق محکوم له و 2- پرداخت حق ااجرا )نیم عشر( 
در حق دولت ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- محمدیان

511/69آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم  علیه آقای ایرج قاس�می فرزند انام ا... که مجهول المکان می باش�د اباغ 
می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977575700634 صادره از ش�عبه 7 دادگاه حقوقی مش�هد در پرونده شماره 7/970350 
محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ ش�ش میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن که در زمان اجرای حکم از تاریخ 
صدور چک )1390/11/21( تا زمان اجراء براس�اس ش�اخص بانک مرکزی محاسبه خواهد ش�د و مبلغ 916/000 ریال بعنوان خسارت 
دادرس�ی آن و مبل�غ 108/000 ریال بعنوان نصف حق الوکاله وکیل برای نماینده حقوق�ی موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد 
از ح�ق الوکال�ه های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیش�رفت دعاوی دولت مصوب 1344 در مرحله بدوی در حق 
محکوم له و 2- پرداخت حق ااجرا )نیم عش�ر( در حق دولت ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به 
اج�رای مف�اد اجرائیه اق�دام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالب�ات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- محمدیان

511/70آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه آقای ابوالفضل تشکری فرزند محمد- امیر حدادی فرزند محمد که مجهول 
المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977575700629 صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی مشهد در پرونده شماره 
7/970349 متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه آن که در زمان اجرای 
حکم از تاریخ صدور چک تا زمان اجراء بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و مبلغ 1/571/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی 
آن و مبلغ سیصد هزار ریال بعنوان هزینه نشر آگهی و مبلغ 360/000 ریال بعنوان حق الوکاله وکیل برای نماینده حقوقی موضوع در حق 
محکوم له و 2- پرداخت حق ااجرا )نیم عشر( در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- محمدیان

511/92آگهی
پیروآگه�ی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علی�ه آقای جوادرحیمی پ�ور فرزند علی اکبر که مجهول المکان می باش�د 
اب�اغ می گردد چون وف�ق دادنامه ش�ماره9709977509600943 صادره از ش�عبه257 درپرونده ش�ماره970273 محکوم به پرداخت 
مبلغ34/100/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 730/250 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی درروزنامه 
در حق محکوم له آقای خداینظر محمدی فرزند حاج محمد و نیم عش�ردولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید 
نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 257شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/93آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مهدی برزنونی فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست آقای حسن خوافی چمن 
آبادی علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977509301262 درپرونده کاسه 970821 به محکومیت خوانده 
آقای مهدی برزنونی به پرداخت مبلغ 1/890/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه ازتاریخ 
صدور چک 1397/06/27 ونیز پرداخت مبلغ 1/355/625 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق خواهان)آقای حسن 
خوافی چمن آبادی( محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت 

قانونی واخواهی دراین شورا است.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره5 شهرستان مشهد

511/94آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمدمالکی فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست آقای اردشیر صدیقی علیه 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب حکم ش�ماره 9709977509301263 درپرونده کاسه 970810/254  به حکم برمحکومیت 
خوانده )آقای محمدمالکی( به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 2/271/000 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب 
دادرسی درحق خواهان صادرو اعام می دارد النهایه درمورد ادعای خواهان نسبت به خواسته ردیف )ج( باالتفات به اینکه سفته یادشده 
واخواس�ت نگردیده لذا ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت 1397/06/25 الی یوم ااداء براس�اس ش�اخص بانک مرکزی محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی واخواهی دراین شورا است.
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/95آگهی
خواه�ان خانم اکرم بداغ آبادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای علی افچنگی به خواس�ته مطالبه نفق�ه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 92شورای حل اختاف مجتمع شماره5شهرستان مشهد واقع درمشهد میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع وبه کاسه 971051/92 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/25 ساعت 8 صبح تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفترشعبه 92شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/96آگهی
خواهان مصطفی پاس�ار دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای محمدحسن سعیدیان نسب به خواس�ته مطالبه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه254 شورای حل اختاف مجتمع شماره5شهرستان مشهد واقع درمشهد 
میدان میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاس�ه970992 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 8 صبح تعیین شده 
اس�ت.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزم�اده 73قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن 
به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفترشعبه 254شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/97آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای قاسم بهشتی فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست آقای مرتضی رجب زاده اسود 
علیه شمابه خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977508001341 درپرونده کاسه 970837 به پرداخت مبلغ 6/700/000 ریال 
بابت اصل خواسته و698/375 ریال هزینه دادرسی درحق محکوم له محکوم شده اید .مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی واخواهی دراین شورااست.
منشی شعبه241 شورای حل اختاف مجتمع 5 مشهد

511/98آگهی
خواهان محمدبذرافش�ان دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای عبدالوحیدکریمی به خواس�ته مطالبه وجه تقدی�م دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه255 شورای حل اختاف مجتمع شماره5شهرستان مشهد واقع درمشهد میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع وبه کاس�ه9709987509401040 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/25 ساعت 08/30 صبح تعیین 
شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به 

شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفترشعبه 255شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/99آگهی
شماره بایگانی :970980-خواهان آقای مجتبی ظریفیان زیبالوی دادخواستی به طرفیت خواندگان1-خلیل کوهساری2-حمیدریگی به 
خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه266 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره5شهرس�تان مش�هد واقع درمش�هد میدان میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاس�ه266 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 
1397/10/23 س�اعت10 صبح تعیین ش�ده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده 
پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفترشعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/100آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مهدی کدخدا فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست آقای حسین پیروی علیه 
ش�ما بخواسته استرداد مال به موجب حکم ش�ماره 9709977516501265 درپرونده کاسه 970831 به فسخ مبایعه نامه 1397/06/08 
واسترداد یک دستگاه اتومبیل سواری دوو سیلو مدل 82 به شماره پاك 176 س 27 ایران 74 به پرداخت مبلغ 13/000/000 تومان بابت 
اصل خواسته ومبلغ 241/900 تومان بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی وازتاریخ درج در روزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/101آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مهدی نیک بخشی وامیر کوروش زاده که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره9409987509100681 صادره از شعبه252 درپرونده شماره940375-252 حکم برمحکومیت خواندگان 
بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه ازتاریخ 
سررسید چک 1393/11/31 الی یوم ااداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی ونیز پرداخت پانصد وهفتادوپنج هزارریال بابت خسارت وارده به 
سبب هزینه دادرسی وحق درج آگهی درحق خواهان)رضا ثناگو(صادرواعام می گردد درحق محکوم له آقای رضا ثناگو و نیم عشردولتی 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 252شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/102آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم مهین ایزدپناه فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست آقای آرش رسولی مقدم 
سنگانی باوکالت آ. وفا خواه  علیه شمابه خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509101168 درپرونده کاسه 970899-
252 به پرداخت مبلغ 58/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته وجبران)پرداخت( خس�ارت وارده به سبب تاخیر درتادیه ازتاریخ سررسید 
چک1397/01/16 الی یوم ااداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی ونیز پرداخت1/061/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
درحق خواهان )آرش رسولی مقدم سنگانی( صادر واعام می دارد .مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ 

درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
مسئول دفتر شعبه252شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/103آگهی
خواهان آقای قاس�م پورعباس بیلندی دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده آقای احمد میادار به خواس�ته مطالبه وج�ه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه266 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره5شهرستان مشهد واقع 
درمش�هد می�دان میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاس�ه970660 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/26 س�اعت11 
صبح تعیین ش�ده اس�ت.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73قانون آئین دادرس�ی دادگاه 
ه�ای عموم�ی وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده پس 
ازنش�رآگهی واطاع ازمفادآن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفترشعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/104آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای رامین محصل رودی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره9709977516500920 صادره از ش�عبه266 درپرونده شماره970463 محکوم به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه ازتاریخ صدور چک 1395/04/20 الی یوم ااداء ونیزپرداخت مبلغ 
181/650 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای محمد عباس زاده دربانی و نیم عشردولتی شده اید 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/105آگهی
خواهان آقای حس�ن قربان زاده دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای غامرضا ااو به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه266 شورای حل اختاف مجتمع شماره5شهرستان مشهد واقع درمشهد میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع وبه کاس�ه970992 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت9 صبح تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفترشعبه 266شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد 

511/106آگهی
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای رضا نوروزی وروح اله میهن دوس�ت واحمد امینی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود درمورد 
دادخواست آقای حسین نوروزی علیه شما بخواسته تنظیم سند به موجب حکم شماره 9709977516201256 درپرونده کاسه 970789 
به حکم به اثبات وقوع عقد بیع بین طرفین ودعوی تنظیم س�ند رانس�بت به خوانده ردیف اول وارد وبااستناد به مواد10و219و220و225 
قانون مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول آقای روح اله  میهن دوست نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودروی پراید 
مدل 1382 به شماره انتظامی 988 ق 66 ایران 32 و خوانده ردیف سوم از بابت تسبیب به استناد مواد 328 و331 قانون آئین دادرسی 
مدن�ی ب�ه پرداخت مبلغ دومیلیون وهفتادونه هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی وهزینه درج آگهی روزنامه درحق خواهان محکوم ش�ده 

اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی واخواهی دراین شورا است.
منشی شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/107آگهی
خواهان آقای محمدصادق صاحبی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهرداد عباسی شاه کرم به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه263 شورای حل اختاف مجتمع شماره5شهرستان مشهد واقع درمشهد 
میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع وبه کاسه971098 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/25 ساعت12 
تعیین ش�ده اس�ت.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع 
ازمفادآن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد.
دفترشعبه 263شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد 

511/108آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای سید ابوالقاسم حسینی سوم فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علیرضا 
نظری امیر آبادی علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977509201318 درپرونده کاسه970889 به پرداخت مبلغ 
سی وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه ازتاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت 
1388/02/21 الی یوم ااداء براس�اس ش�اخص بانک مرکزی ونیز پرداخت مبلغ یک میلیون ویکصدوهشتاد وپنج هزار وپانصد ریال بابت 
خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق خواهان )علیرضا نظری امیرآبادی( محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می 

گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی واخواهی دراین شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/109آگهی
خواهان آقای سجادشایسته دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی ثمین فر به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه247 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره5شهرستان مشهد واقع درمشهد میدان 
میرزا کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع وبه کاس�ه971035 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت8/30 
صبح تعیین ش�ده اس�ت.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان وبه تجویزماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقاب درامورمدنی ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تاخوانده پس ازنشرآگهی 
واطاع ازمفادآن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
دفترشعبه 247شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد 

511/110آگهی
خواهان آقای حسن کیخسروی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای صفرعلی مرادی عمرانی ومهدی شعبانی به خواسته تنظیم سند 
خودرو  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه247 شورای حل اختاف مجتمع شماره5شهرستان 
مشهد واقع درمشهد میدان میرزا کوچک خان-روبروی تاار پردیس ارجاع وبه کاسه970956 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/26 س�اعت9 صبح تعیین شده اس�ت.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده 
پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
دفترشعبه 247شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد 

511/111آگهی
خواهان آقای حمیدرضافاضلی س�رند دادخواس�تی ب�ه طرفیت خوانده آقای احمد دس�تواره فرزندخدابخش به خواس�ته تنظیم 
س�ند مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه9709987509201116 شعبه 253شورای حل اختاف مجتمع شماره 
پنج شهرس�تان مش�هد ثبت و وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/25 س�اعت8/30 صبح تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت 
خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی 

دردادگاه حاضرگ�ردد.
متصدی امور دفتری شعبه 253شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد 

511/71آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه آقای حسن غامی فرزند عزیز که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9609977575701474 صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی مشهد در پرونده شماره 7/960696 محکوم علیهما ملزمند به 
تنظیم س�ند رس�می اتومبیل پژو 206 مدل 1388 با پاك انتظامی ایران 12- 766 ص27 بنام محکوم له و محکومیت محمدرضا شفیعی به 
پرداخت مبلغ 5/883/350 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له و 2- پرداخت حق ااجرا )نیم عشر( در حق دولت شده اید ظرف 
ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- محمدیان

511/72آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم محمود سلیمی فرزند محمد
خواهان آقای علی اکبر علی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمود سلیمی به خواسته تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709987575700678 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/11/09 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 کثیر اانتش�ار 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. 
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد-طیبه رحمانی  

511/73تبادل لوایح
بایگانی: 960519- بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به تجدید نظر خوانده مجهول المکان رس�ول جوان آرا فرزند سبزعلی اباغ می گردد: 
آقای یداه احسان بطرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی مشهد، تجدید نظر خواهی کرده است، چنانچه پاسخی 
دارید ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی به این شعبه اعام نمایید در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد. 
مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- کریمی

511/74آگهی اباغ دادنامه
کاس�ه:970428-بدین وس�یله پیرو آگهی قبلی به خوانده آقای ابراهیم مرادی فرزند صید محمد مفاد دادنامه صادره از ش�عبه 18 دادگاه 
حقوقی مشهد به شرح ذیل اباغ می گردد: - رای دادگاه- در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای عباسعلی صبوری به وکالت از آقای 
محمد علی رستم نژاد بطرفیت خوانده آقای ابراهیم مرادی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، دادگاه با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواس�ت تقدیمی، نظر به اینکه ش�هود خواهان با حضور در جلسه رسیدگی عدم بضاعت مالی خواهان 
را گواهی نموده اند و خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلس�ه رس�یدگی حضور نیافته و دلیل معارضی اقامه نکرده اس�ت لذا دادگاه خواسته 
خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 504 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان معافیت موقتی وی از پرداخت هزینه 
دادرسی مرحله تجدید نظر صادر و اعام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 

خراسان رضوی می باشد. 
منشی شعبه 18 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- سیده زهره نوری

511/75تبادل لوایح
بایگانی: 960733- بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به تجدید نظر خواندگان مجهول المکان 1- حس�ین جورابچی بخارایی فرزند اصغر 
2- سید علی اکبر وزیری فرزند سید ابوالحسن 3- محمد آرم فرزند علی 4- اقدس وزیری کنگ علیا فرزند حسن اباغ می گردد: شهرداری 
مش�هد )منطقه 7( بطرفیت ش�ما از دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی مشهد، تجدید نظر خواهی کرده است، چنانچه پاسخی دارید 

ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی به این شعبه اعام نمایید در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال میگردد. 
مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- کریمی

511/76آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای محمد قربانی چری- مرتضی بنی آدم فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
پس�ت بانک علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977579701164 در پرونده کاس�ه 970343 دادگاه 
عموم�ی حقوقی مش�هد متضامن�ا به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته با محاس�به آن به نرخ یوم الوصول براس�اس 
ش�اخص بان�ک مرک�زی از تاریخ صدور چک تا زم�ان وصول و مبلغ 5/974/197 ریال بابت خس�ارات دادرس�ی در حق خواهان صادر 
و اع�ام می نماید. مراتب بدین وس�یله در روزنام�ه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه است. 
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- علی خانی

511/77آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی قبلی به آقای احمد خوشنویس- مرضیه وفاکیش رحیمی- حامد حسن پور کیانی فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد دادخواست بانک سینا علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977579700718 در پرونده کاسه 970277 دادگاه 
عمومی حقوقی مشهد متضامنا به پرداخت مبلغ 1/600/000/000  ریال بابت اصل خواسته با محاسبه آن به نرخ یوم الوصول براساس شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 91/452/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. مراتب بدین 

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

511/78آگهی اباغ دادنامه
بدین وس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای سید علی احس�انی امیری فرزند سید علی اکبر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
سید جواد شریعتی علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977579700997 در پرونده کاسه 970396 دادگاه عمومی 
حقوقی مشهد به استناد مواد 6 و 8و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم تقسیط محکوم به را طی اقساط ماهیانه 4/000/000ریال در 
حق خواهان صادر و اعام می نماید. مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است. 
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- علی خانی

511/79آگهی اباغ اجرائیه
خانم محبوبه حسنی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 961050 منجر به 
صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 148/285/411 ریال بابت اصل خواسته )که تا تاریخ 1396/12/3 جرائم 
آن محاسبه شده است( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس ماده 2 قرارداد )هر 3000 ریال 2/3 ریال در روز( از تاریخ 1396/12/3 تا یوم الوصول 
و مبلغ 9/527/985 ریال بابت خس�ارات دادرس�ی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده است. لذا مراتب 
فوق مواد 9- 118- 119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده 
خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعام نمائید. 
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/80آگهی اباغ اجرائیه
آقای امیر علی خرم شاد پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک رفاه کارگران بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
960997 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال بابت اصل خواسته )که تا تاریخ 
1396/11/21 جرائم آن محاس�به ش�ده است( و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه براس�اس تبصره 2 ماده 15 قرارداد )34 درصد در سال( از تاریخ 
1396/11/21 تا یوم الوصول و مبلغ 13/694/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم 
گردیده است. لذا مراتب فوق مواد 9- 118- 119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از 
انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبًا 

به قسمت اجرا اعام نمائید. 
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/81آگهی اباغ اجرائیه
آقای حسن عبدرویانی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 970021 منجر 
به صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 166/008/182 ریال بابت اصل خواسته )که تا تاریخ 1396/12/24 
جرائم آن محاسبه شده است( و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس ماده 13 قرارداد ) 2/5 ریال در ازاء هر 3/000 ریال مانده بدهی در روز( از 
تاریخ 1396/12/25 تا یوم الوصول و مبلغ 10/456/401 ریال بابت خسارات دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت 
محکوم گردیده است. لذا مراتب فوق مواد 9- 118- 119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز 
پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود 

را کتباً به قسمت اجرا اعام نمائید. 
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/82آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جواد رضائی فرزند غامعلی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977509600538 صادره از شعبه257 درپرونده شماره 970164 محکوم به حضور دردفترحانه اسنادرسمی وانتقال تنظیم 
سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پراید مدل86 به شماره پاك 392 د86 ایران 74 به نام محکوم لها خانم کبری رضائی فرزند سلیمان 
درحق محکوم لها ودرخصوص هزینه دادرسی محکوم علیه آقای عید علی قاپاقی به پرداخت مبلغ دومیلیون وچهارصدو وشصت وهفت هزارو 
پانصد ریال درحق محکوم لها ونیم عشردولتی شده ایدظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید 

درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 257شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/83آگهی
خواهان آقای علی مش�مول فرزندبراتعلی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم خدیجه جهانی فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه وجه 
بابت پرداخت وام خوانده به عنوان ضامن تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 257 شورای 
حل اختاف مجتمع ش�ماره پنج شهرس�تان مش�هد واقع درمش�هد-طاب میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاسه 971063 ثبت گردیده 
که وقت رس�یدگی آن مورخ1397/10/26س�اعت 8/30 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
وب�ه تجویزماده 73قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی ودس�تور دادگاه مرات�ب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی واطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه257 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/84آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسین بذرافشان که مجهول المکان می باشد اباغ  می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977508800812 صادره ازشعبه 249 درپرونده ش�ماره 970315 محکوم به پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ دومیلیون وهشتصدوچهارهزارریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و450/000 ریال هزینه 
آگهی خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک 1396/08/30 تایوم ااداء در حق خواهان حسین بذرافشان ونیم عشردولتی شده 
اید ظرف ده روز ازانتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه249شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/85آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای سعیدجالی سردشت که مجهول المکان می باشد اباغ  می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977508800812 صادره ازشعبه 249 درپرونده شماره 970315 محکوم به پرداخت مبلغ یکصد میلیون 
ری�ال باب�ت اصل خواس�ته ومبلغ یک میلیون ونهصد وهفتاد وچهار هزار ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی وآگهی  
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 1396/11/30 تایوم ااداء در حق خواهان حسین بذرافشان ونیم عشردولتی شده اید ظرف 
ده روز ازانتش�ار ای�ن آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمائید درغیراینص�ورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه249شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/86آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسن اسکندرزاده که مجهول المکان می باشد اباغ  می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977508800352 صادره ازش�عبه 249 درپرونده شماره 970001 محکوم به پرداخت مبلغ 167/083/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته وهمچنین پرداخت مبلغ2/534/537 ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی وپرداخت مبلغ 520/000 ریال حق الوکاله 
وکیل و خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواس�ت مورخ 1396/12/27 تایوم ااداء محاسبه در حق خواهان ونیم عشردولتی شده اید 
ظرف ده روز ازانتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه249شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد

511/87آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای س�یدرضا س�یادت که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977508800629 صادره از شعبه249 درپرونده شماره970273 محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون 
وهش�تصدهزار ریال بابت اصل خواسته وجبران )پرداخت( خس�ارت وارده به سبب تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 1392/06/02 تا 
یوم ااداء درحق محکوم له ونیز پرداخت مبلغ نهصدو بیس�ت وش�ش هزار وپانصد ریال بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
ودر آگهی درحق محکوم له رضاحاجی باقری خواجه باغ و نیم عش�ردولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/88آگهی
بدینوس�یله اعام می دارد به موجب درخواس�ت خواهان فاطمه مروی باشی س�اروق باوکالت خانم محبوبه گلزار بطرفیت خواندگان 1-رضا 
مروی 2- قاسم مروی باش ساروق قرار تحریر ترکه مرحومه رمضانعلی مروی باش ساروق طی شماره 971724 درشعبه 265 صادر ودر وقت 
اجرای قرار مورخه 1397/10/29 ساعت 9صبح تعیین گردیده است لذا ازورثه یانماینده قانون آنها ، بستانکاران ومدینونین به متوفی وکسان 
دیگری که حق بر ترکه متوفی دارند دعوت می ش�ود درموعد مذکور درمحل این ش�ورا با آدرس خراس�ان رضوی شهرستان مشهد میدان 
میرزاکوچک خانم روبروی تاار پردیس مجتمع 5شورای حل اختاف شعبه 265 حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرارنخواهدبود.
شعبه265شورای حل اختاف مجتمع 5 مشهد

511/89آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به مهدی عزتی فرزند حسین که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره 
درپرونده کاس�ه 9709987509200568 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977509201083مورخ1397/07/21 صادره از شعبه 253 محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ سی وچهار میلیون وپانصد هزارریال بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 
سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم وپرداخت مبلغ دومیلیون وسیصد وبیست ونه هزار ودویست وپنجاه هزاریال بابت خسارات ناشی از 

هزینه دادرسی درحق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشرحق اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.
متصدی امور دفتری شعبه253 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5مشهد

511/90آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به اسماعیل سعیدی اصیل فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست مصطفی اردکانی نمدانی 
علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم 9709977516301263 ودر پرونده کاس�ه 264/970749 حکم به پرداخت مبلغ شصت 
میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 01348766 مورخه 1392/09/18 خواسته وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه 
براس�اس »فرمول مبلغ چک ضربدر ش�اخص بهای کااها وخدمات مصرفی درتاریخ تادیه وجه چک تقسیم برشاخص بهای کااها وخدمات 
مصرفی درتاریخ صدور چک « ونیز پرداخت مبلغ یک میلیون وپانصد وس�ی وش�ش هزارریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی واز تاریخ درج درروزنامه 

درمهلت قانونی واخواهی دراین شورا است.
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/91آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به عبدالصمد براوی فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست مرجان پلی اورته چشمه علیه 
شمابخواس�ته تنظیم س�ند به موجب حکم ش�ماره 9709977516301293 درپرونده کاس�ه 264/970787 حکم به حضور در دفترخانه 
اسنادرسمی وانتقال سند خودروی سواری پیکان وانت به شماره جدید 74-156 ق 39 شماره قدیم 36-939 ی 26 به نام خواهان وهزینه 
دادرسی ودرج آگهی به مبلغ یک میلیون وپانصد وسی وپنج هزارریال درحق خواهان مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی واخواهی دراین شورا است.
شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/112آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به آقای جوادرمضانی که مجهول المکان می باشد اباغ می شودطبق اجرائیه صادره در پرونده 
کاس�ه 970612 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977516100866 مورخ 1397/06/25 صادره ازشعبه 262 محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ 126/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 1/763/000 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان درحق محکوم له می باشد. پرداخت 
نیم عشردولتی حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی 
منوط به معرفی ضامن معتبر بااخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک 
نوبت دراجرای ماده 73ق.آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتش�ار 
آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه262شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/113آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به آقای رمضان س�ااری که مجهول المکان می باشد اباغ می ش�ودطبق اجرائیه صادره از 
9709977516100580 در پرونده کاس�ه 970147 به موجب دادنامه شماره 9709977516100580 مورخ 1397/04/30 ازشعبه 262 محکوم 
علی�ه براس�اس ماهیانه2/200/000ریال خوانده را ازتاری�خ 1396/09/31 لغایت 1397/01/31 )پایان زمان قرارداد اج�اره( برای مدت 4 ماه به 
مبلغ 880/000 تومان معادل 8/800/000 ریال ودر رابطه بااجرث المثل ایام تصرف ازتاریخ 1397/02/01 لغایت 1397/02/20 طبق دادخواست 
تقدیمی براساس روزانه پانزده هزارتومان ونیز مبلغ 14/105/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له آقای غام علی زلفی می باشد. 
پرداخت نیم عش�ردولتی حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باش�د.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر بااخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت دراجرای ماده 73ق.آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه262شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/114آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به آقای غامحسین سیدمحمدخانی که مجهول المکان می باشد اباغ می شودطبق اجرائیه 
صادره ازش�عبه 262 در پرونده کاس�ه 970462 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977516100868 مورخ1397/06/25 صادره از ش�عبه 262 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه ازتاریخ 
گواهی عدم پرداخت چک88/07/06 الی یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ 679/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و450/000 
ریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه درحق خواهان )آقای روح اله سااری( درحق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشردولتی حق اجرا ونیز 
هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر 
بااخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73ق.آ.د.م 
وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 

اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه262شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/115آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به آقای وحیدصفدری که مجهول المکان می باشد اباغ می شودطبق اجرائیه صادره درپرونده 
کاس�ه 970216 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977516100888 مورخ 1397/06/25 صادره ازش�عبه 262 محکوم علیه به پرداخت مبلغ 
35/000/000 ریال بابت اصل خواسته ونیز پرداخت خسارت تاخیرتادیه مبلغ مذکور ازتاریخ گواهی عدم پرداخت چک 1397/05/17 الی یوم 
ااداء وپرداخت مبلغ 1/797/500 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی ونیز پرداخت مبلغ 450/000 ریال هزینه نشرآگهی درروزنامه 
درحق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشردولتی حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به 
غیابی بودن حکم،اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر بااخذ تامین متناسب از محکوم له ،یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73ق.آ.د.م وماده 9 قانون اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراانتشار درج می 
گردد تا ظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه262شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/116آگهی
خواهان آقای سعید ابوبیده دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت مستحکم پردیس پارسیان به مدیریت آقای فرزینی به خواسته مطالبه وجه  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد 
–طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاسه 971077 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان مورخ 1397/10/24 ساعت 8 تعیین شده است به علت 

مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس ازنشر آگهی واطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری شعبه 262شورای حل اختاف مجتمع شماره 5شهرستان مشهد 

511/117گواهی حصر وراثت
خانم محبوبه وفا کیش به شناسنامه شماره7769 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972236 تقدیم 
این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان حجی محمد وفا کیش به شناسنامه شماره 402 درتاریخ1378/06/20دراقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-طاهره رشیدی شماره شناسنامه 670 محل صدر شناسنامه مشهد نسبت با متوفی همسر2-محبوبه وفا 
کیش ش.ش 7769 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی3-مصیب وفا کیش ش.ش 73 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی4-حسن وفا 
کیش ش.ش 28232 صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی5-حسین وفا کیش ش.ش 28231 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی6-زهرا وفا 
کیش ش.ش 40محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی7-مریم وفا کیش ش.ش 166 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی8-محبوبه وفا کیش 
ش.ش 146 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ،متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به 
شماره  006238 وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارئه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث 
به شماره ... سرانجام در تاریخ  1397/09/05 دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس 
از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس 

از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد 

511/118گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه محروقی به شناسنامه شماره306 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 243-971275 
تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم سهرابی به شناسنامه شماره 43979 درتاریخ 1396/10/04 دراقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-فاطمه محروقی ش.ش306 محل صدور شناس�نامه مش�هد زوجه متوفی2-گیسو سهرابی 
ش.ش0961602457 محل صدور شناس�نامه مشهد فرزند متوفی3-یاسین سهرابی ش.ش 1051162378 محل صدور شناسنامه نیشابور فرزند 
متوفی4-ستایش سهرابی ش.ش 0961600292 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی 
وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750662 وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارئه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی 
متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام در تاریخ 1397/09/06 دروقت فوق العاده شعبه 243 شورای حل اختاف 
مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده 
ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار 

قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/119گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه بامداد به شناسنامه شماره -- به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972183-243 تقدیم 
این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان الیاس محمدی فراجردی به شناسنامه شماره 465 درتاریخ 1397/08/03 دراقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-طیبه فرزانه ش.ش 5 محل صدور شناسنامه مشهد زوجه متوفی 2-فاطمه بامداد ش.ش10 محل 
صدور شناسنامه تربت حیدریه زوجه متوفی3- اسماعیل محمدی فراجردی ش.ش 0929981049محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی4- 
امیرحسین محمدی فراجردی ش.ش 0982054963محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی5-قاسم محمدی فراجردی ش.ش0970542186 
محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی6-حسین محمدی فراجردی ش.ش0923705961 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی7-زهرا 
محمدی فراجردی ش.ش 0925694282محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی8-مژگان محمدی فراجردی ش.ش 0921594410محل صدور 
شناسنامه مشهد فرزند متوفی9-ابوالفضل محمدی فراجردی ش.ش0929383559 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی10-ولی محمدی 
فراجردی ش.ش0920680143 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی11-علی محمدی فراجردی ش.ش7592 محل صدور شناسنامه مشهد 
فرزند متوفی12-محمد محمدی فراجردی ش.ش4 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی13-فاطمه شهناز ش.ش 209 محل صدور شناسنامه 
مشهد فرزند متوفی، متوفی فرزند دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 751836 وعدم 
وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام 
در تاریخ 1397/09/07  دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از 
ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از 
پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/120گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه علی نژاد به شناسنامه شماره 55961 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972266-243 تقدیم 
این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان علی اکبر علی نژاد به شناسنامه شماره19 درتاریخ 97/06/07 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده 
و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-فاطمه علی نژاد ش.ش 55961 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی2-زهرا علی نژاد ش.ش 53584محل 
صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی3-طیبه علی نژاد ش.ش 61386 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی4-کلثوم علی نژاد ش.ش 47973 
محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی، متوفی ورثه دیگری ندارد. پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 
750957 وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به 
شماره ... سرانجام در تاریخ  97/09/07 دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل 
وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد 
پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/121گواهی حصر وراثت
آقاي هادی خوشنود  به شناسنامه شماره 581 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 243-972205 
تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان حسینعلی خشنود به شناسنامه شماره212  درتاریخ 1397/07/03  دراقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-هادی خوشنود ش.ش 581 محل صدور شناسنامه بروجن فرزند متوفی2-مرضیه خوشنود 
ش.ش 721 محل صدور شناسنامه بروجن فرزند متوفی3-راضیه خشنود ش.ش561 محل صدور شناسنامه بروجن فرزند متوفی4-مریم سلیمانی 
خارسانی ش.ش 13 محل صدور شناسنامه بروجن زوجه متوفی5-جواد خوشنود ش.ش 4640101481 محل صدور شناسنامه تهران فرزند متوفی ، 
متوفی ورثه دیگری ندارد .پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 316107 وعدم وصول هرگونه ایحه یا 
اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام در تاریخ139/09/07 
دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می 
نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و 

دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/122گواهی حصر وراثت
آقاي محمدرضا نیکنام  به شناسنامه شماره  0920538800 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972269 
تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان لیا اکبرزاده سنگانی به شناسنامه شماره 2 درتاریخ 1397/08/18 دراقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-علی اکبر اکبر زاده سنگانی ش.ش13 محل صدور شناسنامه تربت حیدریه پدر متوفی2-کبری 
چراغی ش.ش220 محل صدور شناسنامه تربت حیدریه مادرمتوفی3-محمداسمعیل نیک نام ش.ش 1694 محل صدور شناسنامه تربت حیدریه 
همسرمتوفی4-محمدرضا نیکام ش.ش 0920538800 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی5-زهرا نیکام ش.ش 0922324281 محل صدر 
شناسنامه مشهد فرزند متوفی6-فاطمه نیکام ش.ش 0926003151 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از 
انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750962  وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی 
حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام در تاریخ 1397/09/07 دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 
شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به 
اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد 

به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/123گواهی حصر وراثت
آقاي مرتضی ابراهیمی به شناسنامه شماره  1867 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972277 تقدیم 
این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان عباس ابراهیمی به شناسنامه شماره 72 درتاریخ 1397/03/26 دراقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-غامرضا ابراهیمی ش.ش 5422 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی2-علیرضا ابراهیمی ش.ش17 
محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 3-مرتضی ابراهیمی ش.ش1867 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی4-حسین ابراهیمی ش.ش 
7321 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 5-سناء ابراهیمی ش.ش 84 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد 
پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره750952 وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری 
یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام در تاریخ  1397/09/07 دروقت فوق العاده شعبه شماره 
243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به 
اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد 

به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/124گواهی حصر وراثت
خانم زهرا گنجی به شناسنامه شماره 3 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 2264 تقدیم این 
شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان رمضان سپهری به شناسنامه شماره108  درتاریخ 1397/08/12 دراقامتگاه دائمی خود فوت 
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1-زهرا گنجی ش.ش 3 محل صدور شناسنامه رشتخوارهمسرمتوفی2-اعظم سپهری ش.ش24 محل 
صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی3-یحیی سپهری ش.ش1305 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 4- مرتضی سپهری ش.ش 
0920474616محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی5-طیبه سپهری ش.ش279 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی6-طاهره 
س�پهری ش.ش 2811محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی7-الهام س�پهری ش.ش092474616 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند 
متوفی8-اکرم س�پهری ش.ش 689محل صدور شناسنامه مش�هد فرزند متوفی پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه به ش�ماره 316108وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه 
گواهینامه مالیات برارث به ش�ماره ... س�رانجام در تاریخ 1397/09/07 دروقت فوق العاده شعبه243 شماره  شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در 
باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم 

می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/125گواهی حصر وراثت
خانم حمیده حیدری به شناس�نامه شماره0701378281 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972281 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان علی اصغر اشرفی زاده به شناسنامه شماره 844 درتاریخ 1397/04/31 
دراقامت�گاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-حمیده حیدری ش.ش 303 محل صدور شناس�نامه تربت حیدریه 
همسر متوفی2-فاطمه عیدیان ش.ش 4 محل صدور شناسنامه تربت حیدریه مادر متوفی3-ابوالفضل اشرفی زاده ش.ش 0929101154 محل 
صدور شناس�نامه مشهد فرزند متوفی4-سجاد اش�رفی زاده ش.ش 0927983321 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی5-سبحان 
اش�رفی زاده ش.ش 0960639373 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی 
وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750958 وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی 
متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام در تاریخ 1397/09/07 دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای 
حل اختاف شهرس�تان مش�هد به تصدی امضاء کنندگان زیر تش�کیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به 
اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق 

می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای موام قزلجائی دارای ش�ماره شناس�نامه 493بشرح دادخواست بکاس�ه 970727/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان بی بی هاجرپشمکی به شناسنامه 442درتاریخ 1395/9/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-قول محمد قزلجائی ف امان ش ملی5319904347ت ت1335صادره ازمراوه تپه پس�رمتوفی2-

نورجان قزلجائی ف امان ش ملی2030324418ت ت 1344صادره ازگنبد پسرمتوفی3-صالح محمد قزلجائی ف امان ش ملی2030325600ت 
ت1351صادره ازگنبد پسرمتوفی4-موام قزلجائی ف امان ش ملی2030327182ت ت1356صادره ازگنبد پسرمتوفی5-فاطمه قزلجائی ف 
امان ش ملی2031821091ت ت1338صادره ازگنبد دخترمتوفی6-بی بی قزلجائی ف امان ش ملی 2030324401ت ت 1343صادره ازگنبد 
دخترمتوفی7-خدیجه قزلجائی ف امان ش ملی2030324426ت ت 1346صادره ازگنبد دخترمتوفی ومتوفی بجز موارد فوق وارث دیگری 
ندارد اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد 

اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
211-رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابوالفضل خس�روی کتولی فرزند مصطفی بشرح دادخواست بکاس�ه2/97/781/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان مصطفی خسروی کتولی بشماره ملی2269332148درتاریخ 97/9/1 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر1-ابوالفضل خسروی کتولی ف مصطفی ش ش0322050707محل صدور 
کرج ت ت1355/12/15فرزند متوفی2-لیا خس�روی کتول�ی ف مصطفی ش ش4322109179محل صدور قزوی�ن ت ت1352/2/11فرزند 
متوفی3-عبداله خس�روی کتولی ف مصطفی ش ش2269839277محل صدور علی آباد ت ت 1363/6/14فرزند متوفی4-سارا خسروی 
کتولی ف مصطفی ش ش2269447311محل صدورگرگان ت ت1359/2/20فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
دراجرای ماده361ق امورحس�بی مصوب74/4/18 یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 228-رئیس شعبه 2شورای حل اختاف علی آباد کتول-عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای روح اله قاس�می فرزند محمدرضا بش�رح دادخواست بکاس�ه2/97/760/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان محمد رضا قاسمی بشماره ملی4591428265درتاریخ97/7/25 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر1-محمد علی قاسمی ف محمدرضا ش ملی4591623378محل صدور شاهرود ت 
ت1336/8/10فرزند متوفی2-یحیی قاسمی ف محمدرضا ش ملی4591661202محل صدور شاهرود ت ت1340/9/1فرزند متوفی3-حمید 
قاسمی ف محمد رضا ش ش30محل صدورشاهرود ت ت1349/12/1فرزند متوفی4-فاطمه قاسمی ف محمدرضا ش ش4590355868 محل 
صدور شاهرود ت ت1351/11/15فرزند متوفی5-خدیجه قاسمی ف محمدرضا ش ش37محل صدور شاهرود ت ت1354/3/1فرزند متوفی6-
روح اله قاسمی ف محمدرضا ش ش2269448030محل صدورعلی آباد ت ت 1359/1/1فرزند متوفی7-معصومه )رها(قاسمی ف محمدرضا 
ش ش2269468511مح�ل صدورعل�ی آباد ت ت 1360/3/1فرزند متوفی8-مریم قاس�می ف محمدرضا ش ش240محل صدورعلی آباد ت 
ت1363/1/5فرزند متوفی 9-محبوبه قاسمی ف محمد رضا ش ش1711محل صدور علی آباد ت ت1365/6/30فرزند متوفی10-زینب دست 
شسته ف علی اکبر ش ش1537محل صدور مانه وسملقان ت ت 1339/1/2همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
دراجرای ماده361ق امورحس�بی مصوب74/4/18 یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 229-رئیس شعبه 2شورای حل اختاف علی آباد کتول-عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حس�ن خسروی فرزند نوروزعلی بشرح دادخواست بکاس�ه 2/97/742/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان علی اصغر خسروی مراد بشماره ملی2268846091درتاریخ 97/8/4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر1-زهرا مهدوی ف باقرعلی ش ملی2268855082محل صدورعلی آباد کتول ت 
ت1348/1/1همسرمتوفی2-کبرا خسروی نوده ف نوروزعلی ش ملی2269715934محل صدورعلی آباد کتول ت ت1350/3/1خواهرمتوفی3-
زینت خس�روی م�راد ف نوروزعل�ی ش ملی2269626478محل صدورعلی آباد کتول ت ت1341/4/1خواهرمتوفی4-حس�ین خس�روی 
مراد ف نوروزعلی ش ملی2268870960محل صدورعلی آباد کتول ت ت1354/7/1برادرمتوفی5-حس�ن خس�روی ف نوروزعلی ش ملی 
2269633997محل صدورعلی آباد کتول ت ت1342/8/1برادرمتوفی6-فاطمه خس�روی ن�وده ف نوروزعلی ش ملی2269715942محل 
صدورعلی آباد کتول ت ت1350/3/1خواهرمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا دراجرای ماده361ق امورحس�بی 
مصوب74/4/18 یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 232-رئیس شعبه 2شورای حل اختاف علی آباد کتول-عبدالهی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم رضا غام زاده نوری نام پدر محمد نشانی استان گلستان شهرستان گنبد کاووس خیابان کیلومتر5جاده 
آزادش�هر ناحیه صنعتی اقچلی گروه صنعتی صباح مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-وحید قاسمی تمامی نام پدر محمد ابراهیم 
مجهول المکان2-مهدی سنگونی نام پدر قاسم نشانی استان گلستان شهرستان گرگان شهرك تاار آپدانا 2و3-هادی سنگونی نام پدر قاسم 
نشانی استان گلستان شهرستان گرگان عدالت92-انتهای کوچه سمت چپ منزل هادی سنگونی 4-علی سنگونی نام پدر قاسم مجهول 
المکان5-نصرنوین گلس�تان نش�انی آق قا شهرك صنعتی آق قا خیابان سازندگی ش�رقی جنب مخابرات محکوم به:بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه بشماره بایگانی970264وشماره دادنامه مربوطه 9709977157600644محکوم علیه محکوم است به74/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته ومبلغ2/521/000ریال بابت هزینه دادرسی وخس�ارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک تازمان اجرای حکم وپرداخت 
هزینه اجراییه برعهده 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 واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر 
باش�د چنانچه خود را قادربه اجرای مف�اد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول بطورمش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع 
تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم 
له بازداش�ت میش�ود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار 
ازاج�رای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزی�ری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(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(
209-رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس-تیموری

اخطار اجرایی
  مشخصات محکوم علیه حمیدرضا شهابی مقدم نام پدر علی مجهول المکان مشخصات محکوم له محمدرضا کوساری نام پدر یاور نشانی 
محل اقامت آزادشهر خ شاهرود لوازم خانگی محسن محکوم به:به موجب رای غیابی شماره 102 تاریخ 97/3/2بایگانی5-97-شعبه 3شورای 
حل اختاف شهرس�تان آزادشهر ورای شماره-تاریخ-شعبه-دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است بپرداخت 
مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست96/12/5تازمان اجرای حکم براساس 
نرخ ش�اخص اعامی بانک مرکزی وپرداخت مبلغ چهارصد ونود وپنج هزارریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له وهمچنین پرداخت 
مبلغ624/750 ریال بعنوان نیم عشردولتی درحق صندوق دولت به استناد ماده29قانون شوراهای حل اختاف مصوب سال 1394 مجلس 
شورای اسامی محکوم علیه مکلف است پس ازاباغ این اخطاراجرایی ظرف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ویاترتیبی برای پرداخت 
محکوم به ویا انجام تعهد ومفاد رای بدهد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به دادگاه یا دادگستری محل تحویل 

خواهد شد. 
223-شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواهان جمش�ید هومن فرزند محمد باوکالت سید مهدی حس�ینی دادخواستی بطرفیت معصومه قزل سفلو فرزند عبداله وآرش هومن 
فرزند جمش�ید بخواسته صدورحکم به خلع ید ششدانگ عرصه واعیان 1واحد مسکونی بشماره پاك 48/1085بمساحت52/15مترمربع 
واقع درخیابان بعثت شرقی خیابان ابوذر نبش کوچه 2بعاوه کلیه خسارات قانونی اعم ازهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطرح وتقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس�تان مینودشت نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مینودشت واقع دراستان 
گلستان-خیابان سید جمال الدین بعد ازپل خاکی کد پستی4981684345تلفن 01745220987الی8 پورتال دادگستری کل استان گلستان 
http://dadgolestan.ir ارجاع وبکاس�ه9709981800200485بایگانی970499/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن برای روزدوشنبه 24/ 
1397/10ساعت9 تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن احدی ازخواندگان بنام آرش هومن فرزند جمشید و درخواست خواهان وبه 
تجویزماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی 
میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
 273-مدیردفترشعبه 2محاکم عمومی حقوقی مینودشت-پسرکلو

رونوشت آگهی حصر وراثت
ش�اهین همایون دارای شناسنامه شماره 1123 بش�رح دادخواست به کاس�ه 701088/از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان کنعان همایون بشناس�نامه 39597 در تاری�خ 97/7/16 اقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر اس�ت به1-ش�اهین همایون فرزندکنعان فرزندمتوفی2.هاله همایون فرزندکنعان فرزندمتوفی3.قدریه سفرچی معماری 
فرزندمحمدرضاهمسرمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط 
ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3148- رئیس شعبه 67 شورای حل اختاف ارومیه-شاه مرادی

اگهی
ش اباغنام�ه: 9710104447307941 ، ش پ: 9709984447300695 ، ش ب ش: 970713 ، ت ت: 1397/09/03 . مش�خصات اباغ ش�ونده 
حقیقی: خانم کبری اصانی القیانی ، نشانی : مجهول المکان. تاریخ حضور: 1397/11/10 ساعت حضور: 12:30 . در خصوص دعوی خانم مارال 
منصور به طرفیت شما مبنی بر مطالبه مهریه و مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید. 
3149-شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نقده 

اگهی
ش اباغنامه: 9710104447307939 ، ش پ: 9709984447300695 ، ش ب ش: 970713 ، ت ت: 1397/09/03 . مش�خصات اباغ ش�ونده 
حقیقی:  خانم کیمیا اصانی القیانی ، نشانی : مجهول المکان. تاریخ حضور: 1397/11/10 ساعت حضور: 12:30 . در خصوص دعوی خانم مارال 
منصور به طرفیت شما مبنی بر مطالبه مهریه و مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این 

شعبه حاضر شوید. 
3150-شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نقده 

آگهی حصر وراثت
خانم گلی سعادت -  دارای شناسنامه شماره 2900251206  بشرح دادخواست به کاسه 4/970360/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین مهدوی قرجه قبیه - بشناسنامه 2909371433 در تاریخ 1397/05/30 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:  1-  حمزه مهدوی قرجه قبیه ، فرزند حسین ، به ش.ش 1795 پسر متوفی 2- آرزو 
مهدوی قرجه قبیه ، فرزند حسین، به ش.ش 17781 دختر متوفی 3- زهرا مهدوی قرجه قبیه ، فرزند حسین، به ش.ش 5621 دختر متوفی 
4- س�میه مهدوی قرجه قبیه ، فرزند حس�ین، به ش.ش 2900252113 دختر متوفی 5- گلی س�عادت، فرزند قدیر، به ش.ش 2900251206 
همسر 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 اا گواهی صادر خواهد شد.
3151-رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف نقده

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت قربانعلی نظافتی فرزند غامرضا به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100309  از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید نظافتی فرزند قربانعلی به ش ملی 5249350471  
طبق گواهی فوت به ش�ماره ثبت 383775 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:  1- 
قربانعلی نظافتی فرزند غامرضا  به ش  ملی 5249233007  پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد و چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره 
رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت مولود معصوم پور فرزند مرادعلی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100308  از 
ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حص�ر وراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مرادعل�ی گوش بر فرزند حس�ینعلی به ش ملی 
3800773732  طب�ق گواه�ی فوت به ش�ماره ثبت 607 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفت�ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس�ت به:  1- مولود معصوم پور فرزند مرادعلی به ش  ملی 3801597954  فرزند متوفی2-  معصومه محمدی فرزند عباس�علی به ش ملی 
5390053230  همس�ر متوفی  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی 
دارد و ی�ا وصیت نامه از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدی�م دارد واا گواهی حصر وراثت 

نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره 
رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت خلیل اله قربانی فرزند فرمان محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100262  از 
ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فرمان محمد قربان�ی فرزند قربان محمد به ش ملی 
0681301023  طبق گواهی فوت به شماره ثبت 7421 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- خلی�ل ال�ه قربانی فرزن�د فرمان محمد  ب�ه ش  مل�ی 0682302521  فرزند متوفی 2-  ج�واد قربانی فرزند فرمان محم�د  به ش  ملی 
5240003319  فرزند متوفی 3- ابراهیم قربانی فرزند فرمان محمد  به ش  ملی 0670472042  فرزند متوفی 4- دردانه قربانی فرزند فرمان 
محمد  به ش  ملی 0682292230  فرزند متوفی 5- سکینه قربانی فرزند فرمان محمد  به ش  ملی 5249438180  فرزند متوفی 6- راحله 
قربان�ی فرزن�د فرمان محمد  به ش  ملی 5249438237  فرزند متوفی 7- مهین قربانی فرزن�د فرمان محمد  به ش  ملی 5249438733  
فرزند متوفی8- زهرا قربانی فرزند فرمان محمد  به ش  ملی 5249976506  فرزند متوفی9- جلیل قربانی فرزند فرمان محمد  به ش  ملی 
5249847943  فرزند متوفی10- فاطمه قربانی فرزند فرمان محمد  به ش  ملی 5249836224  فرزند متوفی 11- عصمت قربانی فرزند فرمان 
محمد  به ش  ملی 5249438921  فرزند متوفی 12-نوبهار داوری به ش ملی 0680188770 همسر متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره 
رحیمی

آگهی اخطار نظریه کارشناس ماده 101 پرونده کاسه 9700102
بدین وس�یله به آقای علی زندی به نشانی : گرمس�ار بلوار دانشگاه آزاد جنب بستنی دقت طاب پاك 43 منزل زندی در خصوص پرونده 
اجرایی کاسه 9700102 علیه علی زندی برابر نظریه کارشناسی پاك ثبتی 10/3755 جمعا به مبلغ 6/290/084/000 ریال که سه دانگ مشاع 
آن 3/145/042/000 ریال ارزیابی گردید چنانچه اعتراضی دارید مراتب اعتراض خود را ظرف 5 روز از تاریخ انتشار آگهی کتبا با پیوست کردن 
قبض س�پرده دس�تمزد کارشناس به مبلغ 19/260/000 ریال به حساب شماره 2171322895006 اداره ثبت نزد بانک ملی به اجرا تسلیم در 

صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد. م الف: 917 
رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان گرمسار- حسن رامه      

مفقودی
برگ س�بز و کارت س�وخت خودرو ، نوع : وانت ، سیستم نیسان ، تیپ پاترول به رنگ نوك مدادی 
– روغنی مدل 1369 به ش�ماره موتور P004054Z و ش�ماره شاس�ی PNU80P904851  به شماره 

شهربانی ایران 42 – 699 ج 31 مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد . 
269- شاهرود 

آقای سید روح اله موائی  فرزند میر حسین کارمند دادگستری کل 
استان  تهران 

نظ�ر به اینکه که پرونده ش�ما به اته�ام / اتهام های زی�ر در این هیأت تحت 
رسیدگی  می باشد، لذا مقتضی است  حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ رویت این 
برگ، دفاعیه کتبی خود را به انضمام  مدارك ازم به این هیأت به نشانی تهران 
– میدان 15 خرداد، روبروی مسجد ارك،  ساختمان شماره 2 قوه قضائیه، طبقه 
پنجم، کارگزینی )مدیریت امور اداری و نیروی انسانی(، اتاق شماره 515 دفتر 
هیئت بدوی رس�یدگی  به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان  تهران 
تسلیم نمایید.   موارد اتهام:  1. غیبت غیر موجه از تاریخ 97/4/30 به بعد که با 
بند 29 ماده 8  قانون رسیدگی  به تخلفات اداری منطبق است.   تذکر: چنانچه 
در مهلت یاد شده دفاعیه کتبی خود  تسلیم ننمایید هیات طبق ماده 18 آئین 

نامه اجرایی قانون رسیدگی   به تخلفات اداری عمل خواهد کرد.  
58559 رئیس هیات بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری کارمندان 
دادگستری  استان تهران – غامحسین اسماعیلی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای رحیم الف سیاوش�ی دارای شناسنامه شماره 7806 به شرح دادخواست به کاسه 9701200693 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  گل اندام دولتی به شناسنامه شماره 194 در تاریخ 97/5/2 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1. متقاضی  همسر متوفی  2. محمدعلی  دولتی به ش ش  25719 برادر متوفی 3. 
محمد صادق  دولتی به ش ش  1388 برادر متوفی  4. زهرا دولتی به ش ش  22118   خواهر متوفی  5. محمدتقی دولتی  به ش ش  23365 
برادر متوفی 6. سودابه دولتی به ش ش  382 خواهر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد. 
3728 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای نصرت اله شهبازی دارای شناسنامه شماره 752 به شرح دادخواست به کاسه 9701200646 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  مهری شهبازی به شناسنامه شماره 20084 در تاریخ 65/8/20 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 .   کرم رضا نهاوندی به ش ش  20 همسر متوفی 2.   نورالعین اصانی به ش ش  
18068  مادر متوفی 3. حمیدرضا نهاوندی به ش ش  863 پسر متوفی 4.   محمدحسن نهاوندی به ش ش  765 پسر  متوفی 5. امیر نهاوندی 
به ش ش  2100 پسر متوفی 6. علیرضا  نهاوندی به ش ش  427 پسر متوفی اغیر 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 واا گواهی صادر خواهد شد. 
3726 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای نصرت اله شهبازی دارای شناسنامه شماره 752 به شرح دادخواست به کاسه 9701200646 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  که شادروان  حسین شهبازی به شناسنامه شماره 7263 در تاریخ 54/9/5 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین 
الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 .  متقاضی  پسر متوفی 2.  قدرت ا له شهبازی به ش ش  558 پسر متوفی 3. محمدرسول شهبازی به 
ش ش  8 پسر متوفی  4. ناصر شهبازیب به ش ش  457 پسر متوفی 5.  منصور شهبازی به ش ش  685 پسر متوفی 6.  مهری شهبازی به ش ش  
20084  دختر متوفی 7. خسرو شهبازی به ش ش  365 پسر متوفی 8 .  محمد شهبازی به ش ش  327 پسر متوفی 9. نورالعین اصانی به ش ش  
18068 همسر متوفی اغیر 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 واا گواهی صادر خواهد شد. 
3724 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای نصرت اله ش�هبازی دارای شناس�نامه شماره 752 به شرح دادخواست به کاس�ه 9701200654 از این شعبه  درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  محمد رس�ول شهبازی به شناسنامه ش�ماره 8 در تاریخ 58/10/1 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 .  نورالعین ا صانی به ش ش  18068 مادر متوفی 2.  شها شهبازی به 
ش ش  21 دختر متوفی و اغیر اغیر 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 واا گواهی صادر خواهد شد. 
3725 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

گواهی حصروراثت
آقای بهزاد قریشی بشماره شناسنامه 0012238953 فرزند وهاب متولد 1369 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 974/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که ش�ادروان وهاب قریشی فرزند احد 
به ش�ماره شناس�نامه 646 درتاریخ 93/4/4 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورث�ه حین الفوت وی عبارتن�د از ...1- اثمر محبعلی پور 
فرزند محمد قلی ش.ش697همس�رمتوفی2- بهزاد قریش�ی فرزند وهاب ش.ش0012238953پس�ر متوفی3- الهام قریشی فرزند وهاب 
ش.ش5560189065دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا 
چنانچ�ه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدی�م دارد واباغ گواهی ازم 

صادرخواهد شد.
م الف 3153 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده : 1- خانم ش�یوا سپاس�خواه 2- آقای مرتضی محمدی ابراهیم س�رائی کاس�ه پرونده: 732/1/97 وقت رس�یدگی: به روز شنبه 
تاریخ 97/10/22 ساعت00/ 16 خواهان: حسین مین باشی سرخه ریزی خوانده: 1- خانم شیوا سپاسخواه 2- آقای مرتضی محمدی ابراهیم 
س�رائی خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگس�تری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای 
حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودستورشورا و 
بتجویزماده 72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی 
می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقرر فوق جهت رس�یدگی دراین شوراحاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب 
وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3165 مدیردفترشعبه اول شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: مرتضی محمدی ابراهیم سرائی کاسه پرونده: 13964/97 وقت رسیدگی: به روز دوشنبه تاریخ 1397/10/17 ساعت  15 خواهان: 
حس�ین مین باشی سرخه ریزی خوانده: مرتضی محمدی ابراهیم س�رائی خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل 
دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول 
المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ 
شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن 

ده روزخواهد بود. م الف 3166 
 مدیردفترشعبه 4 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: یحیی قلخا تبار کاسه پرونده: 727/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/9/26 ساعت 16:30خواهان: حسین احمد پور خوانده: 
یحیی قلخا تبار خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای 
حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودس�تور شورا 
وبتجویز ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را در یافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید درصورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب 
وش�وراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد 

بود. م الف 3157 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کاسه پرونده: 728/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/9/26 ساعت 17:00خواهان: حسین احمد پور خوانده: سیده راضیه جالی 
– محسن صالحی خواسته: مطالبه وجه خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای 
حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستور شورا وبتجویز 
ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود 
تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 
نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین شورا حاضرش�وید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3156 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی فقدان سند مالکیت 
 فاطمه نظام آبادی  با تقدیم استشهادیه  9988 مورخ 97/8/21 اعام نموده سند مالکیت ششدانگ  پاك 286 فرعی از 145 فرعی از 3569 
اصلی واقع در بخش 29 کرمان دفتر 111 صفحه 138 ثبت 20745  به شماره چاپی 702590الف/80  ملکی فاطمه نظام آبادی و طبق سند 47110  
مورخ 1382/8/27 دفترخانه 42  بم در قبال  مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال  در رهن بانک ملی ایران شعبه مرکزی برگزار  گردیده علت 
جابجایی مفقود گردیده و تقاضای سند المثنی نموده لذا طبق تبصره یک الحاقی   ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  یک نوبت آگهی تا 
هر کس مدعی انجام معامله یا سند نزد خود می باشد از تاریخ انتشار   به مدت ده روز واخواهی خود را به اداره تسلیم و رسید دریافت نماید 

واا پس از انقضای  مدت قانونی و عدم وصول واخواهی وفق مقررات  اقدام خواهد شد. 
10591 رئیس اداره  ثبت اسناد و اماك شهرستان بم -  محمد امیری خواه 

آگهی اباغ مفاد داوری به خوانده   مجهول المکان  سپهر نیکپوری 
  خواهان بنام مارال اقتصاد  فرزند نادر با وکالت افسانه مراحل  به طرفیت خوانده  بنام سپهر نیکپوری فرزند محمد مسعد دادخواستی به 
خواس�ته طاق  به درخواس�ت زوجه تقاضای صدور مجوز طاق  زوجه به استناد تحقق شراط ضمن  سند و عسر و حرج  موضوع ماده 1130  
قانون مدنی تقدیم دادگستری نموده که به شعبه   اول دادگاه عمومی بهبهان ارجاع و به کاسه 9709986138100506  ثبت شده است نظر 
به اینکه مساعی دادگاه در اصاح ذات ا لبین  موثر واقع نشده  است قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است تا زوجین  ظرف هفت روز پس 
از اباغ  نسبت به معرفی داور خود اقدام نمایند  با عنایت به مجهول المکان  بودن  خوانده   در دادخواست تقدیمی و تقاضای خواهان مراتب  
به خوانده  مجهول المکان از طر یق  نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراانتشار اباغ می شود تا ظرف  هفت روز پس از درج  آگهی در 
روزنامه   نسبت به معرفی داور خود را به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان اقدام نماید. در غیر اینصورت  پس از سپری  شدن مهلت 

قانونی دادگاه راسا نسبت به تعیین داور برای زوج  مجهول المکان  اقدام نماید. 
436  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بهبهان 

دادنامه 
پرونده کاسه 9409986160401307  شعبه 102   دادگاه کیفری دو  شهرستان شادگان تصمیم نهایی  شماره 9709976159700596  شاکی: 
آقای صادق شراط  فرزند عبدالعزیز  به نشانی خوزستان  شادگان  چومه سید علوان  متهمین: 1.  آقای راضی منیعاوی فرزند عبدالجلیل  به 
نشانی خوزستان شادگان نهر خواف  2. آقای علیرضا نصرالهی  به نشانی تهران خ ولی  عصر بااتر از  زرتشت خ جاوید  اتهام: ایراد صدمه بدنی 
غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی  دادگاه عنایتا به اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را ا عام و به شرح زیر مبا درت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص   اتهام آقای علیرضا نصراللهی فرزند ساعد متولد 1333   اهل و مقیم تهران  دائر  بر بی احتیاطی در امر رانندگی  
منتهی به  ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع ش�کایت  مصدوم آقای صادق ش�راط  با عنایت به محتویات پرونده  از جمله کیفرخواس�ت 
واصله صادره  از  دادسرای  عمومی و انقاب  شادگان و شکایت شاکی  آقای صادق شراط فرزند عبدالعزیز  و گواهی پزشکی قانونی و نظریه  
کارش�ناس تصادفات و اقرار صریح متهم و گزارش مرجع انتظامی و س�ایر قرائن و امارات  موجود در پرونده دادگاه  ا رتکاب بزه انتسابی  به 
متهم را محرز و مس�لم  دانس�ته و مس�تندا به مواد 67  و 449 و 709  و 710  و 712 و 569 کتاب چهارم بخش دیات و ماده 718 ناظر بر 717  
کتاب پنجم بخش تعزیرات از قانون مجازات اسامی از حیث جنبه عمومی متهم را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه 
خصوصی متهم را به پرداخت سه درصد از دیه کامل بابت جراحت متاحمه ابروی چپ و دو و نیم درصد از دیه کامل بابت جراحت خراشیدگی  
حارصه  پلک فوقانی چشم چپ  و ساعد دست راست پشت دست راست باروی راست زانوی راست )دو مورد( و نیم درصد از دیه کامل بابت 
ارش  تورم قدام س�ر و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم بابت شکس�تگی استخوان ران چپ که بدون عیب التیام یافته و چهار  درصد از 
دیه کامل بابت ارش آسیب بافت نرم و عمل جراحی انجام شده و چهارده درصد از دیه کامل بابت ارش نقص عضوی محدودیت در خم کردن 
زانوی چپ  در حق مصدوم صادق شراط فرزند عبدالعزیز محکوم  و اعام می نماید. رای صادره غیابی  و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ  قابل 
واخواهی در ا ین دادگاه و در مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
13/64 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شادگان 

دادنامه 
پرونده کاسه 9609987710600745  شعبه ششم دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان بوشهر تصمیم نهایی  شماره 9709977710600354   
خواهان: آقای  علیرضا قدرت نما فرزند غامحسین  با وکالت آقای منوچهر صفری فرزند مختار  به نشانی بوشهر  خیابان  مطهری مجتمع 
تجاری اداری زیتون  بلوك د  طبقه  چهارم واحد 402   کد پ  7517838754 تلفن همراه 09173732486  خوانده : آقای میاد رس�تمی 
فرزند رضا به نشانی   مجهول المکان  خو استه: مطالبه  وجه بابت ...  رای دادگاه در خصوص دادخواست منوچهر صفری  به وکالت از علیرضا 
قدرت نما به طرفیت  میاد رستمی  به خواسته مطالبه مبلغ 334/439/000 ریال  بعاوه   هزینه دادرسی  ، حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم بدین مخلص که و کیل خواهان به دالت رونوشت مصدق گواهی صادره از ناحیه بانک  ملی 
شعبه سنگی بوشهر ادعا نموده موکل  ضامن خوانده   بو ده که  با لحاظ عدم پرداخت  توسط مشارالیه  بانک به موکل جهت پرداخت احظار و 
ایشان مجبور به پرداخت از جانب خوانده   گردیده لذا تقاضای محکومیت  ایشان را دارد دادگاه با عنایت به رونوشت  گواهی مذکور که دالت 
بر صحت ادعای خواهان دارد و از طرفی خوانده  با وصف اباغ  اوراق دعوا به نحو قانونی از طریق نشر آگهی  از حضور در جلسه و ارائه ادله 
ای در جهت بی اثر کردن ادعای خواهان و برائت ذمه خویش   خودداری و امتناع ورزیده لذا دادگاه دعوا را وارد و محمول بر صحت تلقی و 
مستندا به مواد 522، 519، 198  از قانون آئین دادرسی مدنی وحدت ماك ماده 237  و 1258  قانون مدنی حکم بر محکومیت  خوانده   به 
پرداخت مبلغ 334/439/000 ریال  بابت اصل خواسته به انضمام  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست 96/12/3 لغایت زمان اجرای حکم وفق شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و ا عام می 
دارد. رای صادره    غیابی  ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در ه مین شعبه سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی 

قابل اعتراض در  محاکم تجدید نظر استان بوشهر می باشد. 
769  دادرس شعبه ششم دادگاه  عمومی حقوقی بوشهر 

آگهی حصر وراثت 
  آقای محمدرضا جالی پور فرزند ش�عبان دارای  ش�ماره شناسنامه 450 به شرح کاسه 561/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شعبان جالی پور فرزند غامرضا به شماره شناسنامه 22819 در تاریخ 47/11/13 در اقامتگاه موقت 
خود بدرود زندگی  گفته و ور ثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1. ش�وکت جالی پور  ش�ماره شناسنامه 285 دختر متوفی 2.  محمدرضا جالی 
پور  شماره شناسنامه 450 پسر متوفی 2.  بهجت   جالی پور شماره شناسنامه 1139 دختر متوفی 4. زرین تاج جالی پور شماره شناسنامه 
874  دختر متوفی 5. علیرضا جالی پور ش�ماره شناس�نامه 1574 پسر متوفی 6.  پریچهر جالی پور شماره شناسنامه 954 دختر متوفی 
7.  میترا جالی پور ش�ماره شناس�نامه 689  دختر متوفی 8.  غامرضا جالی پور ش�ماره شناسنامه 1818134731 پسر متوفی 9. مهتاب  
قرضی ش�ماره شناس�نامه 1815731885 همسر متوفی   و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از  متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی  ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید  واا 

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

آگهی حصر وراثت 
  آقای محمدرضا روحی فرزند عبدالکریم دارای  شماره شناسنامه 2243 به شرح کاسه 704/2/97ح  از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خاتون روحی فرزند  عبدالکریم به ش�ماره شناسنامه 5  در تاریخ 83/1/4  در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی  گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  مسعود  خلخالی تبریز شماره شناسنامه 1437  پسر متوفی 2. افسانه خواسگر  شماره 
شناسنامه 736 دختر متوفی 3. لطیفه نبی زاده شماره شناسنامه 1752954947  مادر   متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست 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 آگهی  ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم نماید  واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 آقای مهدی دو دانگه به شماره شناسنامه 31 دادخواستی  به شماره 436/1/97/ح1  تقدیم  این شورا داشته مبنی بر اینکه متوفی  مرحوم 
غامحسن  دو دانگه به شماره شناسنامه 1603 در مورخه 97/8/8 دار فانی را وداع گفته و ورثه حین الفوت ایشان:  آقایان 1. مهدی دو دانگه 
شماره شناسنامه 31 پسر  2. هادی دودانگه شماره شناسنامه 4400030601 پسر 3. حمید دودانگه شماره شناسنامه 4310759513  پسر  4. 
علی  دودانگه شماره شناسنامه 4310923127  پسر خانم ها :  5. معصومه دودانگه شماره شناسنامه 6159489461  دختر  2. صدیقه دودانگه 
شماره شناسنامه 222 دختر  7. زینب مرادی  شماره شناسنامه 1676 همسر 8.  محمدعلی دودانگه شماره شناسنامه 762 پدر بوده و وارث 
دیگری غیر از نامبردگان ندارد. لذا موضوع یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار  آگهی می گردد تا چنانچه اعتراضی از سوی اشخاص موجود 
است یا وصیت نامه ای  نزد کسی باشد ظرف  یک ماه پس از انتشار   آگهی  به  شورا  ارائه  در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت   منحصر 

به نامبردگان  صدر الذکر  صادر خواهد شد. 
760  رئیس   شورای حل اختاف صائین قلعه 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709982417300123   شعبه 3  شورای حل اختاف شهری ابهر تصمیم نهایی  شماره 9709972417300395  خواهان: آقای  
بانک مهر اقتصاد با وکالت  آقای محمدرضا خداقلی  فرزند حسین به نشانی استان زنجان شهرستان ابهر ابهر جنب دادگستری  ساختمان  
دادمهر کد ملی 4411233126  تلفن 09125411669  خواندگان:  1.  آقای  محمد قنبرلو   فرزند قربانعلی  به نش�انی  2.  آقای س�عید رس�تم  
خانی دشیری  فرزند  باب اله به نشانی استان زنجان  شهرستان  ابهر ابهر شهرك شاهد خیابان شهید فیروزی کوچه نسیم 3 پ3   خواسته: 
مطالبه وجه چک  رای قاضی شورا در خصوص دعوی محمدرضا خداقلی با وکالت از بانک مهر اقتصاد  به طرفیت سعید رستم خانی دشیری   
و محمدقنبرلو  به خواسته  »... الزام خوانده  به پرداخت مبلغ 166/000/000 ریال از بابت یک فقره چک با احتساب  خسارت دادرسی و تاخیر 
تادیه ...«  که مطرح و به  شورا تقدیم نموده است. با عنایت به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه صدورووجود اصل ورقه چک به 
شماره 2391/949281  مورخ 1396/12/16  و گواهی عدم پرداخت  به شماره 38562721  مورخ 1396/12/17 در ید مالکانه خواهان دلیل بر 
مالکیت  خواهان بر حقوق ناشی از آن اسناد می باشد و دالت به اشتغال ذمه خواندگان به میزان  مبلغ مندرج در متن چک در مقابل خواهان 
به عنوان دارنده  را دارد و با توجه به  اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و دلیلی که از 
پرداخت دین از جانب خواندگان یا غیر ایش�ان حکایت نماید با آنکه س�قوط آن را محقق سازد  و ایراد و تکذیبی به عمل ن یامده است لذا 
شورا دعوی  را مقرون به صحت  تشخیص و با احراز مدیونیت خواندگان و استصحاب بقاء  دین نظر به اینکه  خواندگان  با وصف اباغ قانونی 
اخطاریهد ریال جلس�ه حاضر  نش�ده و نس�بت به دعوا ادله و وسایل  اثباتی آن ایراد ننموده است به مواد 226، 1301  از قانون مدنی مصوب 
1307 و م�واد 249، 286، 288، 312 ال�ی 315  و 320 از قان�ون تج�ارت مصوب  1311   و م�واد 194  و 198  و 515، 519 و 522  از قانون آئین 
دادرسی دادگاه ه ای  عمومی و انقاب  مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک    مصوب 1376  حکم به محکومیت تضامنی  
خواندگان  به 1. پرداخت مبلغ 166/000/000 ریال  بابت و جه چک اصل خواسته 2. خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید 1396/12/16 
لغایت زمان اجرای حکم  بر مبنای نرخ تورم اعام ش�ده توس�ط بانک مرکزی  جمهوری اسامی ایران 3. مبلغ 2/502/000 ریال  بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی  و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در ا ین مرجع و سپس قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان ا بهر می باشد. 
761  قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف شهرستان  ابهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  خانم اقدس ناصر فرزند حسین 
   خواهان بانک انصار با  وکالت خانم گروسی دادخواستی به طرفیت خواندگان سید محمدرضا جوادی و  اقدس ناصر و علی ا حدی به خواسته  
مطالبه وجه چک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709982417300498  شعبه 3  شورای حل اختاف شهری ابهر 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19  ساعت 09:15 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 اانتشار 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. 
762  متصدی امور دفتری دادگاه شعبه شماره 3  شورای حل اختاف ابهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای امیر شریفی فرزند محمدعلی و خانم 
ها اعظم شریفی و زینب شریفی فرزندان محمدعلی 

خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای محمدرضا خداقلی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان آقای امیر شریفی و خانم ها اعظم شریفی و 
زینب شریفی به خواسته مطالبه  و جه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  970675  شعبه 4  شورای حل اختاف شهری 
ابهر ثبت و  وقت رسیدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 10:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار 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. 
763 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه شماره 4 شورای حل اختاف ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه یزدی دارای شماره شناسنامه 10453 به شرح دادخواست کاسه 970636 /ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  که شادروان   علی اصغر یزدی به شماره شناسنامه 439 در تاریخ 96/10/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر به  علی اکبر یزدی شماره شناسنامه 37 برادر متوفی  و فاطمه شماره شناسنامه 10453   شمس شماره شناسنامه 
23 عفت خانم شماره شناسنامه 32 قمر تاج شماره شناسنامه 215 جملگی یزدی خواهران متوفی و  اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.  
764 رئیس شعبه 6شورای حل اختاف ابهر 

 مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پرای�د ه�اچ ب�ک 111SEب�ه ش�ماره شاس�ی: 
NAS431100H5711125 و شماره موتور: M13/5836860و شماره انتظامی: 52-213 ب 24متعلق 

به خانم/آقای : مهدی ناصری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 آگهی مفقودی
اینجانب حامد مددی طبس مالک خودروی س�واری پژو405جی ال ایکس به  شماره  انتظامی ایران 
52-223 ج 25شماره بدنه 14209479 و شماره موتور  12484017766 بعلت فقدان اسناد فروش و 
شناسنامه مالکیت تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش�هر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بیرجند

مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( موتور سیکلت لینهای 125به ش�ماره تنه: 8434388 و شماره موتور: 
8E7036و ش�ماره انتظامی: 19711/792متعلق به خانم/آقای : علی نخعی مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پرای�د دی ام )ه�اچ بک(ب�ه ش�ماره شاس�ی: 
S1442273107283 و ش�ماره موتور: 00794311و شماره انتظامی: 52-477 ب 83متعلق به خانم/

آقای : حسن کد خدائی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
شاس�ی:  ش�ماره  ب�ه  ایک�س  ال  س�مند  س�واری  خ�ودروی   ) سبز)شناس�نامه  ب�رگ  اص�ل 
NAAC91CC5CF883718 و ش�ماره موت�ور: 124790211410و ش�ماره انتظام�ی: 52-296 ب 

36متعلق به خانم/آقای : مریم علی زاده مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
شاس�ی:  ش�ماره  LX XU7ب�ه  س�مند  س�واری  خ�ودروی   ) سبز)شناس�نامه  ب�رگ  اص�ل 
NAAC91CC0EF651451 و ش�ماره موت�ور: 124K0326249و ش�ماره انتظام�ی: 52-754 ص 

26متعلق به خانم/آقای : رضا اعتمادیان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

    آگهی مزایده
به موجب رای ش�ماره 97-0344 صادره از ش�عبه هشتم دادگاه حقوقی شهرس�تان بهارستان به کاسه پرونده 971730 اجرایی محکوم له 
هاجر ولی پور فرزند عین اله اقدام به معرفی مال محکوم علیه محسن یوسفی نود ولقی فرزند طیب نموده است که برابر اجرائیه و مبلغ یک 
بیستم ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که اموال محکوم علیه حسب درخواست محکوم له توقیف و توسط کارشناس منتخب 
دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1397/09/26 در محل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر 
دادگس�تری شهرستان بهارس�تان دفتر اجرای احکام مدنی ساعت 9 لغایت 10 برگذار میگردد علیهذا افرادی که مایل به شرکت در مزایده 
میباشند میتوانند در تاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که بااترین قمت را پیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند 
شد.مشخصات و قیمت پایه اموال توقیفی مورد مزایده:عبارت است یک دستگاه خودرو پراید 141 به شماره انتظامی 35ط155-21 شماره 
موتور 203235 رنگ س�فید گلگیر جلو تعویض و رنگ ش�دگی بدنه و داشبورد شکستگی دارد و گیربکس نیاز به بازدید دارد استیک ها 
45درصد آچ دارد و شیشه جلو شکستگی دارد.و حسب نظر کارشناس قیمت خودرو ده میلیون و پانصد هزار تومان تعیین گردیده است.ماده 
129 قانون اجرای احکام مدنی:ده درصد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باقیمانده 
ثمن مورد معامله را به صندوق دولت تودیع نماید در غر این صورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 

شد.متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این  اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنان از محل مزایده داده شود.
  م الف/986  مدیر/دادورز اجرای احکام مدنی شهرستان بهارستان

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راده به 
شماره ثبت 14760 و شناسه ملی 10100549382 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی ش�رکا مورخ 1397/07/15و 
مجوز جامعه حس�ابداران رسمی ایران بشماره 97/510688 مورخ 
97/7/28تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای محمد صدیقی بشماره 
مل�ی با دریافت کلیه س�هم الش�رکه خ�ود از صندوق موسس�ه از 
موسس�ه خارج گردید. س�رمایه موسس�ه 573750 ریال به مبلغ 
516375000ری�ال کاه�ش یاف�ت و م�اده مربوطه در اساس�نامه 
اصاح گردید. اس�امی ش�رکاء و میزان سهم الش�رکه هر یک پس 
از کاهش س�رمایه : حس�ن حجی زاده کاته سااری با شماره ملی 
0793459648دارنده 192206250 ریال جهانگیر کوشکی با شماره 
مل�ی 4859208978دارن�ده 57375000 ریال ت�ورج امجدیان با 
شماره ملی 3379544140دارنده 192206250 ریال مهدی فرضی 
بش�ماره ملی 1829191969 دارنده 57375000 ریال یدا...علیزاده 
بشماره ملی 5059864480 دارنده 68850000ریال -آقایان حسن 
حجی زاده کاته سااری با ش�ماره ملی 0793459648وجهانگیر 
کوش�کی با ش�ماره ملی 4859208978وتورج امجدیان با شماره 
مل�ی 3379544140ب�ه عنوان اعض�ای هیئت مدی�ره برای مدت 

2سال انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )305693(

آگهی تغییرات شرکت قارچ سفید تک خال شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 441761 و شناسه ملی 10320893406 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی عادی بط�ور فوق 
الع�اده مورخ 1397/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : خانم 
س�یده مریم میری به ش�ماره ملی 2594864684 به سمت 
ب�ازرس اصلی و آقای س�ید س�عید جوینده به ش�ماره ملی 
0020215827 به س�مت بازرس علی الب�دل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )306686(

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مشار آب شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 66438 و شناسه ملی 10101114030 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : - آدرس ش�رکت به: اس�تان تهران ، شهرس�تان 
ش�میرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، دزاشیب ، کوچه شهید 
حسین بادینده ، کوچه شهید امیرنوری ، پاك 15 ، طبقه سوم کد 

پستی 1935763865 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )306692(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر  رای شماره 139760319014004638 - 97/08/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حمیدرضا سیامکی 
فرزند سیامک  به شماره شناسنامه 962 صادره از تهران در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 546/27 مترمربع پاك - فرعی از 581- 
اصلی مفروز و مجزی شده از پاك – فرعی از 581- اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین آباد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک 
رسمی آقای کیومرث منشی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د. تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/30 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/14 
1009 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و اماك جیرفت

2- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر  رای شماره 139760319014004199 - 97/07/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مهدی مائی 
زاده دلفارد فرزند غامرضا  به ش�ماره شناس�نامه 4 صادره از جیرفت در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 22 مترمربع پاك - فرعی از 
577- اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پاك 31 فرعی از 577- اصلی قطعه دو واقع در اراضی زرکوبی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای اکبر صنعتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د. تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/30 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/14 
1010 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و اماك جیرفت

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

برابر  رای شماره 139760319014004514 - 97/08/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مقداد دهدشتی 
مرغکی فرزند محمد  به شماره شناسنامه 0 صادره از بم در ششدانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت 435/05 مترمربع پاك - فرعی از 
579- اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پاك 19 فرعی از 579- اصلی قطعه دو واقع در اراضی رهجرد جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای یداه گیانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د. تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/30 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/14 
1007 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و اماك جیرفت

4- آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر  رای شماره 139760319014004480 - 97/08/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم ام البنین رضاخانی 
فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 20 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 101/12 مترمربع پاك - فرعی از 574- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پاك 60 فرعی از 574- اصلی قطعه دو واقع در اراضی جیرفت بخش 45 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای نازنین 
نخعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/09/14 
1011 م/الف جواد فاریابی- رئیس ثبت اسناد و اماك جیرفت

5- حصروراثت
آقای محسن کفاش زاده اختیارآبادی فرزند رمضان دارای شناسنامه 2980272973 بشرح دادخواست شماره 9709983467200576 مورخ 
1397/9/5 توضیح داده شادروان رمضان کفاش زاده اختیارآبادی فرزند رضا بشناسنامه 37 در تاریخ 1380/2/18 در شهر کرمان فوت شده 
و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- بتول عامری اختیارآبادی فرزند اکبر ش.ش 80 متولد 1345 همسر متوفی. 2- محمدرضا کفاش زاده 
اختیارآبادی فرزند رمضان ش.ش 101 متولد 1363 فرزند متوفی. 3- مصطفی کفاش زاده اختیارآبادی فرزند رمضان ش.ش 275 متولد 1365 
فرزند متوفی. 4- مجتبی کفاش زاده اختیارآبادی فرزند رمضان ش.ش 599 متولد 1367 فرزند متوفی. 5- محسن کفاش زاده اختیارآبادی 
فرزند رمضان ش.ش 2980272973 متولد 1369 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 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 اختاف تقدیم دارد 

واا 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.
576 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
خانم فرشته لنگری زاده فرزند احمد دارای شناسنامه 2980099015 بشرح دادخواست شماره 97/8/664 مورخ --- توضیح داده شادروان 
احمد لنگری زاده فرزند رمضان بشناسنامه 44 در تاریخ 1397/1/2 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- فرشته 
لنگری زاده فرزند احمد ش.ش 2980099015 متولد 1368 فرزند متوفی. 2- محمدحس�ین لنگری زاده فرزند احمد ش.ش 2981067486 
متول�د 1378 فرزند متوفی. 3- فاطمه لنگری زاده فرزند احم�د ش.ش 2981511386 متولد 1382 فرزند متوفی. 4- ابوالفضل لنگری زاده 
فرزن�د احمد ش.ش 2981948598 متولد 1380 فرزند متوفی. 5- محمدجواد لنگری زاده فرزند احم�د ش.ش 2980751121 متولد 1374 
فرزن�د متوفی. 6- علی لنگ�ری زاده فرزند احمد ش.ش 2980382183 متولد 1371 فرزند متوف�ی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
664 شورای حل اختاف شماره 8 شهرستان کرمان

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت دوم
 ش�ماره  بایگانی ش�عبه 950340 بموجب پرونده اجرایی کاس�ه 950340 این اجرا وحسب دادنامه ش�ماره 9509971410200735-
1395/07/13 صادره از  شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی اهیجان دستور فروش ملک مشاع از ششدانگ پاك18/2040 باقی مانده  
که پس از صدور س�ند تک برگی بش�ماره 15008 فرعی از  18 اصلی تغییر یافته با مالکیت مشاعی 1- آقای  مهدی همت خواه فرزند 
فرزند جعفر و2- خانم شایس�ته اس�کندری اس�پلی فرزند  فرامرز صادر ومقرر گردیده تا از ماحصل فروش پس از کس�ر هزینه های  
عملیات اجرایی نس�بت به قدرالس�هم بین شرکاء تقسیم گردد که با این وصف و حسب درخواست خواهان ) احدی از مالکین مشاع( 
به نام خانم شایسته اسکندری اسپلی فرزند فرامرز جهت ارزیابی به احد از کارشناسان دادگستری ارجاع که ایشان پس از بازدید از 
ملک ومطالعه پرونده وبا در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در قیمت گذاری نظریه خود را به ش�رح ذیل اعام داش�ته اند: مش�خصات 
ملک و ارزش ریالی ملک موصوف عبارتست از ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر محوطه بمساحت269 متر مربع واقع در  خ شهید 
رجایی کوچه 13 پاك4 کدپستی4415854865 به پاك ثبتی 18/2040 باقیمانده  ذیل ثبت و صفحه 10190/145 دفتر 14/92 که در 
اجرای بخش نامه  ش�ماره 96/23511-1391/01/29 س�ازمان ثبت اسناد و اماك کشور پاك مزبور بشماره15008 فرعی از 18 اصلی 
تغییر یافت ، اعیان موجود در عرصه با قدمت بیش از 30 سال مشتمل بر دوواحد  مسکونی که بصورت یک ساختمان یک طبقه روی 
همکف احداث ش�ده می باش�د. کف حیاط  موزاییک ونمای  ساختمان سیمان سفید بوده و از امتیازات  آب و برق وگاز برخوردار می 
باشد. در قسمت همکف ساختمان یکواحد پارکینگ و یکواحد سوییت به مساحت حدود 70 متر مربع شامل اطاق خواب و پذیرایی 
و س�الن آش�پزی و س�رویس های بهداشتی و واحد باای سوییت بمس�احت تقریبی 120 متر مربع دارای س�ه اطاق خواب  و آشپزی 
ودستش�ویی وتوالت وحمام میباش�د که کارش�ناس منتخب با توجه به موقعیت مکانی ملک و اینکه  ساختمان مسکونی داخل  ملک 
دارای قدمتی بیش از 30 س�ال  داش�ته ونیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه بهای هر متر مربع از پاك مذکور را به مبلغ 
30/000/000 ری�ال ، وجم�ع کل بهاء ملک در مس�احت 269 متر مربع را با  توجه به مس�احت زمین و در نظر  گرفتن س�اختمان کهنه 
وقدیمی آن  بمبلغ 8/500/000/000 ریال معادل هش�تصدوپنجاه میلیون تومان  اعام که این امر مصون از اعتراض طرفین قرارگرفته 
اس�ت. اموال مذکور در روز دوش�نبه مورخه  10 /1397/10  از س�اعت  9 الی  11در محل دادگستری اهیجان طبقه دوم اجرای احکام 
مدنی   با حضور نماینده محترم دادس�تان شهرس�تان اهیجان از طریق مزایده  حضوری به فروش میرس�د ومزایده در روز و ساعت 
تعیین ش�ده ش�روع  و ازقیمت پایه شروع و کسی که بااترین قیمت را پیش�نهاد نماید فروخته خواهد شد وخریدار موظف است ده 
درصد ازقیمت  کل خریداری ش�ده فی المجلس پرداخت ومانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده 
پرداخت ورس�ید آنرا به اجرا تس�لیم نماید وچنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین ش�ده باقیمانده ثمن معامله )90درصد باقیمانده ( 
را در فرجه مقرر پرداخت نماید و وفق  ماده 129 قانون  اجرای احکام مدنی س�پرده او )وجه 10 درصدی واریزی ( پس از کس�ر هزینه 
های عملیات اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط و در صورت درخواس�ت مجدد خواهان مزایده تجدید میگردد . متقاضیان  می توانند 
پن�ج روز قب�ل از برگزاری مزایده از ملک فوق واقع در آدرس فوق الذکر بازدیدوجهت کس�ب اطاعات بیش�تر به این اجراء مراجعه 
فرمایند . این آگهی یک بار در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج ودر معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد.
ح  5409   مدیر دفتر واحداجرای احکام مدنی  دادگستری  شهرستان اهیجان- خدمتگزار

 دادنامه 
 شماره بایگانی شعبه 970730 پرونده کاسه 9709981435100606 شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان املش تصمیم 
نهایی شماره 9709971435100909 خواهان : آقای  مجید رحیمی فرزند محمد با وکالت خانم کبری نوروزی دهسری فرزند علیرضا به نشانی 
اس�تان گیان- شهرس�تان لنگرود- شهر لنگرود- امام خمینی وخانم س�یده فاطمه رضائی کوشالشاه فرزند سید نصیر به نشانی گیان- 
شهرستان لنگرود- شهر لنگرود- امام خمینی – نبش سه راه جاده چمخاله – مجتمع دکتر طاهر زاده- طبقه سوم   خوانده : آقای  مهناز 
یعقوبی پزانی فرزند حبیب به نش�انی استان گیان- شهرس�تان املش- رانکوه- روستای گوشت پزان-کارخانه تعاونی بوستان چای. فعا 
مجهول المکان خواسته :  اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات  پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 
مبادت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان اقای  مجید رحیمی با وکالت خانمها کبری نوروزی دهس�ری وس�یده 
فاطمه رضائی کوشالشاه به طرفیت خوانده خانم مهناز یعقوبی پزانی فرزند  حبیب به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، دادگاه با 
عنایت به محتویات پرونده ، مفاد دادخواست ومستندات تقدیمی  وکای خواهان  ، استشهادیه محلی ، اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان 
در محضر دادگاه واینکه خوانده  با وصف اباغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر  نگردیده و ایحه ای ارسال نکرده ودلیل ومدرکی 
که حاکی از تمکن  مالی خواهان باش�د ابراز ننموده اس�ت، لذا خواسته را محرز دانسته و به اس�تناد مواد 504و506 و507 و513 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به اعسار ومعافیت موقت خواهان از پرداخت یک دوم هزینه دادرسی صادر و اعامی 

می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان گیان می باشد.
ح  5410   دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی املش-علی پور

 آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 971081 آقای / خانم علیرضا خجس�ته پور به شماره شناسنامه 126 فرزند عباس علی از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس علی خجسته کوشالشاهی/369 فرزند عیسی در تاریخ 79/10/5 در شهرستان لنگرود 
فوت نموده اس�ت و ورثه آن مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند:1- مرضیه زرنگ بش�یری شماره شناس�نامه 449 نام پدر نسبت همسر 
)زوجه(2- علیرضا خجسته پور شماره شناسنامه 126 نام پدر عباس علی نسبت فرزند ذکور 3- حمید رضا خجسته  کوشا لشاهی شماره 
شناس�نامه 276 نام پدر عباس علی نس�بت فرزند ذکور 4- احمد رضا خجسته  کوشا لشاهی ش�ماره شناسنامه 275 نام پدر عباس علی 
نسبت فرزند ذکور 5-  محمد رضا خجسته  کوشا لشاهی شماره شناسنامه 56 نام پدر عباس علی نسبت فرزند ذکور 6-  زینب خجسته  
کوشالشاه شماره شناسنامه 114 نام پدر عباس علی نسبت فرزند اناث 7-  فاطمه خجسته کوشا لشاه شماره شناسنامه 321 نام پدر عباس 
علی نس�بت فرزند اناث و به غیر ازوراث نامبرده باا  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  ماحظه دادخواس�ت وانجام تش�ریفات قانونی و ثبت 
آن  به شماره 971081 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت 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 شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر  وراثت 

برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5411   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971080 آقای / خانم  میمنت رمضان پور به شماره شناسنامه 342 فرزند جعفر از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  جعفر رمضان پور سیاهکلده/2 فرزند  تقی در تاریخ 97/7/6 در شهرستان رشت فوت نموده است 
و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- حسین رمضان پور سیاهکلده شماره شناسنامه432 نام پدر جعفر نسبت فرزند ذکور 2-  
حسن رمضان پور شماره شناسنامه573  نام پدر جعفر نسبت فرزند ذکور 3- میمنت رمضان پور شماره شناسنامه342  نام پدر جعفر نسبت 
فرزند اناث 4-  زهرا رمضان پور شماره شناسنامه 431 نام پدر جعفر نسبت فرزند  اناث 5-  فاطمه رمضان پور سیاهکلده شماره شناسنامه 
550  نام پدر جعفر نسبت فرزند  اناث6-  رقیه رمضان پور شماره شناسنامه 2709635089 نام پدر جعفر نسبت فرزند  اناث 7- شهربانو علی 
دوست سیاهکلده شماره شناسنامه4 نام پدر باقر نسبت همسر ) زوجه( و به غیر ازوراث نامبرده باا  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  ماحظه 
دادخواست وانجام تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 971080 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت 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 شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسلیم 

نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر  وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5412   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971077 آقای / خانم  فرامرز افراز شرفشادهی به شماره شناسنامه 12 فرزند جهانگیر از این شورا در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید هاجر موس�وی س�راجاری /5 فرزند س�ید رمضان در تاریخ 96/9/12 در 
شهرستان  لنگرود فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- فرامرز افراز شرفشادهی شماره شناسنامه 12 
نام پدر جهان گیر نس�بت فرزند ذکور 2-  مرتضی افراز شرفشادهی شماره شناسنامه 2721089005 نام پدر جهان گیر نسبت فرزند 
ذکور 3-  رضا افراز شرفش�ادهی ش�ماره شناسنامه 272108636 نام پدر جهان گیر نسبت فرزند ذکور 4- پریوش افراز شرفشادهی 
ش�ماره شناس�نامه 26 نام پدر جهان گیر نسبت فرزند  اناث 5-  فاطمه افراز شرفش�ادهی شماره شناسنامه 2722392453 نام پدر 
جهان گیر نس�بت فرزند  اناث 6-  گلناز افراز شرفش�ادهی ش�ماره شناسنامه 435 نام پدر جهان گیر نس�بت فرزند اناث 7-  گلنار 
افراز شرفش�ادهی شماره شناسنامه 2721086091 نام پدر جهان گیر نسبت فرزند اناث 8- آمنه افراز شرفشادهی شماره شناسنامه 
624 نام پدر جهان گیر نس�بت فرزند اناث 9-  طاهره افراز ش�ماره شناس�نامه 2721089390 نام پدر جهان گیر نس�بت فرزند  اناث 
10-  فرشته افراز شماره شناسنامه 2721089404 نام پدر جهان گیر نسبت فرزند  اناث 11-  زهرا افراز شرفشادهی شماره شناسنامه 
2721087703 نام پدر جهان گیر نسبت فرزند اناث و به غیر ازوراث نامبرده باا  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  ماحظه دادخواست 
وانجام تش�ریفات قانونی و ثبت آن  به ش�ماره 971077 مفاد درخواس�ت مزبور را در یک نوبت 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 شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود 

تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر  وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5413   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی
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511/126آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حاج قربان کریمی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای محمد برخوردار 
علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977508401316 در پرونده کاسه 970726 به پرداخت مبلغ یکصدو پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته وجبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر درتادیه ازتاریخ برگشت چک ها الی یوم ااداء ونیز 
پرداخت مبلغ 2/825/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق محکوم له محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
دفتر شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/127آگهی اباغ دادنامه
در خصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه )ع( به مدیریت عاملی آقای محمد حسین نظری توکلی با وکالت آقای حسین سعیدی 
پور به طرفیت خواندگان: 1� خانم تکتم شریفیان پهلوانلو فرزند محمد ولی 2� خانم طلیعه محمودی فرزند حسین 3� آقای علی افخمی 
بی خیال فرزند علی اصغر 4� آقای حمید افرا فرزند علی 5� آقای داود پدرام مهر فرزند قاسم به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 360/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. نظر به این که دریافت یک فقره تسهیات تحت عنوان قرارداد 
فروش اقساطی در تاریخ 91/11/5 بشماره 030911509894 از جانب خوانده ردیف اول و ضمانت از پرداخت از جانب سایر خواندگان محرز 
و مسلم است و این که در قرارداد مستند دعوی قید شده که بانک در صورت عدم پرداخت بدهی حق مراجعه به هر یک از مدیون و ضامن 
را دارد که با فرض مذکور و به موجب مستفاد از مواد 402 و 403 از قانون تجارت، نوع ضمانت تضامنی محسوب می شود و این که خوانده 
ردیف دوم و سوم و پنجم  دوم ضمن حضور در دادگاه و قبول ضمانت  دلیلی بر پرداخت مورد ضمانت ارائه ننموده است و خواندگان دیگر 
با وجود اباغ قانونی مفاد اخطاریه در جلسه رسیدگی حضور نیافته و ایحه ای نیز ارسال نداشته و در قبال ادعای خواهان و مستندات 
ابرازی وی هیچ گونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده است و بقاء اصول مستندات مذکور در ید خواهان دال بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان را در مطالبه وجه آن دارد لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را با استصحاب بقاء و اشتغال ذمه خواندگان معمول 
به صحت تش�خیص و منتهی به صدور دادنامه ش�ماره 9709977580501292 ش�ده و به اس�تناد مواد 198، 519 از قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده های 10 و 221 و 228 از قانون مدنی و تبصره 2 ماده 15 قانون عملیات بانک بدون ربا مصوب 1376 خواندگان را متضامناً به 
پرداخت مبلغ1-  360/000/000 ربال بابت اصل خواسته 2� و مبلغ 22/590/000  ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوی 
به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/5/4 برابر قرارداد به ازاء هر روز یک ریال در هر هزار ریال اقساط معوق از 
تاریخ انقضاء سر رسید تا تاریخ پرداخت در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره شده نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 و 5 حضوری 
و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به دیگر خواندگان غیابی 
و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این داگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد./
منشی شعبه 13 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد � راضیه ابراهیمی
511/128آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم امیر حسین فتحی فرزند 

محمود
خواهان آقای علی رس�تگار دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای/ خانم امیر حس�ین فتحی به خواس�ته اثبات مالکیت مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 970907 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/07 ساعت 10 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن 
صدیقی

511/129آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم علیرضا کریمی فرزند 
خواهان آقای/ خانم غامرضا علی پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم علیرضا کریمی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578300648 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مش�هد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 12 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 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.
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن 
صدیقی

511/130آگهی
خواهان رونوشت حصر وراثت شمسی زیوری فرزند صفر محمد به شرح دادخواست تقدیم ثبت شده به کاسه 9709987506701634 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن خوش بخت  در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� شمس�ی زیوری )همسر( 2� افسانه 3� فرزانه 4� رضا همگی خوش بخت 
)فرزند( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 

از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 
� زهرا لعل

511/131رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای محمد رضائی فیروز آبادی دارای شناس�نامه ش�ماره 0923255478 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 971218 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محسن رضائی فیروز آبادی به شناسنامه 1253 در تاریخ 
1397/7/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� نرگس اعلم حکاکان فرزند محمد 
علی ش ش 530 متولد 1335 صادره مش�هد )همس�ر متوفی( 2� محمدرضائی فیروز آبادی فرزند محس�ن 0923255478 متولد 1374 
صادره مشهد )همسر متوفی( 3� فاطمه زمانیان شیر بیگی فرزند حبیب اله ش ش 105 متولد 1311 صادره مشهد )مادر  متوفی( اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/132رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای جواد زنگنه دارای شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست به کاسه 971130 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی حبیبی به شناسنامه 259 در تاریخ 1397/4/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� نصرت رحمتی فرزند محمد ش ش 0888985177 متولد 1339 صادره از قائنات همسر 
متوفی 2� امیرحبیبی فرزند صفرعلی ش ش 0924657308 متولد 1377 صادره از مشهد فرزند متوفی 3� زهرا حبیبی فرزند صفرعلی ش 
ش 0922785775 متولد 1373 صادره از مشهد فرزند متوفی 4� احمد حبیبی فرزند صفرعلی ش ش 42192 متولد 1361 صادره از مشهد 
فرزند متوفی 5� محمد حبیبی فرزند صفرعلی ش ش 7922 متولد 1360 صادره از مشهد فرزند متوفی 6� فاطمه حبیبی فرزند صفرعلی 
ش ش 0945148992 متولد 1364 صادره از مشهد فرزند متوفی 7� زهرا حمیدی فرزند عبدالحمید ش ش 61 متولد 1307 صادره از مشهد 
مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف  شهرستان مشهد

511/133رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای / خانم مینا علوی خراس�انی مقدم  دارای شناس�نامه شماره 143 به ش�رح دادخواست به کاسه 971168 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم موسوی به شناسنامه 41 در تاریخ 1310/11/21 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مینا علوی خراسانی مقدم فرزند سید ابوالقاسم ش ش 
143 متولد 1326 صادره تربت حیدریه )همس�ر متوفی( 2� ش�هرزاد موسوی فرزند کاظم ش ش 488 متولد 1343 صادره تربت حیدریه 
)فرزند متوفی( 3� ش�هریار موس�وی فرزند کاظم ش ش 560 متولد 1347 صادره تربت حیدریه )فرزند متوفی( 4� شهاب موسوی فرزند 
کاظم ش ش 3049 متولد 1354 صادره مشهد )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف  شهرستان مشهد

511/134آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای احس�ان علمدار رنگی فعًا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت ابراهیم ش�ایع به طرفیت 
شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977500900966 در پرونده کاسه 970594 محکوم است به پرداخت مبلغ 
170/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/815/000 ریال هزینه دادرسی و درج آگهی در روزنامه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رس�ید چک ها تا یوم ااداء که براس�اس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در واحد اجرای احکام محاسبه می گردد 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 9 شورای حل اختاف مجتمع شماراه یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/135آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای داور جعفری زارع که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9609977500900267 صادره از شعبه 9 شورای حل اختاف در پرونده شماره960998750090088 محکوم است به 
پرداخت 1� مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ هشتصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و درج آگهی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک 95/3/24 لغایت یوم ااداء که در اجرای احکام قابل محاسبه می باشد در حق  محکوم له و پرداخت نیم عشر 
دولتی محکوم شده اید، ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/136رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای / خانم ابراهیم رادپور دارای شناس�نامه ش�ماره 1414 به ش�رح دادخواست به کاسه 1201-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه انتظاری یزدی به شناسنامه 592 در تاریخ 1395/2/9 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� ابراهیم رادپور فرزند بابا به ش ش 1414 متولد 1356 صادره از 
مشهد � فرزند متوفی 2� جال  رادپور فرزند بابا به ش ش 784 متولد 1342 صادره از مشهد � فرزند متوفی 3� مجید رادپور فرزند بابا به 
ش ش 1052 متولد 1349 صادره از مشهد � فرزند متوفی 4� سوسن رادپور فرزند بابا به ش ش 686 متولد 1343 صادره از مشهد � فرزند 
متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/137رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای / خانم زینت جاودانی پور دارای شناسنامه شماره 1074 به شرح دادخواست به کاسه 971169 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی جاودانی پور به شناسنامه 30329 در تاریخ 1396/10/14 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� اکرم جاودانی پور فرزند رمضانعلی ش ش 1928 متولد 
1338 صادره مش�هد )فرزند متوفی( 2� زینت جاودانی پور فرزند رمضانعلی ش ش 1074 متولد 1345 صادره مش�هد )فرزند متوفی( 3� 
صدیقه جاودانی پور فرزند رمضانعلی ش ش 1721 متولد 1343 صادره مشهد )فرزند متوفی( 4� اعظم جاودانی پور فرزند رمضانعلی ش ش 
1651 متولد 1337 صادره مشهد )فرزند متوفی( 5� عفت جاودانی پور فرزند رمضانعلی ش ش 52408 متولد 1342 صادره مشهد )فرزند 
متوفی( 6� علی جاودانی پور فرزند رمضانعلی ش ش 57692 متولد 1347 صادره مش�هد )فرزند متوفی( 7� محمد جاودانی پور فرزند 
رمضانعلی ش ش 573 متولد 1349 صادره مشهد )فرزند متوفی( 8� حسین جاودانی پور فرزند رمضانعلی ش ش 1242 متولد 1357 صادره 
مشهد )فرزند متوفی( 9� فاطمه فرشچیان فرزند امیر ش ش 19372 متولد 1314 صادره مشهد )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بی 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 واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف  مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/138آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک پست بانک  ایران دادخواستی به طرفیت خواندگان فهیمه نجف زاده پیرقوام فرزند محرم و ابراهیم هادی زاده عصار فرزند 
اسمعیل به خواسته مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  
کاسه 9709987580500544 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره 
بایگانی 970697 ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/22 س�اعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی  به علت مجهول المکان بودن خواندگان فهیمه نجف زاده پیرقوام فرزند محرم و ابراهیم هادی زاده عصار فرزند اسمعیل و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

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

511/139رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای / خانم مهدی شیخانی دارای شناسنامه شماره 20240 به شرح دادخواست به کاسه 1204-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد شیخانی به شناسنامه 16278 در تاریخ 1396/2/5 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� عباس شیخانی فرزند  احمد به ش ش 16311 متولد 1336 صادره 
از نجف � فرزند متوفی 2� محمد  علی شیخانی فرزند احمد به ش ش 17366 متولد 1338 صادره از عراق � فرزند متوفی 3� عبدالحسین 
شیخانی فرزند احمد به ش ش 19025 متولد 1343 صادره از نجف � فرزند متوفی 4� عالیه شیخانی فرزند احمد به ش ش 57472 متولد 
1349 صادره از بغداد � فرزند متوفی 5� رضیه شیخانی فرزند احمد به ش ش 18474 متولد 1341 صادره از نجف � فرزند متوفی 6� مهدی 
شیخانی فرزند احمد به ش ش 20240 متولد 1344 صادره از نجف � فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف  مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/140رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای / خانم زهره گیوه چی دارای شناسنامه شماره 10375 به شرح دادخواست به کاسه 1199-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داور اسانی فیروز آبادی به شناسنامه 729 در تاریخ 1397/5/31 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� زهره گیوه چی فرزند علی اصغر به ش ش 10375 متولد 
1349 صادره از مشهد �  همسر متوفی 2� سوگند اسانی فیروز آبادی فرزند داور به ش ش 0923637656 متولد 1375 صادره از مشهد 
فرزند متوفی 3� س�اغر اس�انی فیروز آبادی فرزند داور به ش ش 0927316145 متولد 1383 فرزند متوفی. اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بی 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 واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف  مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/141رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای / خانم علیرضا سمیع زاده دارای شناسنامه شماره 1543 به شرح دادخواست به کاسه 971166 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لعباء باقری به شناسنامه 78 در تاریخ 1394/3/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� علیرضا سمیع زاده فرزند حسن ش ش 1543 متولد 1346 صادره مشهد )فرزند متوفی( 2� سمیع 
سمیع زاده فرزند حسن ش ش 1838 متولد 1354 صادره مشهد )فرزند متوفی( 3� عیسی سمیع زاده فرزند حسن ش ش 19 متولد 1352 صادره 
مشهد )فرزند متوفی( 4� حبیب اله سمیع زاده فرزند حسن ش ش 4 متولد 1357 صادره مشهد )فرزند متوفی( 5� مریم سمیع زاده فرزند حسن 
ش ش 28 متولد 1337 صادره مشهد )فرزند متوفی( 6� حسن سمیع زاده فرزند محمد ش ش 787 متولد 1315 صادره مشهد )همسر متوفی( 
7� حسین سمیع زاده فرزند حسن ش ش 3 متولد 1350 صادره مشهد )فرزند متوفی( 8� ربابه سمیع زاده فرزند حسن ش ش 45 متولد 1341 
صادره مشهد )فرزند متوفی( 9� محمدرضا سمیع زاده فرزند حسن ش ش 18 متولد 1345 صادره مشهد )فرزند متوفی( . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف  مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/142رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای / خانم علی اکبر جوادی خیرآبادی دارای شناسنامه شماره 2508 به شرح دادخواست به کاسه 1167-97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم جوادی خیر آبادی به شناسنامه 767 در تاریخ 1397/3/5 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� سمیه جودی خیر آبادی فرزند ابوالقاسم به ش 
ش 3436 متولد 1359 صادره از مشهد � فرزند متوفی 2� زهرا جوادی خیرآبادی فرزند ابوالقاسم به ش ش 18766 متولد 1356 صادره از 
مشهد � فرزند متوفی 3� شهربانو جوادی خیرآبادی فرزند ابوالقاسم به ش ش 2509 متولد 1351 صادره از تربت جام � فرزند متوفی 4� 
خلیل جوادی فرزند ابوالقاسم به ش ش 1605 متولد 1340 صادره از تربت جام � فرزند متوفی 5� هادی جوادی فرزند ابوالقاسم به ش ش 
1265 متولد 1337 صادره از تربت جام � فرزند متوفی 6� کاظم جوادی فرزند ابوالقاسم به ش ش 1606 متولد 1343 صادره از تربت جام 
� فرزند متوفی 7� علی اکبر جوادی خیرآبادی فرزند ابوالقاسم به ش ش 2508 متولد 1349 صادره از تربت جام � فرزند متوفی. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف  شهرستان مشهد

511/143رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای / خانم امیر مطبعه چی اتحاد دارای شناس�نامه ش�ماره 44981 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 971165 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت خرسند به شناسنامه 281 در تاریخ 1396/4/13 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� امیر مطبعه چی اتحاد فرزند غامرضا ش ش 44981 
متولد 1336 صادره مشهد )فرزند متوفی( 2� حمید مطبعه چی اتحاد فرزند غامرضا ش ش 602 متولد 1342 صادره مشهد )فرزند متوفی( 
3� رحیم مطبعه چی اتحاد فرزند غامرضا ش ش 91 متولد 1339 صادره مشهد )فرزند متوفی( 4� محمد مطبعه چی اتحاد فرزند غامرضا 
ش ش 1533 متولد 1334 صادره مشهد )فرزند متوفی( 5� فاطمه مطبعه چی اتحاد فرزند غامرضا ش ش 724 متولد 1344 صادره مشهد 
)فرزند متوفی( 6� سعید مطبعه چی اتحاد فرزند غامرضا ش ش 803 متولد 1347 صادره مشهد )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بی 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 واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/144رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای محمود امینی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کاسه 230/970/668 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منیر عارضی به شناسنامه 531 در تاریخ 1388/9/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد مهدی امینی فرزند غامحسین به ش ش 531 متولد 1315 صادره از 
امام تقی همسر متوفی 2� محمود امینی فرزند محمد مهدی به ش ش 3 متولد 1345 صادره از مشهد فرزند 3� مجید امینی فرزند محمد 
مهدی به ش ش 249 متولد 1351 صادره از مشهد فرزند 4� معصومه امینی فرزند محمد مهدی به ش ش 1 متولد 1340 صادره از امام تقی 
�  مشهد فرزند متوفی 5� مرضیه امینی فرزند محمد مهدی به ش ش 1120 متولد 1342 صادره از  امام تقی � احمد آباد فرزند متوفی 6� 
مریم امینی فرزند محمد مهدی به ش ش 71031 متولد 1348 صادره از مشهد فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 230 شورای حل  اختاف  شهرستان مشهد مقدس �

511/145رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای محمد مقدم مهدویان شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه 230/970635 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره خانم رضا زاده بقال به شناسنامه 24821 در تاریخ 1382/3/18 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� نرگس مقدم مهدویان � ف رضا � ش 41541 � ت 1330 � فرزند متوفی 2� 
فاطمه مقدم مهدویان � ف رضا � ش 46754 � ت 1338 � فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل  اختاف  شهرستان مشهد مقدس 

511/146آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم عبدالمجید الهی منش فرزند 
محمود

خواهان آقای/ خانم سید رضا سید کشمیری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/ خانم عبدالمجید الهی منش به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9709987575500634 شعبه 5  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/06 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 کثیراانتشار 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.
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � علیرضا برهانیان

511/147آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسن هنرمند که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9609977500900314 صادره از شعبه 9 شورای حل اختاف در پرونده شماره 960092 محکوم به پرداخت 1� مبلغ بیست و دو میلیون 
ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ دو میلیون و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و درج آگهی 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
موصوف 95/3/5 لغایت یوم ااداء که در اجرای احکام قابل محاسبه می باشد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی محکوم شده اید ، 
ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � زهرا گل مزاری

511/148آگهی
پیرو آگهی های قبلی به 1� سید محمد علی میر خلیلی 2� معصومه توکلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست مجتبی 
قدمیاری بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977501300833 در پرونده کاسه 9709987501300424 پرداخت 
1� محکومی�ت تضامن�ی خواندگان بپرداخت : 1� مبلغ یکصد و نود و نه میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک )بابت اصل خواس�ته( 2� مبلغ 
3/918/750 ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان براساس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری 4� پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ س�ر رس�ید آن )97/4/30( تا زمان وصول چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � هانیه سیدلیان

511/149آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقایان: 1� حمید عزیزی فر 2� حمید افتخاری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خانم: نسرین 
جهان آرای فرزند کیومرث به خواسته: مطالبه وجه چک به موجب حکم 9709977501500660 مربوط به کاسه پرونده 9709987501500289 
حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت : 1� مبلغ دویست میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ هزینه دادرسی وفق 
تعرفه قانونی  3� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید آن )97/1/20( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرم تورم 
اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان 
صادر و اعام میگردد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است./ج
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/150آگهی
پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه احمد نیک خواه فرزند: محمد کاظم کاسه پرونده 9609987501500130 بموجب 
درخواست اجرای حکم به شماره دادنامه 9609977501500255 حکم به پرداخت : 1� به مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته )یک فقره 
سفته به شماره خزانه داری 624810( 2� مبلغ دو میلیون و نهصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه درج آگهی در حق محکوم 
له آقای علی جالی صدیق فرزند: حسین و نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید. ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید  نسبت به 
اجرای مفاد  اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 15  شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/151آگهی
پیرو آگهی های قبلی به بهمن فرید فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمد رستم زاده بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه 
بموجب حکم شماره 9709977500801002 در پرونده کاسه 970574 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مستندا به 
ماده 318 قانون تجارت از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 97/06/14 لغایت یوم ااداء در حق خواهان صادر و اعام می گردد. مراتب بدینوسیله 

در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/152آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه آقای بهروز محمد پور که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977501700726 صادره از شعبه 17 در پرونده شماره 9709987501700462 محکوم به پرداخت 1� مبلغ یکصد و یازده 
میلی�ون ریال بابت اصل خواس�ته چک های )5 فقره چک به ش�ماره ه�ای 1735- 95/10/30، 1734 )95/10/20(، 1733 -95/10/10، 1732- 
95/9/30 و 81610 �95/5/10 عهده بانک ملت و صادرات جمعاً به مبلغ یکصد و یازده میلیون ریال( 2� مبلغ دو میلیون و سیصد و سه هزار و 
پانصد ریال بابت هزینه دادرسی 3� مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت حق الدرج روزنامه 4� خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک تا یوم 
ااداء که براساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق محکوم له خانم فاطمه فاضل عیدگاهی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/153آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک ملت با وکالت الدوز افسری ایدلیکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فخریه بهمنی، آزاده مهماندوست، مینا مهماندوست، محمد 
حسن بیات، حسین بیات به خواسته مطالبه وجه، تامین خواسته، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580500567 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 
حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970730 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان فخریه بهمنی، آزاده مهماندوست، مینا مهماندوست، محمد حسن بیات، 
حس�ین بیات و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان 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.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( � راضیه 
ابراهیمی

511/154آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک صادرات ایران با وکالت مجید ملکی دادخواستی به طرفیت خواندگان داود پژمایه، امیر علی مشیر احمدی، رضا صالح فر، فرشته 
رجائی، محمدرضا فروهی به خواسته مطالبه وجه، تامین خواسته، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580500520 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
)55 حقوقی سابق( و شماره بایگانی 970666 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان داود پژمایه، امیر علی مشیر احمدی، رضا صالح فر، فرشته رجائی، 
محمدرضا فروهی و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان 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.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( � راضیه 
ابراهیمی

511/155آگهی وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده: 37/970819 خواهان: حبیب اله مقیمیان فرزند محمد خوانده: حبیب مقیمی خواسته: ابطال سند رسمی اجاره، ابطال سند 
رسمی قطعی غیر منقول، ابطال عملیات اجرایی، ابطال دستور فروش یک باب آپارتمان وقت رسیدگی: 1397/10/22 ساعت 8 صبح محل حضور 
شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد. علت دعوت و حضور خوانده رسیدگی به خواسته خواهان، خوانده می تواند از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � عیسی صالحی

511/156اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به علی حسن پور که فعا مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه در پرونده کاسه 970321 به 
موجب دادنامه 9709977513200859 مورخ 1397/07/8 صادره از شعبه 302 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال 
بابت خسارت دادرسی طبق نظریه کارشناسی و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال هزینه کارشناسی و 1/000/000 ریال هزینه تمبر تامین دلیل 
و مبلغ 450/000 ریال هزینه انتشار آگهی و پرداخت 125/000 ریال هزینه دادرسی در این پرونده در حق با توجه به غیابی بودن حکم لذا 
مفاد اجرائی صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف 
10 روز پس از انتشار آگهی نسبت به مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد کرد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد 
� فریبا رشیدیان گبرآباد

511/157آگهی
بدینوسیله به آقای محمد نوروزی فعا مجهول المکان اباغ می شود که خانم ملیحه خالقی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند 
خودرو به طرفیت شما به شعبه 189 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به  کاسه 970745 ثبت و مورخه 1397/11/03 ساعت 8/30 صبح 
وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد. شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 189 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/158آگهی
 بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سید رضا رضوی  علوی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علیرضا 
خدادوست فرزند رجبعلی علیه شما به خواسته مطالبه وجه موجب رای ش�ماره 9709977507901084 مورخه 1397/08/29 در پرونده 
کاسه 970674 به اینکه پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهارصد و پانزده هزار ریال 
بابت هزینه ابطال تمبر و درج آگهی و دادخواست و ضمائم و مبلغ دویست و دو هزار ریال بابت تعرفه خدمات در حق خواهان صادر و اعام 
میدارد. دایره اجرا خسارت تاخیر تادیه را به استناد شاخص اعامی در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ تقدیم دادخواست 97/7/1 تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
اعام شده را محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 194 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

511/159آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سامان بیات � هاشم سلیمانی حصاری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
خانم ملیحه عامری با وکالت آقای مهدی مروجی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه موجب رای ش�ماره 9709977507900179 مورخه 
1397/08/22 در پرونده کاسه 970180 به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته  و 2� مبلغ جمعا یک میلیون و چهل و یک 
هزار و پانصد ریال بابت تعرفه خدمات و هزینه دادرسی و هزینه اوراق 3� پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال بابت هزینه درج آگهی و 4� 
پرداخت حق الوکاله وکیل تعرفه کانون وکاء 4� پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به عنوان تاریخ مطالبه 97/3/7 
لغایت یوم ااداء بر مبنای شاخص بانک مرکزی و نرخ تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./. ب
مسئول دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � مهسا نصرآبادی

511/160آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه مهدی صادقی فرزند رجبعلی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977507900623 صادره از ش�عبه 194 در پرونده شماره 970165 محکوم به مبلغ 20/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته 2� مبلغ 2/060/000 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس�ت مورخه 97/2/30 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاس�به خواهد شد در حق محکوم له و نیم عشر دولتی 
در حق دولت ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره 

اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � مهسا نصر 
آبادی

511/161آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مهرداد دری که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977507900786 صادره از شعبه 194 در پرونده شماره 970342 محکوم به مبلغ 178/500/000 ریال بابت اصل خواسته 2� 
مبلغ 3/059/250 ریال هزینه دادرس�ی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
مورخه 97/4/11 تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد اضافه حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق محکوم 
له ) شرکت تبلیغاتی پرند آروین توس( و نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � مهسا نصر آبادی

511/162آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای علی محمد گاب چی در آباد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای جواد 
قنبری علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه موجب رای ش�ماره9709977507901058 مورخه 1397/08/23 در پرونده کاسه 970558 به 
اینکه پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ هفتصد و نود و دو هزار ریال بابت هزینه ابطال تمبر و دادخواس�ت و 
ضمائ�م و مبل�غ چهارصد و پنجاه هزار ریال هزینه ریال هزینه حق  درج آگه�ی روزنامه در حق خواهان صادر و اعام می دارد دایره اجرا 
خس�ارت تاخیر تادیه را به اس�تناد ش�اخص اعامی در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت  نظام بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 97/5/5 تاریخ گواهی عدم پرداخت که مقارن با تاریخ سر رسید چک است تا زمان 
وصول آن توس�ط بانک مرکزی جمهوری اس�امی اعام شده را محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � مهسا نصر آبادی

511/163آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه زهره اتحادی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977507900620 صادره از شعبه 194 در پرونده شماره 970135 محکوم به مبلغ 6/120/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 
1/830/500 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه آگهی روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/12/26 گواهی عدم پرداخت تا 
یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق علی محمد زاده عکاف و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی  اقدام خواهد نمود.
شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/164آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه محمد نامدار فرزند حسین که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977507900624 صادره از ش�عبه 194 در پرونده شماره 970134 محکوم به مبلغ 11/450/000 ریال بابت اصل 
خواسته 2� مبلغ 1/897/125 ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر نشر آگهی 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/7/4 گواهی عدم پرداخت 
تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له  و نیم عشر دولتی در حق دولت در حق محکوم له 
علی محمد زاده عکاف شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � مهسا نصر آبادی

511/165آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای  محمد روشن ضمیر فرزند حسن فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای 
س�ید محمد رضوی علیه شما به خواسته مطالبه وجه موجب رای ش�ماره 9709977507901048 مورخه 1397/08/22 در پرونده کاسه 
970378 به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ ششصد و یک هزار و 
صد ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و دویست و چهارده هزار ریال هزینه خدمات قضایی چهارصد و پنجاه هزار ریال حق الدرج آگهی 3� 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/4/19 با عنایت به مشخص نبودن تاریخ گواهی عدم پرداخت که بر مبنای نرخ تورم 
بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � مهسا نصر آبادی

511/166آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم فهیمه نعمتی فرزند محمد  علی و آقای حسین قاسم زاده شبگاهی فرزند محمد فعا مجهول 
المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علیرضا کیوانی به وکالت آقای محمود مقدم متین علیه شما به خواسته مطالبه وجه موجب 
رای ش�ماره 9709977507901069 مورخه 1397/08/28 در پرونده کاس�ه 970560 به اینکه حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/028/000ریال بابت هزینه ابطال تمبر و دادخواس�ت و ضمائم و مبلغ 150/000 
ریال هزینه یک نوبت حق درج آگهی در روزنامه در حق خواهان صادر و اعام میدارد دایره اجرا خسارت تاخیر تادیه را به استناد شاخص 
اعامی تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
1396/5/30 )تاریخ گواهی عدم پرداخت( تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعام شده را محاسبه و در حق 
خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از 

درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

5/167آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد رضا تقی زاده کمالی فرزند 
حسین

خواهان آقای محمد حیدری دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا تقی زاده کمالی به خواسته مطالبه وجه بابت مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970640 شعبه 304 شورای حل  اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 97/10/25 ساعت 8 صبح 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 کثیراانتشار 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.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختاف مجتمع شماره  شش شهرستان مشهد � 
محدثه حسین پور

511/168آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم عبدل خالق آلبا فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای/ خانم بابک 
شمس علیه شما به خواسته تنظیم سند خودرو اثبات وقوع عقد بیع به موجب رای شماره 9709977507001152 مورخه 1397/08/27 در 
پرونده  کاسه 970192 به: ضمن اثبات عقد بیع حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم )آلبا( به تنظیم سند یک دستگاه سواری پراید به 
شمار انتظامی 871 ب 38 ایران 36 بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده ردیف دوم )ملک آبادی( به پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد 
و نود و شش هزار و دویست و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و سیصد و بیست و شش هزار ریال هزینه تعرفه دفاتر خدمات قضایی در 
حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز 

پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 190 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/169آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم محمدرضا راهداری و فرخ فراهانیان  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آقای/ خانم اشکان چایچی علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای شماره 9709977507001168 مورخه 1397/08/29 در 
پرونده  کاسه 970638 به: پرداخت تضامنی مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته � مبلغ چهارصد و پنجاه  هزار ریال هزینه درج 
آگهی � مبلغ هش�تصد و چهل هزار ریال هزینه دادرس�ی و مبلغ دویس�ت و شصت و هشت هزار ریال بابت تعرفه خدمات دفاتر قضایی 
از تاریخ س�ر رسید چک الی یوم الوصول بر مبنای ش�اخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./.ب
مسئول دفتر شعبه 190 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/170آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان آقای محمدی قرقی دادخواس�تی بطرفیت خوانده محمد مهدی عارفی بخواسته مطالبه وجه چک تقدیم شوراهای حل اختاف 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد واقع در بلوار کوثر کوثر 15 و 
به شماره پرونده 970921 ثبت  و وقت رسیدگی مورخه 97/10/26 ساعت 8 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در جراید کثیراانتشار آگهی میگردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود دادخواست  و ضمائم را دریافت نماید و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � 
فریبا رشیدیان

511/171آگهی اباغ اجرائیه
خانم طاهره ملک پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی شهناز فراهی شالچی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ میشود که پرونده کاسه 
900017 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان با پاك ثبتی 9107 فرعی از 183 اصلی بخش 
10 مشهد به نام خواهان و نیز مبلغ 1/951/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل محترم خواهان و 
مبلغ 2/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس محترم و پرداخت نیم عشر دولتی . لذا مراتب فوق طبق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد و ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا گذارده خواهد ش�د. پس از این برای عملیات 

اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به دادگاه اعام نمائید.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
� سید علی سعید موسوی

511/172آگهی اباغ اجرائیه
آقای عباس�علی رجبلو فرزند ببروابوالقاس�م رجبلو فرزند عباس�علی پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی رقیه قنبری بطرفیت شما 
بدینوس�یله اباغ می ش�ود که پرونده کاسه 970330 منجر به صدور  اجرائیه بر علیه شما مبنی به صورت تضامنی به پرداخت 1� مبلغ 
900/000/000 ریال )نهصد میلیون ریال( بابت اصل خواسته )وجه سفته های  به شماره سریالهای 029454� 97/4/3 به مبلغ 300/000/000 
ریال و 97/4/3� 267552 به مبلغ 600/000/000 ریال( 2� مبلغ 30/010/000 ریال هزینه دادرس�ی و نیز پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه بر 
مبنای نرخ شاخص تورم سالیانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست )97/4/9( لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به که توسط اجرای 
احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی.  لذا مراتب فوق طبق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام 
مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد و ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از این برای عملیات اجرائی 

اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به دادگاه اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 33 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد� 

511/173آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان صدیقه طاهری علیزاده خواندگان: 1� عباس محرری 2� اشرف موسوی پاکدل بخواسته الزام به فک رهن و غیره مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578500506 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 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.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
راحله فرهادی نژاد

511/174آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک صادرات ایران دادخواستی به طرفیت خوانده خانم سمانه شریعتی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709987578500588 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/03 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 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.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � راحله فرهادی نژاد
511/175آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم جواد یوسفی ده سرخی 

فرزند محمدرضا
خواهان آقای علیرضا دادخواه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد یوسفی ده سرخی فرزند محمدرضا به خواسته مطالبه وجه چک 
� مطالبه خسارت تاخیر تادیه � مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578600519 
ش�عبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  قضایی امام خمینی شهرستان مش�هد ثبت و وقت رسیدگی 1397/11/11 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 کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ  انتش�ار 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.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � مجتبی مهران فر

511/176آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بهمن مومنی
خواهان آقای سید علی طباطبائی بحرآباد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای بهمن مومنی به خواسته توقیف عملیات  اجرایی � اعتراض 
به عملیات اجرایی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578600665 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 1397/10/26 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 کثیراانتشار 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.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � مجتبی مهران فر

511/177آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی محمد ش�جاعی زاده فرزند مهدی فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواس�ت اس�ماعیل 
سقایان طوس علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513601106 مورخ 97/8/26 در پرونده کاسه 970569 
خوانده محکوم است به مبلغ 20/00/000 ریال بابت سفته شماره 589883 و مبلغ 728/000 ریال بابت هزینه دادرسی )به میزان محکومیت 
20/000/000 ریال( و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/18 در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف 

مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
منشی شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/178آگهی وقت رسیدگی
خواهان مهدی حسین پور دادخواستی به طرفیت خوانده بهزاد زیبایی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر 15 
ارجاع و به کاسه 9709987515000527 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/10/26 و ساعت 8/30 تعین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا پس از نشر آگهی و اطاع از  مفاد آن به شورای حل اختاف مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد � زکیه زشکی

511/179آگهی 
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه جال فتحی که مجهول المکان اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 
9709977506300464 صادره از شعبه 183 در پرونده شماره183/960894 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان وفق قرارداد فی مابین 
به پرداخت 1� مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2� مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 3� مبلغ ششصد 
هزار ریال و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی در روزنامه و 4� خسارت تاخیر تادیه نیز وفق شرایط مندرج در ماده 522 قانون آئین 
دادرسی و مدنی از تاریخ تقدیم دادخواست 96/10/5 لغایت یوم ااداء در  حق خواهان صادر و اعام میگردد 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 در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام  خواهد نمود.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/180آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان پخش گستر آبتین آرا به وکالت خانم فریبا برنا دادخواستی به طرفیت خوانده عباس مقدم قره داش به خواسته مطالبه وجه یک 
فقره چک به شماره 1065/214558 مورخه 1396/06/15 تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
310 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در کوثر 15 ارجاع و به کاسه 970570 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1397/11/10 و ساعت 8/30 تعین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتری شعبه 310 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد � سبزی

511/181آگهی اباغ دادنامه
پیرو اباغیه های قبلی به آقای فرهاد بابانیا با شماره بایگانی970236 در خصوص دعوی آقای رضا امیری بطرفیت آقای فرهاد بابانیا بخواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک به ش�ماره 1671/790327/13 مورخ 97/2/25 عهده بانک ملت ش�عبه قرنی مش�هد به مبلغ 48/000/000 ریال 
بانضمام هزینه های دادرسی محکوم شده اید به پرداخت مبلغ 48/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 960/000/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی در حق خواهان صادر و اعام می نماید و مقرر می دارد دایره اجرا خس�ارت تاخیر 
تادیه را باستناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ صدور چک ) 97/2/25( تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعام شده را محاسبه و در حق  خواهان 

آقای رضا امیری پرداخت گردد.
شعبه 310 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/182آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سید غامرضا احمد الحسینی فرزند سید احمد فعا مجهول المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست 
حقوقی بین المللی پارسه عدالت گستر پارسیان شرق علیه شما به خواسته مطالبه چک به موجب حکم شماره 9709977514201228 مورخ 
97/8/15 در پرونده کاسه 970802/312 خوانده محکوم است به مبلغ پرداخت مبلغ 1� 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2� مبلغ 1/273/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر 3� هزینه نشر آگهی به مبلغ 450/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه طبق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور 
چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ سر رسید تا یوم ااداء توسط اجرای احکام محاسبه در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره 

غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/183آگهی
خواهان مجتبی ساار مقدم دادخواستی به طرفیت خوانده حسین ایمانی دوم به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 1/15 ارجاع 
و به  کاسه 970825 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/22 و ساعت 8 صبح تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن خوانده و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/184آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد گل پرور فعا مجهول المکان اباغ میگردد  در مورد دادخواست سعید میرزائی علیه شما به خواسته 
مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513601006 مورخ 97/8/9 و رای اصاحی 9709977513601121 مورخ 97/8/28 در پرونده کاسه 
970538 خوانده محکوم است به مبلغ 30/000/000 بابت اصل خواسته چک شماره 633526� مورخ 97/3/3 � 2� مبلغ 1/719/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی 3� درج آگهی در روزنامه به مبلغ 450000 ریال 4�  خسارت تاخیر تادیه از سر رسید 97/3/3 چک تا یوم ااداء که براساس نرخ تورم بانک 

مرکزی و محاسبه در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
منشی شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/185آگهی
خواهان مرتضی قربانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�ید  جاهد علی نژاد مژدهی به خواس�ته مطالبه خسارت  تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل  اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در بلوار کوثر � کوثر 15 ارجاع 
و به کاسه 183/970860 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 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 و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد 

511/186آگهی
شماره 9710467514800151 پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای نوید جاویدان که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق 
اجرائیه صادره از شعبه 318 در پرونده کاسه 9709987514800197 و شماره بایگانی 970200 به موجب دادنامه شماره 9709977514800719 
صادره از شعبه 318 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 372/500 ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 188/000 ریال بابت هزینه خدمات قضایی و برابر با اصل مستندات دعوی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی روزنامه و در خصوص 
خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست )97/3/1( تا یوم ااداء در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی بدیهی است با توجه به غیابی بودن 
حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی  ضامن معتبر یا اخذ متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید  کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام می گردد. در غیر اینصورت واحداجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و 

وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � سمانه وثوقی

511/187آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانمها مهین صانعی باجگیران و فرشته نورانی مجهول المکان اباغ می شود که در پرونده کاسه 970193 طبق 
دادنامه شماره 9709977577601063 به پرداخت مبلغ 104000000 ریال محکوم گردیده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره 

غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � باقری

511/188آگهی اباغ وقت دادرسی
شماره بایگانی 27/960876 وقت رسیدگی 1397/10/22 ساعت 8 خواهان: غامرضا قلی پور با وکالت سید حمیدرضا کاتی . خواندگان: 1� تعاونی 
اعتبار بدرتوس 2�  ایرج 3� مجید 4� مهدی همگی هوشمند نقاشان 5� سلیمان بیگ زاده 6� خدیجه ملقبه عصمت گوهری 7� محمد حلیمیات 
اول 8� مسعود سعیدی منش 9� سید سعید جوادی 10� سید حسین جوادی 11� علی زارعی 12� سعید مسکین نواز 13� سید جال الدین میر 
شفیعی . خواسته: اثبات مالکیت. وکیل خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید.
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/189آگهی اباغ اجرائیه
آقایان پیمان قرائی و علی اصغر صادقی و هادی سعیدی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی � علیه شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه 27/970018 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 284/400/000 ریال گردیده است لذا مراتب فوق برابر مواد 9� 118� 
119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این 

برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/190آگهی اباغ اجرائیه  
آقای جلیل کریمی پور پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی خانم شهره صادقی قندهاری علیه شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
27/970215 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ 277/000/000 ریال گردیده است لذا مراتب فوق برابر مواد 9� 118� 119 
قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای 

عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/191آگهی اباغ وقت دادرسی
کاسه پرونده: 29/970935  وقت رسیدگی: 97/11/1 ساعت 8/30 خواهان: میثم شجیعی فرزند محمد و محسن شجیعی فرزند محمود  خوانده: 
مهرداد ارزنده فرزند داور � مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
29 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند.
دفتر شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/192آگهی اباغ تجدید نظرخواهی
بدینوسیله به آقا/ خانم حسین ذبیحی. فعا مجهول المکان اباغ می شود آقای علیرضا دهقان دادخواست تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره 
9709977577900661 در کاسه 29/960745 تقدیم دفتر این دادگاه نموده است لذا به نامبرده اباغ می شود ظرف 10 روز از تاریخ نشر آگهی 
ضمن حضور در شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد واقع در بلوار مدرس 1 نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم  اقدام و چنانچه پاسخی 

دارید اعام نمایید.
مدیر دفتر شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � مهدی زواری

511/193آگهی
محکوم له: علیرضا جائی مرادزاده  محکوم علیه: علیرضا طالبی. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای علیرضا طالبی که مجهول 
المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 24 در پرونده کاسه 24/970037 به  موجب دادنامه شماره 9709977577400288 
مورخ 97/03/24 صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم به: پرداخت مبلغ 529/000/000 ریال � پانصد و بیست و نه میلیون ریال � معادل پنجاه و 
دو میلیون و نهصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته، مبلغ 17/605/000 ریال  بابت هزینه تمبر دادرسی ، 60 درصد مبلغ 23/160/000 ریال ) به مبلغ 
13/896/000 ریال( بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز خسارت تاخیر تادیه از  تاریخ چک ها تا زمان وصول و بر مبنای نرخ تورم سالیانه 
اعامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، که در اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد، در حق خواهان . پرداخت نیم عشر حق اجرا و 
نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای  ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. 

در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � عبد

511/194آگهی
محکوم له: شهرام علیزاده آبکوه. محکوم علیه: اکساناکروچمکو. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به خانم اکساناکروچمکو که مجهول 
المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 24 در پرونده کاسه 24/911535 به  موجب دادنامه شماره 9109975114901957 مورخ 
91/9/11 صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم به: تحویل کودك مشترك به نام مرم به خواهان جهت حضانت از وی. پرداخت نیم عشر حق اجرا 
و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. 

در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید مطهری شهرستان مشهد )مستقر در 
مجتمع امام خمینی( � عبد

511/195آگهی
محکوم له: مدیریت امور شعب پست بانک مرکزی. محکوم علیه: 1� اشرف السادات جال نژاد 2� علی نظیفی. پیرو آگهی های منتشره در جراید 
بدینوسیله به 1� اشرف السادات جال نژاد 2� علی نظیفی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 24 در پرونده 
کاسه 24/950282 به  موجب دادنامه شماره 9509977577400802 مورخ 95/07/17 صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم به: محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 90/642/946 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 3/902/000 ریال بابت هزینه دادرسی، پرداخت مبلغ 3/263/140 
ریال حق الوکاله وکیل و مضافاً خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )1395/4/9( تا زمان اجرای حکم ) به ماخذ 18درصد طبق ماده 2 
قرارداد( در صورت تغییر در نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان. پرداخت نیم عشر حق اجراء و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه 
می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای  ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � عبد

511/196آگهی
محکوم له: مرتضی نوعی اجقان. محکوم علیه: حنازارعی. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به حنازارعی که مجهول المکان می باشد 
اباغ می ش�ود طبق اجرائیه صادره از ش�عبه 24 در پرونده کاسه 24/970388 به  موجب دادنامه ش�ماره 9709977577400674 مورخ 
1397/06/14 صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم به: پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد و هفتاد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 55856000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 150000ریال بابت هزینه نش�ر آگهی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
گواهی عدم پرداخت چکها تا تاریخ اجرای حکم که در اجرای احکام محاس�به خواهد ش�د به نفع خواهان، ازم به ذکر است نظر به اینکه 
بانک مرکزی شاخص تورم ساانه کااها و خدمات را تاکنون به طور کامل اعام ننموده اجرای احکام در صورت اعام بانک مرکزی نسبت به 
احتساب و وصول و ایصال آن اقدام نماید. پرداخت نیم عشر حق اجراء و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه 
به محکوم علیه می باش�د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای  ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � عبد
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آگهی اباغ وقت رسیدگی
  به تجویز مواد 174قانون آئین دادرس�ی کیفری درپرونده کاسه970559/ش�عبه اول بازپرس�ی دادس�رای شهرس�تان مینودشت 
ب�ه متهم معید س�میعی فرزند - مجهول الم�کان اباغ میگردد تا درخصوص اتهام ش�ما دائر برمعاونت درس�رقت آهن آات مورخه 
1397/10/17س�اعت11صبح جهت دفاع ازخود درش�عبه بازپرس�ی دادس�رای شهرس�تان مینودشت حاضرش�وید درغیراینصورت 

تصمیمات قانونی اتخاذ خواهد شد.
 272-بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقاب مینودشت-میردوستی

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   نظربه اینکه درپرونده کاس�ه 970506/ش�عبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرس�تان گالیکش متهم عابدین خسروی 
فرزن�د ذکریا عرضه وف�روش دخانیات بدون مجوز تحت تعقیب بوده وحس�ب محتویات پرونده فعا مجهول المکان میباش�د واباغ 
احضاری�ه ب�ه وی ممکن نگردیده اس�ت به اس�تناد م�اده 174قانون آیین دادرس�ی کیفری مرات�ب یکنوبت دریک�ی ازروزنامه های 
کثیراانتش�ار درج میگردد تامتهم ظرف مدت1ماه ازتاریخ انتش�ارآگهی باحق همراه داش�تن وکیل دراین شعبه حاضرشده وازاتهام 

انتسابی درپرونده ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضور متهم شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
271-دادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقاب گالیکش-سعیدی

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   نظربه اینکه درپرونده کاسه 970114/شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان گالیکش متهم حسن خسروی فرزند 
علی به اتهام فروش وعرضه دخانیات دراماکن بدون مجوز تحت تعقیب بوده وحس�ب محتویات پرونده فعا مجهول المکان میباش�د 
واباغ احضاریه به وی ممکن نگردیده اس�ت به اس�تناد ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتش�ار درج میگردد تامتهم ظرف مدت1ماه ازتاریخ انتش�ارآگهی باحق همراه داش�تن وکیل دراین شعبه حاضرشده وازاتهام 

انتسابی درپرونده ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضورمتهم شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
270-دادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقاب گالیکش-سعیدی

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   نظرب�ه اینک�ه درپرونده کاسه9709980167800241بایگانی970365/ش�عبه اول دادیاری دادس�رای عمومی وانقاب شهرس�تان 
گالیکش متهم رسول اردو ا لو فرزند منصور موضوع گزارش مرجع انتظامی شهرستان گالیکش تحت تعقیب بوده وحسب محتویات 
پرونده فعا مجهول المکان میباشد واباغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است به استناد ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار درج میگردد تامتهم ظرف 30روز ازتاریخ انتشارآگهی باحق همراه داشتن وکیل دراین 
شعبه حاضرشده وازاتهام انتسابی درپرونده ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضور متهم شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود متهم 

میتواند جهت اطاع ازعنوان اتهامی به این شعبه دادیاری مراجعه نماید.
269-دادیارشعبه اول دادسرای عمومی وانقاب گالیکش-سعیدی

متن آگهی دعوت متهم به جلسه رسیدگی)مربوط به دادسرا(
   درپرونده کاسه 960413/شعبه اول بازپرسی شهرستان گالیکش علی عرب فرزند عباس واحمد سایری فرزند رمضان هر2به اتهام 
خیانت درامانت نسبت به1فقره چک عهده بانک ملی باشماره سریال 727296بمبلغ 27میلیون ریال باسررسید تاریخ1396/04/30با 
حق همراه داش�تن وکیل موضوع ش�کایت حس�ن عبدی با عنایت به مجهول المکان بودن متهمان وعدم شناس�ایی ایشان دراجرای 
مقررات ماده 174قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب در امورکیف�ری به نامبردگان اباغ میگردد تا درموعد مقرریکماه 
پس ازتاریخ نش�رآگهی جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی درش�عبه بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب شهرس�تان گالیکش حاضرگردند 

بدیهی است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
268-بازپرس دادسرای عمومی وانقاب شهرستان گالیکش- ضابط پور کاری 

متن آگهی دعوت متهم به جلسه رسیدگی)مربوط به دادسرا(
   درپرونده کاس�ه 960802/ش�عبه اول بازپرس�ی شهرس�تان گالیکش محمد ابراهیم�ی فرزند قربان ب�ه اتهامات1-تهدید به مرگ 
2-تخریب عمدی شیش�ه وبدنه خودروی ش�اکی3-توهین باحق همراه داش�تن وکیل موضوع ش�کایت حامد ممشلی فرزند احمد با 
عنایت به مجهول المکان بودن متهم وعدم شناس�ایی ایش�ان دراج�رای مقررات ماده 174قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی 
وانقاب درامورکیفری به نامبردگان اباغ میگردد تا درموعد مقرریکماه پس ازتاریخ نشر آگهی جهت دفاع ازاتهام انتسابی درشعبه 
بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب شهرستان گالیکش حاضرگردند بدیهی است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.
267-بازپرس دادسرای عمومی وانقاب شهرستان گالیکش- ضابط پور کاری 

متن آگهی دعوت متهم به جلسه رسیدگی)مربوط به دادسرا(
   درپرونده کاسه960925/شعبه اول بازپرسی شهرستان گالیکش رحیم ناروئی به اتهام مشارکت درسرقت25راس گوسفند باوصف 
کش�ف واس�ترداد به ش�اکی با حق همراه داشتن وکیل موضوع ش�کایت آقای س�ارانی با عنایت به مجهول المکان بودن متهم وعدم 
شناسایی ایش�ان دراجرای مقررات ماده 174قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورکیفری به نامبرده اباغ میگردد 
تا درموعد مقرریکماه پس ازتاریخ نش�رآگهی جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی درش�عبه بازپرسی دادس�رای عمومی وانقاب شهرستان 

گالیکش حاضرگردند بدیهی است درصورت عدم حضورمطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
268-بازپرس دادسرای عمومی وانقاب شهرستان گالیکش- ضابط پور کاری 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده 971296/ش�عبه101دادگاه کیفری2شهرستان گالیکش بدینوس�یله به علیرضا نارویی نصرتی فرزند امان اله مجهول 
المکان اخطار میگردد گزارش�ی دائر برعدم ثبت واقعه نکاح دردفاتراس�ناد رسمی تقدیم گردیده که پس ازارجاع به این شعبه وثبت 
آن ب کاس�ه فوق نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا به ماده 344قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در1نوبت 
دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج تا متهم درجلسه رسیدگی که به روزشنبه مورخ1397/10/29ساعت9 صبح تعیین شده است 

شرکت نماید درصورت عدم حضوردادگاه رسیدگی کننده بموجب مواد 406 و407-این قانون اظهارعقیده مینماید.
 265-مدیردفترشعبه101جزایی دادگستری گالیکش-ملکان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده 971222بایگانی961114/شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان گالیکش بدینوسیله به خدر سعدی زاده فرزند نادرمحمد 
مجهول المکان اخطارمیگردد ش�کایتی دائربر مزاحمت تلفنی وتوهین ازطریق ارس�ال پیامک وافترا ازسوی معصومه کاووسی تقدیم 
گردیده که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کاسه فوق نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا مستندا به ماده 344قانون 
آئین دادرس�ی کیفری مراتب در1نوبت دریکی ازروزنامه های کثیر اانتش�ار درج تا متهم درجلس�ه رسیدگی که به روز4شنبه مورخ 
1397/10/26ساعت9/30صبح تعیین شده است شرکت نماید درصورت عدم حضور دادگاه رسیدگی کننده بموجب مواد 406 و407-

این قانون اظهارعقیده مینماید.
 264-مدیردفترشعبه101جزایی دادگستری گالیکش-ملکان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده 971222/ش�عبه101دادگاه کیفری2شهرستان گالیکش بدینوسیله به ارازدردی ایگدری فرزند ایگدر مجهول المکان 
اخطارمیگردد شکایتی دائر برحفاری غیر مجاز 1حلقه چاه ازسوی آب منطقه ای گلستان تقدیم گردیده که پس ازارجاع به این شعبه 
وثبت آن بکاسه فوق نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا مستندا به ماده 344قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در1نوبت 
دریکی ازروزنامه های کثیر اانتش�ار درج تا متهم درجلس�ه رسیدگی که به روز2ش�نبه مورخ1397/11/01ساعت10صبح تعیین شده 

است شرکت نماید درصورت عدم حضوردادگاه رسیدگی کننده بموجب مواد 406 و407-این قانون اظهارعقیده مینماید.
 263-مدیردفترشعبه101جزایی دادگستری گالیکش-ملکان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده971170/شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان گالیکش بدینوسیله به عبدالغنی تاجی فرزند عید محمد مجهول المکان 
اخطارمیگردد ش�کایتی دایر برجعل1فقره حواله تعاونی استفاده ازسند مجعول-مش�ارکت درکاهبرداری باتوسل به وسایل مقلبانه 
منجر به بردن مال غیر بمیزان17میلیون وپانصد هزارتومان ازسوی ذکریا بیات تقدیم گردیده که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن 
به کاسه فوق نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباشد لذا مستندا به ماده 344قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در1نوبت دریکی 
ازروزنامه های کثیر اانتش�ار درج تا متهم درجلس�ه رس�یدگی که به روزش�نبه مورخ 1397/10/22س�اعت9صبح تعیین شده است 

شرکت نماید درصورت عدم حضوردادگاه رسیدگی کننده بموجب مواد 406 و407-این قانون اظهارعقیده مینماید.
 262-مدیردفترشعبه101جزایی دادگستری گالیکش-ملکان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده 971172/شعبه101دادگاه کیفری2شهرستان گالیکش بدینوس�یله به مهدی محمدی فرزند خداقلی مجهول المکان 
اخطارمیگردد شکایتی دایر برانتقال مال غیر)متعلق به دولت(ازطریق انتقال منافع بمتراژ5125متر از اراضی ملی ازسوی اداره منابع 
طبیعی گالیکش تقدیم گردیده که پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاس�ه فوق نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباش�د لذا 
مستندا به ماده 344قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در1نوبت دریکی از روزنامه های کثیراانتشار درج تا متهم درجلسه رسیدگی 
که به روزشنبه مورخ 1397/10/22ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت نماید درصورت عدم حضوردادگاه رسیدگی کننده بموجب 

مواد406و407-این قانون اظهارعقیده مینماید.
 261-مدیردفترشعبه101جزایی دادگستری گالیکش-ملکان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درکاسه پرونده3615-97/شعبه اول شورای حل اختاف کاله بدینوسیله به نصیر خداپناه مجهول المکان اخطار میگردد خواهان 
محمود نوروزی مژن آباد دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف کاله تقدیم نموده 
اس�ت لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار درج میگردد تا خوانده 
دردفترش�عبه اول ش�ورای حل اختاف کاله حاضر درجلسه دادرسی که به روزسه ش�نبه97/10/18 ساعت9 صبح تعیین شده است 

درجلسه رسیدگی جهت استماع شهادت شهود خواهان میباشد شرکت نمایند. 
260-دفترشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کاله-نوروزی حداد

متن آگهی
 خواهان رونوش�ت حصر وراثت علی س�اار ثانی فرزند غامرضا به 5240013608ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709985895100322  از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ببر عوض نیا فرزند 
موس�ی خان ب�ه ش ملی 5249181589  طب�ق گواهی فوت به ش�ماره ثبت 3329 در مورخ�ه 1385/12/25  اقامت�گاه دائمی خود 
ب�درود حی�ات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه:  1- نادر عوض نیا فرزند ببر به ش  مل�ی 5249184391  فرزند 
متوفی2-  ناصر عوض نیا فرزند ببر به ش  ملی 5249185495  فرزند متوفی3- مهدی عوض نیا فرزند ببر به ش  ملی 5249185991  
فرزن�د متوف�ی4- ج�واد عوض نیا فرزن�د ببر به ش  مل�ی 5249187153  فرزند متوفی5- فرش�ید عوض نیا فرزن�د ببر به ش  ملی 
5249749909  فرزند متوفی6- موس�ی عوض نیا فرزند ببر به ش  ملی 5249720676  فرزند متوفی7- بیژن عوض نیا فرزند ببر به 
ش  ملی 5249185878  فرزند متوفی8- بشیر عوض نیا فرزند ببر خان به ش  ملی 5249182887  فرزند متوفی9- ایرج عوض نیا 
فرزن�د بب�ر خان به ش  ملی 5249723985  فرزند متوفی10- محمد عوض نیا فرزند ببر به ش  ملی 5249710840  فرزند متوفی11- 
علی عوض نیا فرزند ببر به ش  ملی 5249733026  فرزند متوفی12- حس�ین عوض نیا فرزند ببر به ش  ملی 5249182593  فرزند 
متوف�ی13- زین�ب عوض نیا فرزن�د ببرخان  به ش  مل�ی 5249182658  فرزند متوف�ی 14- زهره عوض نیا فرزن�د ببر به ش  ملی 
5249184405  فرزن�د متوفی15- ش�هین عوض نیا فرزند ببر به ش  ملی 5249184383  فرزن�د متوفی16- فرزانه عوض نیا فرزند 
بب�ر به ش  مل�ی 5249185886  فرزند متوفی17- پروین عوض نیا فرزند ببر به ش  مل�ی 5249183689  فرزند متوفی18- فاطمه 
نساء روحانی فرزند محمدولی به ش  ملی 5249182380  همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت 
آگهی می گردد و چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی حصر وراثت نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره 
رحیمی

متن آگهی
 خواهان رونوشت حصر وراثت کبرا روح پرور فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985895100297  از 
ای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حص�ر وراث�ت نموده و چنی�ن توضی�ح داده که ش�ادروان فاطمه کمال�ی فرزند محم�د به ش ملی 
5249340008  طب�ق گواه�ی فوت به ش�ماره ثبت 7201 در اقامتگاه دائمی خ�ود بدرود حیات گفته و ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس�ت به:  1- ابوالقاس�م روح پرور فرزند محمد به ش  ملی 5249701299  فرزند متوفی2-  ننه بی بی روح پرور فرزند محمد 
ب�ه ش مل�ی 5249344836 فرزند متوفی 3- مهین روح پرور فرزند محمد به ش مل�ی 5249345603 فرزند متوفی 4- مهناز روح 
پ�رور فرزند محمد به ش ملی 5249347533 فرزند متوف�ی 5- کبرا روح پرور فرزند محمد به ش ملی 5249712126 فرزند متوفی 
6- طوبی روح پرور فرزند محمد به ش ملی 5249718701 فرزند متوفی 7- مرضیه روح پرور فرزند محمد به ش ملی 5249347525 
فرزند متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه ش�خصی اعتراضی دارد و یا 
وصی�ت نام�ه از متوفی نزد او می باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه ب�ه این دادگاه تقدی�م دارد واا گواهی حصر وراثت 

نامحدود صادر خواهد شد.13
 مسئول دفتر حوزه یک شهری شورای حل اختاف شهرستان آشخانه )مانه و سملقان(- زهره رحیمی

آگهی مزایده نوبت دوم
به موجب پرونده کاسه 960680 اجرایی محکوم علیه جواد رضائی فرزند رمضانعلی محکوم است به پرداخت مبلغ 26/765/000 ریال 
بابت  اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و مبلغ 130/000/000  ریال بابت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له ولی رحمتی و همچنین 
پرداخت مبلغ 1/300/000  ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که از اموال محکوم علیه در اجرای وصول محکوم به 
، ششدانگ یک قطعه زمین آبی واقع در روستای قسطی به مالکیت آقای جواد رضایی به مساحت تقریبی 6000 مترمربع مجزی شده 
از پاك 50 اصلی موسوم به اراضی قسطی واقع در بخش 4 بجنورد با حدودات اربعه : شماا به طول 90 متر مرزیست به زمین رضاعلی 
رضائی و جنوبا بطول 65 متر مرزیس�ت به جوی آب عمومی ش�رقا به طول 80 متر مرزیس�ت به زمین حسن معصومی و غربا به طول 
79 متر مرزیس�ت به زمین علی رمضان نژاد ، ارزش ملک فوق از قرار هر متر مربع 30/000 ریال و مجموعا به مبلغ 180/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده ضمنا ملک فوق فاقد امتیازات می باش�د که در مورخه 1397/09/29 از س�اعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
180/000/000 مدنی ش�ورای حل اختاف شهرس�تان آشخانه به فروش می رس�د مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بااترین 
قیم�ت به فروش می رس�د لذا طالبین خرید می توانند جهت بازدی�د و هماهنگی های ازم 5 روز قبل از مزایده در محل دفتر اجرای 
احکام مدنی شورا واقع در دادگستری شهرستان مانه و سملقان حاضر شوند . ضمنا در صورت برنده شدن می بایست ده درصد قیمت 

ملک نقدا و الباقی در طی یک ماه پرداخت گردد.13
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف آشخانه – اسماعیل حیدری

آگهی مزایده اموال غیر منقول- مرحله دوم 
ب�ا توج�ه ب�ه اجرائیه صادره ل�ه بانک ملت و علی�ه خانم جمیله اس�دی و علی�ه آقایان محمد 
امین ابراهیمی و احمد س�عیدی محکوم به پرداخت تضامنی مبل�غ 557031020 ریال تا تاریخ 
95/5/26 و پرداخ�ت خس�ارت تاخی�ر تادیه از تاری�خ 95/5/27 به ازای ه�ر روز تاخیر مبلغ 
135000 ریال به صورت روزش�مار تا پایان اجرای حکم و همچنین به پرداخت مبلغ 17496085 
ریال به عنوان هزینه دادرس�ی و پرداخت مبلغ 14568742 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و 
مبلغ 28726355 ریال بابت نیم عشر دولتی در تاریخ 1397/10/3 روز دوشنبه ساعت 10 صبح 
در دفتر اجرای احکام دادگاه ایوانکی از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده 
ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت 
را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد مبلغ فروش مورد مزایده  را پرداخت و مابقی را ظرف مهلت 
یک ماه پس از مزایده به حس�اب س�پرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قیض مربوطه را ارائه 
نماید. در غیر این صورت کل ده درصد دریافت ش�ده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د. 
مش�خصات اموال مزایده و قیمت پایه به شرح ذیل میباشد: 1- یک باب منزل مسکونی ویایی 
دو طبقه شرقی ساز واقع در ایوانکی خیابان انقاب کوچه شهید اصغر متولی پاك 18 به پاك 
ثبتی 2365 فرعی از 164- اصلی با شماره ثبت 8928 دارای عرصه به مساحت 282 متر مربع 
و اعیان کل به مس�احت 371/21 متر مربع که از این مقدار 43/81 متر مربع زیرزمین با کاربری 
انباری و 194/40 متر مربع همکف با کاربری مسکونی و 117/40 متر مربع در طبقه اول با کاربری 
مس�کونی و همچنین 15/60 متر مربع راه پله مسکونی میباشد به ارزش قیمت پایه دو میلیارد 

و ششصد میلیون ریال )2/600/000/000 ریال ( 
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ایوانکی – علی صفوی پناه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای نصرت اله ش�هبازی دارای شناسنامه ش�ماره 752 به شرح دادخواست به کاسه 9701200642 از این شعبه  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان  نورالعین اصانی به شناس�نامه شماره 18068 در تاریخ 94/7/30 در اقامتگاه 
دائمی خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  پس�ر متوفی  2.  منصور شهبازی به ش 
ش  685  پس�ر متوفی 3. ناصر ش�هبازی به ش ش  457 پس�ر متوفی   و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3727 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای داود علی ذوالفقاری دارای شناس�نامه ش�ماره 4 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 9701200689 از این شعبه درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  صغری زرینی به شناسنامه شماره 257 در تاریخ 94/4/30 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذش�ته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1  متقاضی   گواهی  حصر وراثت  پس�ر متوفی 2.  هادی 
ذوالفقاری  به ش ش  137 پسر متوفی 3.  گشسب ذوالفقاری به ش ش  5 دختر متوفی  4. خاتون ذوالفقاری به ش ش  4 دختر متوفی  
5. معصومه ذوالفقاری به ش ش  100 دختر متوفی  6.  زهرا ذوالفقاری به ش ش  247 دختر متوفی و اغیر 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 واا گواهی صادر خواهد شد. 
3723 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی 
در پرونده کاس�ه 970304  ب7  متهم  آقای صمد کرد فرزند خیر محمد به اتهام توهین و اهانت  در فضای مجازی موضوع ش�کایت 
آقای فرمان  عابدی  آادزگه تحت تعقیب می باش�ند با توجه به مجهول المکان اعام ش�دن ایش�ان و به استناد به  ماده 174  ق.آ.د. 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مصوب 1392 بدینوس�یله به نامبرده اباغ می گردد به مدت یک ماه از تاریخ نش�ر این 
آگهی در ش�عبه هفتم بازپرس�ی دادس�رای  عمومی و انقاب  اردبی�ل  حاضر و از خود دفاع نمایند.  در غی�ر اینصورت وفق مقررات 

رسیدگی  و اتخاذ تصمیم  خواهد شد. 
1099407  بازپرس شعبه  هفتم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اردبیل – اکبر مرادی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
  در اجرای ماده 344  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری  با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراانتشار آقای بابک فدایی  فرزند قوچعلی که به لحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نشده است 
تا در وقت رس�یدگی 97/11/27 س�اعت 9 با حضور در این ش�عبه ا ز ا تهام منتسبه در پرونده کاسه 970366 -105 موضوع شکایت 
علی و رضا هر  دو کارکن ازاد دایر بر س�رقت به وی از خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور دادگاه به صورت غیابی رس�یدگی  و 

تصمیم  مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
1099401  منشی شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل – کریم نژاد 

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول 
  حسب محتویات پرونده  کاسه 970090 ارجاعی محکوم له آقای موسی علیزاده اجرای احکام مدنی نمین به تاریخ 97/10/4 روز سه 
شنبه راس ساعت 11 صبح مال غیر  منقول ذیل الذکر متعلق به آقای عبرت  جوانبخت شخص ثالث که بابت محکومیت  محکوم  علیه 
آقای هنرمند جوانبخت  معرفی گردیده اس�ت واقع در آدرس نمین روس�تای  مینااباد عبارت است ا ز: سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب خانه به ش�ماره پاك 211 فرعی از 413 صلی واقع  در بخش س�ه اردبیل روس�تای میناآباد به مس�احت ششدانگ 134  متر 
مربع  با حدود و مشخصات طبق  سند مالکیت صادره به مالکیت  عبرت جوانبخت  فرزند معصوم بوده و دارای اعیانی قدیمی حدودا 
به مس�احت 50 متر مربع و دارای امتیاز برق می باش�د علی هذا با در نظر گرفتن خرید فروش و  دیگر جوانب در تعیین قیمت ارزش 
شش�دانگ  مل�ک مد نظر با جمی�ع منضمات و متعلقات آن به  مبلغ یک میلیارد و  دویس�ت میلیون ریال معادل یک صد و بیس�ت 
میلیون تومان برآورد و ارزش  سه  دانگ ملک مذکور به مبلغ شصت میلیون تومان برآورد می  گردد. بنا به احکام قضایی سه دانگ 
مال  غیر منقول مذکور به مبلغ ش�صت میلیون تومان به قیمت پایه  کارشناس�ی از طریق مزایده   به فروش می رس�د. عاقمندان 
به ش�رکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر خود را   تا روز مزایده به ش�عبه اجرای احکام مدنی این دادگس�تری طی نامه کتبی 
تس�لیم نمایند و در روز  مزایده نیز در اجرای احکام مدنی نمین حضور یابند. بدیهی اس�ت بااترین مبلغ پیشنهادی به عنوان برنده 
مزایده شناخته خواهد شد. ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی 
ش�ده ب�ا هماهنگی  اجرای احکام مدنی ماحظه نماید همچنین برنده مزایده بایس�تی به اقتضای م�ورد کل بهای مال مورد مزایده  و 
یا 10 درصد آن را به عنوان س�پرده به اجرای احکام مدنی تس�لیم نماید که در صورت اخیر  پرداخت 10  درصد فی المجلس باید حد 
اکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده  نیز بقیه بهای مال را بپردازد  در غیر اینصورت  مبلغ س�پرده  برنده مزایده پس از کس�ر هزینه 

مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
1099402  مدیر دفتر  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین – سلیمانی 

دادنامه 
متهم آقای جال حسنلو  فرزند سلطان به نشانی زنجان بدون نشانی  اتهام: نگهداری / اخفاء آات و ادوات مخصوص تولید و استعمال 
م�واد مخ�در دادگاه با عنایت به محتویات پرونده  ختم رس�یدگی  را ا عام و با اس�تعانت از خداوند متعال به ش�رح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام  آقای جال حسنلو فرزند سلطان متولد 1349  ساکن زنجان آزاد بدون قرار فاقد 
سابقه دایر بر نگهداری   یک عدد پایپ استعمال شیشه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده  و  گزارش مامورین نحوه  کشف 
پایپ  از متهم  عدم صاحیت  صادره از دادس�رای زنجان عدم حضور متهم در جلس�ه دادرس�ی علیرغم اباغ قانونی و  سایر قرائن و 
امارات  موجود در پرونده وقوع جرمو انتس�اب   آن به وی در حد مذکور  محرز و مس�لم اس�ت  فلذا دادگاه مس�تندا به مواد 2 و 18 و 
19 و 160 و 164 و 211 و 215  از قان�ون مج�ازات اس�امی مص�وب 1392 و نیز بند 3 از ماده 1 و ما ده 20 از قانون مواد مخدر نامبرده را 
به جرم نگهداری  یک عدد پایپ اس�تعمال شیش�ه به پرداخت 500/000 ریال مجازات درجه 8  محکوم می نماید. و مواد مکش�وفه در 
اجرای ماده 215  قانون مجازات اسامی ضبط و تحویل مراجع ذیربط قانونی گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این  شعبه  سپس با توجه به میزان مجازات قانونی قطعی است. 
488 رئیس شعبه اول دادگاه انقاب اسامی  زنجان 

آگهی مربوط به تجدید نظر 
آگهی اباغ دادخواس�ت و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای مجتبی عزیزی تجدید نظر خواه خانم  س�میه صفا دادخواس�ت تجدید 
نظ�ر خواه�ی به طرفیت تجدید نظر خواندگان علی اکبر ملکی – رضا باباخانی – فرش�ته نادری – مجتبی عزیزی – محمد علوی نژاد 
نس�بت به دادنامه ش�ماره 9709972400100750  در پرونده کاسه 970451  شعبه اول دادگاه  عمومی حقوقی زنجان تقدیم که طبق 
موض�وع ماده 73 و 346  قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول الم�کان بودن تجدید نظر خوانده  مجتبی عزیزی مراتب تبادل 
لوای�ح ی�ک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی  می گردد تا تجدید نظر خوانده   مجتب�ی عزیزی ظرف ده روز پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت 
و چنانچه پاس�خی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی نس�بت به ارس�ال پرونده به 

دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
489 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان 

دادنامه 
تاری�خ: 96/5/25  و ش�ماره بایگانی: 950218- 950432   دادنامه 9609972400500521- 9609972400500528  مرجع رس�یدگی 
: ش�عبه پنجم دادگاه  عمومی حقوقی زنجان خواهان:  1. آقای جواد اس�عدی فرزند  عباس  با وکالت آقای س�ید مهدی  رضوی فرزند 
س�ید محمد به نش�انی زنجان زنجان زنجان خ ش�هدا روبروی اداره فرمانداری  کوچه اسکندری  س�اختمان  کوروش  10 ط2 واحد 6 
فرزن�د   2. آق�ای ایرج  عطائی فرزند کاظم با وکالت  آقای محمد  خدا وردیان  فرزند  حس�ن به نش�انی  زنجان چهارراه س�عدی  بن 
بس�ت دارایی س�اختمان عادل واحد 6  ،  خواندگان:  1. آقای احمد آسمانی  به نشانی زنجان اعتمادیه  خیابان شهرداری  مابین سوم 
و چهارم مقابل مسکن هادی پاك 35 ،  2. آقای ایرج عطائی  فرزند  کاظم  با وکالت آقای محمد خداوردیان  فرزند  حسن به نشانی 
زنجان چهارراه س�عدی  بن بس�ت دارایی ساختمان عادل  واحد 6، 3. خانم سهیا  عطائی فرزند  غفار به نشانی زنجان کوچه مشکی 
12 متری دوم شمالی 8 متری چهارم داخل کوچه پاك 571 ،  4.  آقای جواد اسعدی  فرزند عباس با وکالت آقای سید مهدی رضوی 
فرزند سیدمحمد به نشانی زنجان زنجان زنجان خ شهدا روبروی اداره فرمانداری کوچه اسکندری  ساختمان کوروش 10 ط2 واحد 6  
خواسته ها: 1.  مطالبه اجرت المثل اموال 2. خلع ید  گردشکار: پس از  ارجاع پرونده و ثبت آن سرانجام دادگاه به شرح زیر مبادرت 
به انشاء رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی آقای جواد اسعدی با وکالت آقای سید مهدی رضوی  به طرفیت آقایان 1.  احمد 
آسمانی  2. ایرج 3. خانم سهیا هر دو عطائی  به خواسته  خلع ید از پاك 9219  اصلی بخش 2 زنجان با احتساب خسارات دادرسی  
موضوع پرونده کاسه 950432  و نیز دعوی آقای ایرج عطائی با وکالت  آقای محمد خداوردیان به طرفیت  خانم و اقایان  1. احمد ا 
سمانی  2.  جواد اسعدی  3.  سهیا  عطائی به خواسته خلع ید از پاك  یاد شده به انضمام  خسارات دادرسی موضوع پرونده کاسه 
950218   که در راستای ماده 103  قانون آئین دادرسی  مدنی قرار رسیدگی  تواما صادر  گردیده است با توجه به مراتب معنون و با 
امعان نظر  در ا ینکه رونوش�ت مدارك ارائه ش�ده به شرح مضبوط در  صورتجلسه  دادگاه  و نیز پاسخ استعام  واصله از مرجع ثبتی 
به شماره 112/96/13352   مورخ 1396/03/13  مثبت مالکیت مشاعی طرفین نسبت به ملکموصوف می باشد  و خوانده  نیز مجوزی 
جهت تصرفات خود ارائه ننموده اس�ت لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تش�خیص و با اس�تناد به ماده 519  قانون آئین دادرسی   مد 
ن�ی و  نی�ز م�واد 307  و 308  و 311  قانون مدنی حکم به  خلع ید  خوانده  ردیف  ا ول از پاك صدر الذکر  با رعایت  ماده 43  قانون 
اجرای احکام مدنی  و نیز پرداخت مبلغ 1/605/622 ریال  در حق آقای جواد اسعدی  و مبلغ 1/605/22 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
در حق خواهان های یاد شده صادر می نماید. حکم صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه  و 
سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در  دادگاه تجدید نظر  استان زنجان می باشد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواسته  
مطالبه اجرت المثل  ایام تصرف نظر به اینکه  قبل از اتمام دادسی و کای خواهان در حدود اختیارات تصریح شده  در وکالتنامه ارائه 
شده طی ا یحه تقدیمی دعوای مطروحه به شرح فوق را مسترد  نموده است لذا با استناد به بند »ب« ماده 107  قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد و نیز در خصوص دعوی خواهان ها به طرفیت سایر خواندگان به دلیل عدم توجه دعوی 
به نامبردگان  به استناد به ماده 89 ناظر به ما ده 84  قانون آئین دادرسی  مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. قرارهای صادره ظرف 

20 روز از  تاریخ اباغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان زنجان می باشد. 
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آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 694/17/97 وقت رس�یدگی: به روز شنبه تاریخ 97/10/29 س�اعت 15:30 خواهان: احمد علی محمد نژاد امیر – 
واوان خ 8 بهش�ت کوی فردوس ك 24/1/ پ26 خوانده: حس�ین محمدیان قصری زاده - مجهول المکان خواسته: فک پاك خواهان 
دادخواس�تی تس�لیم دفترکل داد گستری اسامش�هرنموده که جهت رس�یدگی به شعبه 17 ش�ورای حل اختاف اسامشهرارجاع 
گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه وبتجویزماده73 
قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت 
رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا”چنانچه بعدا باغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3171 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 834/209/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/10/15 ساعت 16:00 خواهان: حسین احمد پور خوانده: حمید 
پناهی خواسته: فک پاك خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل داد گستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 شورای 
حل اختاف اسامش�هرارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
و دس�تور دادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا باغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3155 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: محرم نصیری کاس�ه پرونده: 603/211/97 وقت رس�یدگی: به روز س�ه ش�نبه تاریخ 97/10/25 س�اعت  16/30 خواهان: 
حسین احمد پور خوانده: محرم نصیری خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده 
که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا 
به درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت 
وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ شده 
محس�وب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود.
 م الف 3154 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: داود نوری کاس�ه پرونده: 610/211/97 وقت رس�یدگی: به روز ش�نبه تاریخ 97/10/22 ساعت  16/30 خواهان: اسماعیل 
نوری خوانده: داود نوری خواس�ته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفترکل دادگس�تری اسامش�هرنموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به 
درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت 
وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ شده 
محس�وب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3176 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: ش�هرام علی پور خمیران گرشارب کاسه پرونده: 770/210/97 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاریخ 97/10/26 ساعت 
15/30 خواهان: زینب عطائی خوانده: ش�هرام علی پور خمیران گرش�ارب خواس�ته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواس�تی تس�لیم 
دفترکل دادگس�تری اسامش�هرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم 
حضوردادخواس�ت اباغ ش�ده محس�وب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود 

فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3167 
مدیردفترشعبه210 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی حصر وراثت 
  آقای مهدی مقامسی معرفی فرزند بهادر دارای  شماره شناسنامه 1414 به شرح کاسه 718/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهادر مقامسی  معرفی فرزند عبدالعباس  به شماره شناسنامه 829 در تاریخ 97/6/29 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته و ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1.  مهدی مقامس�ی  معرفی ش�ماره شناسنامه 1414 پسر 
متوفی 2. نوری مقامس�ی معرفی ش�ماره شناسنامه 1413 پسر متوفی 3. مجید مقامسی معرفی شماره شناسنامه 1877  پسر متوفی 
4 . ضبیحه مقامس�ی معرفی ش�ماره شناسنامه 536 دختر متوفی  5. ماجده مقامسی معرفی ش�ماره شناسنامه 1730  دختر متوفی 
6. غنیه  عامری ش�لحه  ش�ماره شناسنامه 834 همس�ر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از  متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی  ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم نماید  واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای محمد  عطیان اهواز فرزند جلیل 
  خواهان خانم هدی  غاوی نصاری  فرزند صباح دادخواس�تی به طرفیت خوانده  آقای محمد عطیان اهواز فرزند جلیل   به خواس�ته  
طاق به درخواس�ت زوجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  97099863105200396   شعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی  شهرستان  آبادان ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/10/25  ساعت 11:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتش�ار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 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. 
منشی دادگاه  شعبه 2 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی مزایده 
زم�ان برگ�زاری  مزایده: 1397/10/10  نوبت مزایده: نوبت اول  مال مزایده: ملک محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی بش�اریات  
در پرون�ده کاس�ه 970179  اج�رای اح�کام مدن�ی دادگاه  عمومی بخش بش�اریات آقای اکب�ر محمدی محکوم ا س�ت به پرداخت 
246/924/000  ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه کارشناس�ی و 1/425/000 ریال  هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم صغری بایره 
و نیم عش�ر دولتی که محکوم له  جهت اس�تیفای   حقوق خود بدوا تقاضای  توقیف و فروش ملک محکوم علیه را نموده که  عبارت 
اس�ت از: 1. ملک مس�کونی متعلق  به آقای اکبر محمدی  به مس�احت 160  متر مربع که حدود 17  متر مربع آن در طرح عقب نشینی 
قرار گرفته اس�ت قدمت بیس�ت ساله زیر بنا 100 متر مربع فاقد س�ند ثبتی و دارای مبایعه نامه ابرازی واقع در قزوین بخش بشاریات  
خاکعلی  خیابان تاجیک  که توس�ط کارش�ناس رسمی دادگس�تری به ارزش 200/000/000 ریال ارزیابی ش�ده است و سپس تقاضای  
فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده اند که این ا جرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط  محکوم علیه 
قصد دارد در مورخ 1397/10/10 س�اعت 9 صبح در محل اجرای احکام  مدنی دادگاه عمومی بخش بش�اریات از طریق مزایده عمومی 
اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناس�ی 200/000/000 ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه 
تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این ا جرا بازدید و در زمان مزایده حضورا  ش�رکت نمایند. بدیهی 
است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و  خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد  پیشنهادی 
خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگاه عمومی بخش بشاریات واریز نمایند و پس از تایید مزایده 
توسط دادگاه محترم، صادر کننده حکم تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 
ده درصد واریزی به خریدار مس�ترد خواهد ش�د و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حس�اب سپرده واریز 
ننمایند و یا اعام انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار  حق هیچگونه اعتراضی را 
نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. به  استناد ماده 131 قانون اجرای 

احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.  
372 - مدیر دفتر   شعبه اجرای احکام  مدنی دادگاه عمومی بخش بشاریات – قنبری 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
محمد علمدار دارای ش�ماره شناسنامه 1927 به شرح دادخواست کاس�ه 970631/ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان   رمضان علمدار به ش�ماره شناس�نامه 4 در تاریخ 97/4/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به  محمد ش�ماره شناس�نامه 1937   حبیب ش�ماره شناس�نامه 2197  جملگی علمدار پسران 
متوفی اکرم ش�ماره شناسنامه 2698 ندا ش�ماره شناسنامه 4400054977 مریم شماره شناس�نامه 2484  جملگی علمدار دختران 
متوفی و خدیجه افش�اری فرزند علیقلی  ش�ماره شناسنامه 1078 همسر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.  
765 رئیس شعبه 6شورای حل اختاف ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
محمد قهرمانی دارای ش�ماره شناس�نامه 336 به شرح دادخواست کاسه 970642 /ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان   خیراله قهرمانی بوزندان به ش�ماره شناس�نامه 347 در تاریخ 70/8/1 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به  فتح اله ش�ماره شناس�نامه 334 محمد ش�ماره شناسنامه 336  کرمعلی شماره 
شناس�نامه 335 علی شماره شناس�نامه 337  جملگی قهرمانی  پسران متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.  
766 رئیس شعبه 6شورای حل اختاف ابهر 

دادنامه 
به تاریخ 97/8/27  کاس�ه پرونده 970730  دادنامه 9709972424501445   شاکی: آقای محمدتقی یوسفی 
فرزند یادگار علی به نشانی ا ستان زنجان شهرستان ابهر   شهر ابهر  خ طالقانی شمالی کوچه عدل پاك 14  ، 
متهم  آقای مهدی عزیز خانی فرزند خیراله به نشانی زنجان ابهر 17 شهریور ك ش  عابدینی پ14 ،  اتهام ها: 1 
. تهدید به قتل با تبر 2. تهدید اذیت ، آزار جانی تصمیم  دادگاه  با استعانت از خداوند متعال و با مطالعه جامع 
اوراق و محتویات پرونده ضمن اعام ختم رس�یدگی  به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  
در خصوص کیفرخواس�ت ش�ماره 424000766- 97   مورخ 97/5/28   صادره از دادس�رای  عمومی و انقاب  
شهرس�تان ابه�ر علیه آقای مهدی عزیز خانی فرزند خیراله دائر ب�ر تهدید با قتل با تبر و تهدید به اذین و ازار 
جانی موضوع شکایت آقای محمدتقی یوسفی نظر به محتویات پرونده  از جمله شکایت شاکی خصوصی مودای 
گواهی گواهان در  محضر دادگاه عدم حضور متهم در دادس�را و دادگاه جهت تدارك دف اع و نیز عدم ارس�ال 
ایحه   و  س�ایر قرائن و امارات بزه های ا نتس�ابی نامبرده محرز و مس�لم بوده لذا به اس�تناد مواد 669 و 617 
کتاب پنجم  قانون مجازات اسامی  مصوب 1370 با رعایت قواعد تعدد معنونی مطابق ماده 131  قانون مجازات 
اسامی  مصوب 1392  حکم بر محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری  و چهل ضربه شاق تعزیری 
صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از اباغ  قابل واخواهی در این دادگاه  و ظرف 

مدت بیست روز پس  از آن قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم محترم  تجدید نظر استان زنجان می باشد. 
767 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ابهر 

اخطار اجرایی 
 مش�خصات محکوم علیه :  1. حامد صدقی نش�انی محل اقامت: مجهول المکان    2. پیمان س�عیدی فر نش�انی محل اقامت: مجهول 
المکان  مش�خصات محکوم له:  مجید  هادیلو فرزند محمدرضا نش�انی محل اقامت: هیدج  خیابان آزادگان خیابان ناصر خسرو کوچه 
4  بموجب  درخواس�ت اجرای حکم  ش�ماره 348/96  حوزه اول هیدج و ش�ماره دادنامه 22/97  حوزه اول هیدج  محکوم علیهما 
محکوم هستند به پرداخت تضامنی خواندگان  صادر کننده و ضامن به پرداخت مبلغ پنجاه و سه میلیون  ریال از بابت اصل خواسته 
و  خسارت تاخیر تادیه بر ا ساس شاخص ا عامی از سوی بانک مرکزی  جمهوری اسامی ایران  از تاریخ سررسید چک 1395/10/20 
لغایت یوم الوصول  و هزینه دادرس�ی به مبلغ هش�تصد و دو هزار  و پانصد ریال  در حق محکوم له در صورت عدم پرداخت در موعد 

مقرر هزینه نیم عشر دولتی  نیز به عهده محکوم علیه می باشد. 
768 دبیر  شورای حل اختاف شهر هیدج 

7- حصروراثت
خانم مریم غفاری فرزند محمد دارای شناس�نامه 375 بش�رح دادخواس�ت ش�ماره ----  مورخ 1397/9/12 توضیح داده شادروان 
عباس بیدخت فرزند س�لیمان بشناسنامه 381 در تاریخ 1397/7/20 در شهرستان فهرج فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- مری�م غف�اری فرزن�د محمد ش.ش 6059779468 متولد 1351/7/10 همس�ر متوفی. 2- فاطم�ه بیدخت فرزند عباس ش.ش 
6050032599 متول�د 71/4/10 فرزن�د متوفی.3- زهرا بیدخت فرزند عب�اس ش.ش 6050128390 متولد 82/8/8 فرزند متوفی. 4- 
خدیج�ه بیدخت فرزند عباس ش.ش 6050054126 متولد 72/8/1 فرزند متوفی. 5- زینب بیدخت فرزند عباس ش.ش 6050100861 
متولد 75/5/1 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود 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 اختاف تقدیم دارد واا 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.
167 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

8- دادنامه
پرونده کاس�ه 9609983466700883 شورای حل اختاف شماره 7 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973466700645 
خواهان : آقای علی جمالی س�عدآبادی فرزند اس�داله به نشانی کرمان- منازل مسکونی مسکن مهر واقع در شهرك شهید مطهری- 
مس�کن مهر میاد- بلوك امام زمان طبقه 4 واحد س�مت راس�ت خوانده : آقای صادق دادخدائی نژاد فرزند مختار به نشانی کرمان- 
چهارراه ارگ خ کاظمی روبرو اداره دارائی دفتر وکالت آقای سیدحسین معین زاده خواسته : اعسار از پرداخت محکوم به  گردشکار 
: خواهان دادخواس�تی به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این ش�ورا و ثبت به کاس�ه فوق جری 
تش�ریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با 
بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص 
دادخواس�ت در خصوص دادخواس�ت تقدیمی آقای علی جمالی فرزند اس�داله ب�ه طرفیت آقای صادق دادخدائی ن�ژاد فرزند مختار 
مبن�ی بر اعس�ار از پرداخت محکوم به موض�وع دادنامه 9609973466700717 صادره از همین ش�ورا که طی آن خواهان محکوم به 
پرداخت مبلغ 112/500/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات وارده در حق خوانده گردیده و با تقدیم دادخواست 
و معرفی ش�هود تقاضای حکم به اعس�ار و تقس�یط مبلغ مذکور را دارد و اینکه خواهان در جلسه شورا حاضر شد و اظهار داشت که 
چون درآمدی ندارد ومریض می باش�د قادر به پرداخت محکوم به، به صورت یکجا نیس�ت لذا ش�ورا مستندا به مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 
11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم بر معس�ر بودن خواهان را صادر می نماید همچنین حکم بر تقس�یط مبلغ محکومیت 
بدی�ن نح�و که خواهان مبلغ 25/000/000 ریال را نقداً و بصورت یکجا و مبالغی را به اقس�اط ماهانه و هر ماه به مبلغ 3/500/000 ریال 
بطور متوالی تا اس�تهاك کامل بدهی در حق خواهان بدوی پرداخت نماید رای صادره غیابی اس�ت و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
883 شورای حل اختاف شماره 7 شهرستان کرمان

9- حصروراثت
آقای مس�عود کرباس�ی فرزند اس�ماعیل دارای شناس�نامه 57 بشرح دادخواس�ت ش�ماره 970491  مورخ 1397/8/6 توضیح داده 
ش�ادروان اش�رف ایرانی فرزند اسداله بشناس�نامه 105 در تاریخ 97/7/12 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- مس�عود کرباس�ی فرزند اس�ماعیل متولد 1325/11/28 ش.ش 57 کدملی 3219723616 همس�ر متوفی. 2- خاطره کرباسی 
فرزند مس�عود متولد 1367/9/12 ش.ش 9329 کدملی 2993895974 فرزند متوفی. 3- محمدرضا کرباس�ی فرزند مس�عود متولد 
1349/6/20 ش.ش 1006 کدملی 2991490144 فرزند متوفی. 4- زهرا کرباسی فرزند مسعود متولد 1352/12/12 ش.ش 1056 کدملی 
2593293586 فرزند متوفی. 5- مهدیه کرباس�ی فرزند مس�عود متولد 1359/1/21 ش.ش 126 کدملی 2992220711 فرزند متوفی.  
لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 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 اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
491 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

10- اباغ وقت رسیدگی
خواهان/ ش�اکی : احمد کارآموزیان خوانده/ متهم : مصطفی ش�ادکام خواس�ته / اتهام : مطالبه وجه سفته- مطالبه خسارت دادرسی 
– مطالعه خس�ارت تاخیر تادیه – تامین خواس�ته به ش�ماره کاس�ه پرونده 9709983466800656 ثبت و وقت رس�یدگی در روز 

چهارش�نبه 1397/10/12 صبح س�اعت 9 تعیین گردیده اس�ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس�ب درخواست خواهان و 
موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود 
خوانده / خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نش�ر آگهی تا وقت تعیین ش�ده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن به دفتر ش�ورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور 

شورای حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
656 شورای حل اختاف شماره 8 کرمان

11- حصروراثت
خانم محبوبه خوش�رفتار فرزند عباس دارای شناس�نامه 74 بش�رح دادخواست ش�ماره 666/7/97  مورخ 1397/9/13 توضیح داده 
شادروان فاطمه زینل آبادی فرزند اکبر بشناسنامه 1 در تاریخ 1397/6/26 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- محمد خوش�رفتار فرزند عب�اس ش.ش 2980476439 صادره ازکرمان متولد 1371 فرزند متوفی. 2- محمدجواد خوش�رفتار 
فرزند عباس ش.ش 2980847216 صادره از کرمان متولد 1375 فرزند متوفی. 3- محبوبه خوشرفتار فرزند عباس ش.ش 74 صادره 
از ماه�ان متولد 1367 فرزند متوفی. 4- محدثه خوش�رفتار فرزند عباس ش.ش 2981009273 ص�ادره از کرمان متولد 1377 فرزند 
متوفی. 5- عباس خوشرفتار فرزند رستم ش.ش 3 صادره از ماهان متولد 1347 همسر متوفی. 6- اکبر زینل آبادی فرزند غامحسین 
ش.ش 3 ص�ادره از ماه�ان متول�د 1317 پدر متوفی. 7- صغری زین�ل آبادی فرزند علی ش.ش 6 صادره از ماه�ان متولد 1329 مادر 
متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظرف مدت یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
666 شورای حل اختاف شماره 7 شهرستان کرمان

اباغیه
ش�ماره پرونده 9409985470200351 مش�خصات اباغ ش�ونده حقیقی: س�پیده صفت گل نام پدر: تاج محمد نش�انی: شهرس�تان 
ایرانش�هر خ فردوس�ی ك 15 مهلت حضور از تاریخ اباغ: 63 روز- محل حضور: اس�تان سیستان و بلوچستان- شهرستان ایرانشهر 
مهلت حضور: 1397/10/2 نوع علت حضور: رس�یدگی در خصوص دادخواس�ت بانک ملت به طرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه 

مقتضی است و در وقت مقرر در محل شورا حاضر شوید ساعت حضور: 9 صبح.
1459 شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان ایرانشهر

آگهی وقت رسیدگی 
 خواه�ان بان�ک ملت ش�عبه بازار ب�ه طرفی�ت خواندگان: گل ن�از ناروئ�ی 2- عبدالرس�ول بمپوری ه�ر دو نفر مجه�ول المکان به 
خواس�ته مطالبه وجه س�فته به مبلغ 10/000/000 ریال تقدیم ش�عبه 4 ش�ورای حل اختاف شهرس�تان ایرانش�هر ارجاع وبه کاسه 
9709989505400068 ثبت گردیده اس�ت که وقت رس�یدگی: یک ماه بعد از نش�ر آگهی تعیین شده است. به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور قاضی محترم شورای حل اختاف مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع  از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رس�یدگی حاضر گردد.مح رس�یدگی: ایرانشهر- شهید بهشتی نوزده 

شعبه چهارم حل اختاف شهرستان ایرانشهر.
1493 شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان ایرانشهر

آگهی وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت شعبه بازار به طرفیت خوانده: محمدانور کرم زهی مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 8/000/000 
ریال تقدیم ش�عبه 4 ش�ورای حل اختاف شهرستان ایرانشهر ارجاع وبه کاس�ه 9709989505400067 ثبت گردیده است که وقت 
رس�یدگی: یک ماه بعد از نش�ر آگهی تعیین شده اس�ت. به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور 
مدنی و دس�تور قاضی محترم ش�ورای حل اختاف مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نش�ر آگهی و اطاع  از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.مح رسیدگی: ایرانشهر- شهید بهشتی نوزده شعبه چهارم حل اختاف شهرستان ایرانشهر.
1494 شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان ایرانشهر

آگهی وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت ش�عبه بازار به طرفیت خواندگان: عیس�ی دیدبه 2- راحله دیوروش هر دو نفر مجهول المکان به خواس�ته مطالبه 
وجه سفته به مبلغ 25/000/000 ریال تقدیم شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان ایرانشهر ارجاع وبه کاسه 9709989505400069 
ثبت گردیده است که وقت رسیدگی: یک ماه بعد از نشر آگهی تعیین شده است. به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقاب در امور مدنی و دس�تور قاضی محترم ش�ورای حل اختاف مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی 
می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع  از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست 
وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رس�یدگی حاضر گردد.مح رس�یدگی: ایرانش�هر- شهید بهشتی نوزده شعبه چهارم حل 

اختاف شهرستان ایرانشهر.
1495 شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان ایرانشهر

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

برابر رای ش�ماره 139760315007001618 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند 
رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم بتول مهری فرزند رحمت اله به ش 
ش 5 ص از آبدانان در یک باب خانه به مساحت 207 مترمربع پاك 10074 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 ایام واقع در آبدانان- خیابان 
هزاردر خریداری ش�ده از آقای تقی درخش�ان فر و منتس�ب به مالکیت رس�می عبدالکریم بزرگی مقدم محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض، دادخواس�ت خود به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/14  تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/9/29
ثبت اسناد و اماك آبدانان

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 9600977
بدینوس�یله به خانم س�میه علی زاده فرزند نعمت اله به ش�ماره ملی 1639610062 و ش�رکت خدمات بیمه ای ماندگار شمال غرب به 
شماره ثبت 7619 بدهکار پرونده کاسه 9600977 که برابر گزارش مامور پست در آدرس گواهینامه برگشت چک شناخته نگردیده 
ای�د اب�اغ می گردد که برابر چک با محل بین ش�ما و آقای منصور بابانژاد مبلغ 200/000/000 ریال بدهکار می باش�ید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بس�تانکار درخواس�ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق در این اجراء مطرح می 
باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه ، کثیراانتشار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
1099408 م/الف رئیس واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل

اصاحیه بوشهر
پیرو چاپ آگهی اباغ دادخواست بانک ملت علیه خواندگان عبدالرضا و حین استوار در مورخ 
97/8/14 صفحه 8 روزنامه حمایت نام خانوادگی اسکوار درج شده صحیح آن استوار می باشد. 

که بدینوسیله اصاح می گردد.
بوشهر

مفقودی
اصل سند کمپانی سواری پیکان i1600  به رنگ سفید معمولی مدل 1382 به شماره پاك 458 
ج 19- ایران 65 و شماره موتور 11158203817 و شماره شاسی 0082401015 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. تاریخ چاپ 97/9/14
10579بم

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971084 آقای / خانم نقی مهراب پور به شماره شناسنامه 1387 فرزند  محمد رضا از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد مهراب پور دهکاهی /671 فرزند نقی در تاریخ 97/8/13 در شهرستان  چمخاله 
فوت نموده اس�ت و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه ش�ده اند:1- پارسا مهراب پور دهکائی  شماره شناسنامه 2700334728 نام 
پدر محمد نس�بت فرزند ذکور 2-  س�یده اکرم  مدنی اکه س�ری شماره شناسنامه 1757 نام پدر  سید محمد نسبت  همسر) زوجه( 
3- شاهدخت رستم پور دهکاء شماره شناسنامه487  نام پدر غام نسبت مادر 4- نقی مهراب پور شماره شناسنامه 1387 نام پدر 
محمد رضا نس�بت پدر و به غیر ازوراث نامبرده باا  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  ماحظه دادخواس�ت وانجام تشریفات قانونی و 
ثبت آن  به ش�ماره 971084 مفاد درخواس�ت مزبور را در یک نوبت 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 شعبه چهارم شورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید. در غیر اینصورت 

گواهی حصر  وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5414   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 971085 آقای / خانم  س�عید خجس�ته نژاد به شماره شناسنامه 393 فرزند  یوس�ف از این شورا در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان   یوس�ف خجسته نژاد /157 فرزند  اسماعیل در تاریخ 97/8/29 در شهرستان  
لنگرود فوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1- سعید خجسته نژاد شماره شناسنامه 393 نام پدر یوسف 
نسبت فرزند ذکور 2-  ساجده خجسته نژاد شماره شناسنامه 6085 نام پدر یوسف نسبت فرزند  اناث 3-  ساره خجسته نژاد شماره 
شناس�نامه 478 نام پدر یوس�ف نسبت فرزند  اناث 4-  مرضیه فرح بخش نالکیاشری شماره شناسنامه12245 نام پدر رمضان نسبت 
همسر ) زوجه( و به غیر ازوراث نامبرده باا  ورثه دیگری ندارد. اینک پس از  ماحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی و ثبت آن  
به شماره 971085 مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه چهارم ش�ورای حل اختاف لنگرود تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی 

حصر  وراثت برابر در خواست صادر  خواهد شد.
ح  5415   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

دادنامه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970050 پرونده کاس�ه 9709981410300032 شعبه س�وم دادگاه عمومی ) حقوقی ( اهیجان تصمیم نهایی 
ش�ماره 9709971410300868 خواه�ان: آقای پس�ت بانک  با وکالت خانم بتول احمدی کماچالی فرزند علی اکبر به نش�انی رش�ت 
خواندگان :1. آقای  س�ید نوری حس�ینی فرزند میر حس�ن به نشانی اس�تان گیان- شهرستان اهیجان- ش�هر اهیجان- خیابان 
کاش�ف غربی – جنب بانک صادرات- دفتر پیش�خوان دولت  حسینی 2. خانم سیده زهرا حسینی بستی فرزند مرحوم میر حسن به 
نش�انی ) مجهول المکان ( خواس�ته ها:1. مطالبه وجه س�فته2. مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه دادگاه با بررسی محتویات اوراق پرونده 
ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح  زیر مباردت بصدور رای مینماید: رای دادگاه در این پرونده  پست بانک استان گیان بانمایندگی 
آقای محمد زمان فداکار به شماره  ثبت 126875 و با وکالت خانم بتول احمدی با تقدیم دادخواستی بطرفیت 1- سید نوری حسینی 
2- سیده زهرا حسینی تقاضای صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از  بابت سه 
فقره به ش�ماره  های خزانه داریکل 878945 و 878926) س�ری / ك ( هر یک به مبلغ یکصد میلیون ریال 520325 ) سری ژ/1( به 
مبلغ  ده میلیون ریال همگی به سر رسید 96/12/20 به انضمام خسارات دادرسی وتاخیر تادیه  را نموده است، که با توجه به محتویات 
پرونده ونظر به اینکه مطابق وصف تجریدی اسناد تجاری وجود اصل سفته ها  درید وتصرف خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان 
واس�تحقاق خواهان  به مطالبه وجه آنها داش�ته و از س�وی خواندگان نس�بت به صحت واصالت مفاد و  مندرجات سفته های مدرکیه 
دعوی  وامضائات منتسب به ایشان ایراد واعتراض بعمل آمده  و دلیل و بینه شرعی و قانونی دال بر برائت نامبردگان ارائه نشده است 
فلذا دادگاه خواس�ته خواهان را مقرون به صحت تش�خیص و مس�تندا به مقررات مواد 307، 249 ،309 از قانون تجارت و 265 قانون 
مدن�ی وم�واد 519 ،198 و522 از قانون آیین دادرس�ی مدنی حکم  بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویس�ت و ده 
میلیون ریال به عنوان  اصل خواس�ته ، هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  وخسارت تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم 
دادخواست )97/1/16 ( لغایت زمان تادیه دین با رعایت مقررات ماده 522 مذکور در حق  خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره 
نس�بت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف  مدت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر  
اس�تان گیان اس�ت ونسبت به خوانده دیگر غیابی محسوب و ظرف بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این  دادگاه و سپس 

ظرف  همین مدت قابل تجدید نظر خواهی  نزد محاکم محترم تجدید نظر استان گیان می باشد.
ح  5416   رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی  اهیجان- ابوالقاسم آزادی

 آگهی مزایده  اموال منقول نوبت اول
شماره بایگانی شعبه 970344 به موجب پرونده اجرایی کاسه 970206 وحسب اجرائیه شماره 9710421420200013 صادره از  شعبه 
دوم دادگاه  حقوق�ی لنگ�رود محکوم علیه آقای  صفر علی فاتح لو کایه فرزند غامحس�ین به حک�م قضائی خلع ید از پارکینگ له 
خان�م زلیخا فاح نژاد محکوم گردیده اس�ت. با توجه به اجرای حکم قضائی و وجود  ام�وال منقول محکوم علیه در  پارکینگ وعدم 
تحویل اقام از سوی مشارالیه و سپردن آن به امین حافظ اموال ، اموال منقول نامبرده ) شامل اقام ذیل ( جهت فروش به مزایده می 
رس�د1- یخچال فریزر با مارك روش�ن دودرب به قیمت چهارصد هزار تومان 2- لباس شوئی دو قلو اسنوا به قیمت  دویست و پنجاه  
هزار تومان  3- گاو صندوق دودرب به قیمت دویس�ت و پنجاه هزار تومان )  یک درب آن خراب اس�ت ( 4- پنکه توش�یبا به قیمت 
هفتاد هزار تومان5- بخاری گازی جهان افروز به قیمت یکصدو بیست  هزار تومان 6- بخاری گازی آزمایش به قیمت یکصدو بیست 
هزار تومان7- گاز فردار پنج شعله به قیمت دویست هزار تومان 8- گاز کوچک تک شعله به قیمت هشتاد  هزار تومان9- لوله پلیکا 
ب�ه ط�ول 4 متر به تعداد 4 عدد و به قیمت ش�ش ه�زار تومان 10- لوله کابل برق به طول 30 متر به قیم�ت پانزده هزار تومان11- میز 
فلزی دو طبقه با صفحه شیشه ای  به قیمت  پنجاه هزار تومان 12- کمد دراور ام دی اف به قیمت دو هزار تومان13- ماشین اسباب 
بازی به قیمت  دو هزار تومان 14- تابلو عکس به قیمت س�ی و دو  هزار و پانصد تومان 15- س�ماور گازی به قیمت بیست هزار تومان 
16- جای شمعی فلزی به قیمت  ده هزار تومان 17- جای چای ساز تفال به قیمت ده هزار تومان 18- جارو برقی سامسونگ به قیمت 
یکصد هزار تومان 19-توس�تر با مارك ناب اس�تار به قیمت هشتاد هزار تومان20- چرخ خیاطی قدیمی  به قیمت یکصدو پنجاه هزار 
تومان21- آس�یاب 123 نانیوا به قیمت س�ی هزار  تومان 22- ش�یلنگ س�ه چهارم  به قیمت ده هزار تومان 23- سینگ ظرفشویی 
دو لگ�ن به قیمت  هش�تاد هزار  تومان 24- بش�که 220 لیتری  به قیم�ت  چهل هزار تومان 25- بیل به قیم�ت  دوازده هزار تومان 
26- کپس�ول آتش نش�انی به قیمت  س�ی هزار تومان 27- ظروف آش�پزخانه به قیمت  س�ی هزار  تومان28- پنجره آلومنیومی به 
قیمت یکصدو پنجاه هزار  تومان 29- چراغ نفتی والوار به قیمت پنج هزار تومان 30- س�رامیک به قیمت پنج هزار تومان 31- میله 
گرد به وزن 20 کیلو به قیمت پنجاه هزار تومان نظر به  مس�تهلک بودن کلیه  اقام فوق ارزش تقریبی مجموع اقام یاد ش�ده حسب 
نظر کارش�ناس منتخب دادگس�تری دومیلیون  وشش�صد و بیس�ت و پنج هزار  وپانصد تومان اعام می گردد جلسه مزایده  در روز 
چهارشنبه  1397/10/19 ساعت یازده الی دوازده در محل  شعبه اجرای  احکام مدنی  برگزار خواهد شد.مزایده  از قیمت  کارشناسی 
ش�روع و برنده مزایده  ش�خصی اس�ت که بیشترین مبلغ را پیش�نهاد نماید. ده درصد قیمت مزایده فی المجلس از برنده  دریافت و 
الباقی  وجه می بایس�ت حداکثر ظرف مدت یک ماه  پرداخت  گردد. متقاضایان ش�رکت در مزایده ظرف 5 روز  قبل از تاریخ مزایده  
میتوانن�د جه�ت هماهنگی های ازم و بازدید اقام به دفتر  ش�عبه اول  اجرای احکام مدنی لنگ�رود مراجعه نمایند.این آگهی  برای 

یکنوبت  در یکی از جراید کثیر اانتشار چاپ خواهد شد.
ح  5417   دادورز شعبه اجرای احکام مدنی  دادگستری لنگرود- عبدالرضا قاسمی

آگهی مزایده
 کاس�ه اجرای�ی970740 ش�عبه اج�رای مدنی دادگس�تری صومعه س�را موض�وع فروش مال مش�اع  ش�امل یک قطع�ه زمین به 
مس�احت285/89 متر مربع به نش�انی ضیابر روبروی بانک تجارت وتقسیم بهای آن به نسبت سهم بین طرفین به اسامی خانم سیده 
رقیه هاش�می به نس�بت 4 دانگ و سید محسن موسوی به نسبت2 دانگ :ملک مذکور پس از ارزیابی  توسط کارشناس رسمی اینک 
از طریق مزایده بفروش میرسد.مش�خصات ملک تعرفه ش�ده : براس�اس مبایعه نامه عادی مورخه 1382/09/14 و فروش�نامه مورخه 
1384/12/14 مبضوط در پرونده  ملک تعرفه شده به صورت مشاعی با مالکیت سیده رقیه هاشمی و سید محسن موسوی با مساحت 
285/89 متر مربع اعام شده که پس از انجام نقشه برداری و استعام از ادارات جهت تعیین حریم مساحت ملک تعرفه پس از  کسر 
حریم بر اساس نقشه پیوست به مقدار 285/89 متر مربع می باشد که حدودات اربعه آن عبارت است از  شماا به اعیان احداث آقای  
عس�گر عب�داه زاده و جنوبا متصل ب�ه اعیان احداثی آقایان رنجکش و داراب و غربا متصل به خیاب�ان اصلی ضیابر  )  روبروی بانک 
تجارت ( شرقا متصل به کوچه خاکی سه متری ، به پیوست عکس هوایی از موقعیت مکانی به همراه اطاعات ازم مندرج بر روی آن 
ایفا گردیده است که با توجه  به  کلیه فاکتور های تاثیر گذار بر ارزش ملک تعرفه شده با  در نظر گرفتن کاربری  آن و مساحت قطعه 
از قرار هر متر مربعی یک میلیون و 400 هزار تومان  معادل 14 میلیون ریال )14/000/000 ریال( که در مجموع برابر با 4/002/460/000 
ریال معادل 400/246/000 تومان ) چهارصد میلیون و دویس�ت و چهل و  ش�ش هزار تومان ( تقویم و اعام می گردد. اینک از طریق  
مزایده  با حضورنماینده  محترم دادس�تان  درتاریخ  97/09/27 روزس�ه ش�نبه  از س�اعت  9 الی 10 در ش�عبه  اجرای احکام  مدنی 
دادگستری  صومعه  سرا بفروش  میرسد هرکس  از قیمت  پایه  بااترین  قیمت راپیشنهاد  نماید  فروخته  خواهد شد و خریدار  باید 
فی المجلس 10 درصد  قیمت پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری 2171294508003   سیبای  بانک ملی  واریز و فیش  را به 
دفتر   ش�عبه  تحویل  نماید   ضمنا  برنده  مزایده مابقی  مبلغ را  باید حداکثر  ظرف  مدت یک  ماه   به حس�اب  س�پرده دادگس�تری  
واریز  نمایید در غیر اینصورت  مبلغ  واریزی به نفع  دولت  ضبط  خواهد شد و کلیه  هزینه های  اجرایی به عهده  خریدار میباشد.
ح  5418   مدیر شعبه  اجرای احکام مدنی  دادگستری  صومعه سرا-  حامد رافع

 آگهی حصروراثت
 آقای ناصر رهبر ماسوله شناسنامه 106 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه  ورثه در خواستی به شماره 97/486 
صومعه سرا تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعارداشته که شادروان  فاطمه احمدی زیده سرائی به شماره شناسنامه 2275 در تاریخ 
1397/04/24 در اقامتگاه دائمی خود در گذش�ته وورثه حین الفوت عبارتند از :1- هاجر رهبر ماس�وله فرزند زکی شماره شناسنامه 
29 متولد 1332 دختر متوفی  2- ش�هناز رهبر ماس�وله فرزند زکی ش�ماره شناسنامه 96 متولد 1334 دختر متوفی  3-  محمد علی 
رهبر ماس�وله فرزند زکی ش�ماره شناسنامه 100 متولد 1336 پس�ر متوفی 4-  احمد علی رهبر ماسوله فرزند زکی شماره شناسنامه 
135 متولد 1338  پس�ر متوفی  5-  ناصر رهبر ماس�وله فرزند زکی شماره شناسنامه 106 متولد 1347پسر متوفی  6-  محسن رهبر 
ماس�وله فرزند زکی ش�ماره شناس�نامه 5947 متولد 1349  پس�ر متوفی  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یکنوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی  ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا این گواهی صادر خواهد شد.
ح  5419   رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا دهقان

آگهی حصروراثت
 آقای  غامرضا دلیر ش�ارمی شناس�نامه 475 به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه  ورثه در خواستی به شماره 
97/485 صومعه س�را تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعارداش�ته که شادروان   س�رور عزت پناه اباتری به شماره شناسنامه 35 در 
تاریخ 1397/05/13 در اقامتگاه دائمی خود در گذش�ته وورثه حین الفوت عبارتند از :1- غامرضا دلیرش�ارمی  فرزند  اسحق شماره 
شناس�نامه475 متولد 1342 پس�ر متوفی 2-  محمد رضا دلیرشارمی فرزند  اسحق شماره شناسنامه 588  متولد 1349 پسر متوفی 
3-  احمد دلیرش�ارمی  فرزند  اس�حق ش�ماره شناسنامه 2170متولد 1358  پس�ر متوفی 4-  رویا دلیرشارمی  فرزند  اسحق شماره 
شناس�نامه  116متولد 1347دختر متوفی 5-  فاطمه دلیر ش�ارمی  فرزند  اسحق ش�ماره شناسنامه 857 متولد 1359  دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی  ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا این گواهی صادر خواهد شد.
ح  5420   رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا دهقان

آگهی حصروراثت
 خانم طاهره رضا علی کسمائی شناسنامه 1871 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه  ورثه در خواستی به شماره 
97/484 صومعه سرا تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعارداشته که شادروان    محمد صادق رحیمی کسمائی به شماره شناسنامه 3 
در تاریخ 1397/06/06 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته وورثه حین الفوت عبارتند از :1- علی رحیمی کسمائی فرزند محمد صادق 
ش�ماره شناس�نامه 4307 متولد 1354 پس�ر متوفی 2- مرتضی رحیمی  کسمائی فرزند محمد صادق ش�ماره شناسنامه 1088 متولد 
1359 پسر متوفی 3-  میاد رحیمی  کسمائی فرزند محمد صادق شماره شناسنامه 7988 متولد 1367 پسر متوفی 4-  طاهره رضا 
علی کسمائی فرزند حسین شماره شناسنامه 1871 متولد 1334 همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یکنوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی  ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا این گواهی صادر خواهد شد.
ح  5421   رییس شعبه چهارم  شورای حل اختاف  صومعه سرا- غامرضا دهقان

 آگهی حصر وراثت
 ش�ماره 970362 آق�ا قربانعل�ی دولتی  بیا چال�ی فرزند  ناصر قلی متولد 1335/11/14 ش�ماره شناس�نامه 5709251747 صادره از  
رضوانشهر شرح دادخواست شماره توضیح داده  که شادروان مدینه میرزائی دزداری فرزند  بلو علی  متولد 1305/8/9 دارنده شماره 
شناس�نامه 250 در تاری�خ 1393/5/26 در اقامتگاه دائم�ی خویش فوت نموده و وراث  حین الفوت نامب�رده عبارتند از :1- متقاضی 
با مش�خصات فوق الذکر پس�ر متوفی 1- فرمان دولتی بیا چالی ش�ماره شناس�نامه 5709659134 تاریخ تولد1328 پسر متوفی 2- 
محرمعلی دولتی بیا چالی شماره شناسنامه 5709670499 تاریخ تولد 1337 پسر متوفی لذا مراتب  یکنوبت در یکی از  جراید کثیر 
اانتش�ار آگهی میگردد تا چنانچه کس�ی اعتراضی دارد یا  وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاص باش�د ظرف یکماه از نشر آگهی به 
ش�عبه یکم خانواده رضوانش�هر تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای  جز رس�می که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار  ساقط است.
ح  5422    رئیس شورای حل اختاف1 خانواده رضوانشهر-   میرحقیقی

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
ب�ه آق�ای منصور پور مومن فرزند رجب و محمد علی هرچگانی خواهان آقای ش�رکت اعتباری کوثر مرکزی دادخواس�تی به طرفیت 
خوان�ده آق�ای منصورپ�ور موم�ن و محم�د علی هرچگانی به خواس�ته مط�رح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9509986195800307 ش�عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان اهواز ) 20 حقوقی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ  29 / 10 / 
1397س�اعت 30 : 08 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوان�ده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد ت�ا 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 . 
9/30- مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز – پناهی 

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه به موجب پرونده کاسه 9609986172100239اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مسجد سلیمان متهمین 1 – علی 
مهمدی کرتایی ف مرداس و 2 – آرش مهمدی کرتایی ف حس�ین به اتهام س�رقت موتورس�یکلت تحت تعقیب میباشد . در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله متهمان موصوف اباغ میگردد تا ظرف یک ماه پس از نشر آگهی در این شعبه حاضر 

و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در غیر اینصورت بطور غیابی به اتهام وی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد .
2430- دادیار اول دادسرای عمومی و انقاب مسجدسلیمان – مهرداد علیزاده کد خدالو
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511/197آگهی
محکوم له: سیده خدیجه موسوی. محکوم علیه: نرگس حبیبی. پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به خانم نرگس حبیبی که مجهول 
المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 24 در پرونده کاسه 24/950714 به  موجب دادنامه شماره 9709977577400343 
مورخ 97/04/06 صادره از شعبه 24 محکوم علیه محکوم به محکومیت خواندگان به خلع ید مشاعی از منزل مسکونی موضوع خواسته به 
مشخصات، یک بابت منزل مسکونی از اراضی روح آباد، پاك 57 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مشهد گلشهر � شهید شفیعی 48 � پنج متری 
دوم � سمت راست � پاك 15 و پرداخت مبلغ 1/040/000 ریال بابت هزینه تمبر دادرسی، در حق خواهان. بدیهی است با صدور حکم خلع ید 
علیه متصرف ملک مشاع به نفع خواهان به عنوان مالک قسمتی دیگر از ملک مشاع ،بایستی از تمام ملک خلع ید شود ولی تصرف محکوم 
له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات اماك مشاعی خواهد بود. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه 
می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای  ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � عبد

511/198آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی : 960540. به قدرت اه رحیمی اباغ می گردد بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 970997
51331009599609977578101376 محکوم علیه محکوم است به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت 748/45 
متر مربع واقع در پاك 187/14430/15606 اصلی بخش 10 مشهد و پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی 4563588 ریال وحق 

الوکاله 1260000 ریال در حق محکوم له و نیم عشر در حق دولت ظرف 10 روز از انتشار نسبت به اجرا اقدام فرمایید.
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سید عباس سعادت خواه

511/199آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاس�ه پرونده: 31/970888 وقت رس�یدگی مورخه 1397/10/25 ساعت 9/30 . خواهان: بانک مهر اقتصاد. خوانده: جوادبری قاضیجهانی .  
خواسته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر  آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند. 
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/200آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان محمدرضا صفری 2� فرشته صفری 3� محمد شریعتی دادخواستی به طرفیت زهرا اسامی راد � مهدی اسامی راد � ماندگار دهنو 
خلجی � محمد ابراهیم اسامی راد � سجاد اسامی راد � اسماعیل اسامی راد � زهره اسامی راد � فاطمه اسامی � رو اه اسامی راد � امید 
سپهری خواسته/ اتهام: ورود و تقدیم دادخواست تقابل در کاسه 970258 تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 حقوقی 
ارجاع گردیده و به شماره 32/970540 ثبت و وقت رسیدگی برای 97/11/7 ساعت 12 صبح تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده از 

تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام  خمینی شهرستان مشهد � علی مصطفوی

511/201آگهی اباغ تبادل لوایح
پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به خانم لیا مهدیزاده حکاك فعا مجهول المکان اباغ می گردد که آقای محمدرضا رضوانی صدر دادخواست 
تجدید نظرخواهی خود را نسبت به دادنامه شماره 200515-97 در پرونده  کاسه 32/960264 به شعبه 32 مجتمع امام خمینی تقدیم نموده 
است لذا جنابعالی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این شبه نسبت به اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

تجدید نظرخواهی و ارائه ایحه دفاعیه خود اقدام نمایید. در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام  خمینی شهرستان مشهد � برابادی

511/202آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان امید سپهری دادخواستی بطرفیت فرشته صفری و غیره بخواسته اعتراض به عملیات ثبتی و قلع و قمع و ابطال سند و خلع ید تقدیم 
دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970258 ثبت و وقت رسیدگی برای 97/11/7 ساعت 
12 صبح تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب 
در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � علی مصطفوی

511/203آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقا و خانمها فرهود و شروین و فروردین و گیتی و مژده همگی فرزند محمد تقی و خانم ناهید طاهری 
فرزند سیدرضا فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمد  تقی خادم الشریعه فرزند صادق بطرفیت شما به خواسته تنظیم 
سند � اثبات وقوع بیع � مطالبه خسارات � به موجب حکم شماره 9709977578301075 در پرونده کاسه 970166 حکم محکومیت مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می  گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن صدیقی

511/204آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم محمود فرهمند فرزند
خواهان آقای محمد رضویان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمود فرهمند به خواسته مطالبه اجرت المثل مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970862 ش�عبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/13 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواها مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی  کامل خود ، نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن صدیقی

511/205آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای محمد حسن فرازی فرزند رجب دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- ابوالفضل کرد نوغانی فرزند محمد حسن 2- مینو کرد نوغانی 
فرزند محمد حسن 3- محسن کرد نوغانی فرزند محمد حسن 4- محمود رمضانی تقی آبادی فرزند محمد تقی 5- مسعود رمضانی تقی آبادی 
فرزند محمد تقی به خواسته اثبات وقوع عقد بیع- الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709987576000682 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/18 
ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 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. 
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/206آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمید رضا توکلی فرزند غامرضا 
خواهان آقای فرید توکلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمیدرضا توکلی به خواسته اعسار محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9709987579200626 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )42 حقوقی سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار 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. 
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی )42 حقوقی سابق( مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- 
اعظم محمدنژاد  

511/207آگهی اباغ اجرائیه
خوانده محترم جمشید شمشیری فرزند جهانگیر، پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی شرکت زمزم مشهد علیه شما بدینوسیله اباغ می 
شود که پرونده کاسه 21/970234 شما محکوم به: پرداخت مبلغ 6/291/000 ریال بابت اصل خواسته )دو فقره چک به شماره های 54341 مورخ 
1390/9/15 و 543424 مورخ 1390/9/20( و مبلغ 717/275 ریال از باب قاعده تسبیب و اضرر بابت خسارت دادرسی و هزینه های آن و نیز 
به پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی شرکت با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت تا یوم الوصول آن بر مبنای 

شاخص جدول نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت. 
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد – سعید ظفر 
شایسته 

511/208آگهی اباغ اجرائیه
خوانده محترم مصیب اسماعیلی فرزند محمد، پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی شرکت زمزم مشهد علیه شما بدینوسیله اباغ می شود 
که پرونده کاس�ه 21/970224 ش�ما محکوم به: پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته )یک فقره چک به شماره 357607 مورخ 
93/11/25( و مبلغ 1/331/000 ریال از باب قاعده تسبیب و اضرر بابت خسارت دادرسی و هزینه های آن و همچنین به پرداخت حق الوکاله 
نماینده حقوقی شرکت با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا یوم الوصول آن بر مبنای شاخص جدول نرخ تورم اعامی از سوی 

بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت. 
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد – سعید ظفر 
شایسته

511/209رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی اکبر اسماعیل زاده فرزند میرزا محمد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701803 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان معصومه کافی نوغان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-علی اکبر اسماعیل زاده )همسر(2-مرضیه 3-مجید 4-مهدی 5-مرجان همگی اسماعیل 
زاده )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

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

511/210رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی اکبر طوسی فرزند حسین  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701880 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خدیجه عتیق دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-علی اکبر 2-غامرضا 3-علی اصغر 4-مجید همگی طوسی فرزند متوفی 5- هما روفرشی باف طوسی 
همسر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

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

511/211رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد رحیم بابائی فرزندعلی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701874 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ساجده بابائی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-اکرم قره ای نظریه )مادر )2-محمد رحیم بابائی )پدر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/212رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سلمان جباری فرزند حسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701825 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان صدیقه مرشدی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حسین جباری )همسر(2-سلمان 3-سمیه همگی جباری )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/213رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ناهید توتونچیان فرزند علی محمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701769 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا قنادی ته خیابانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-نیره 2-محمد رضا 3-وحید 4-سعید5-ناهید همگی توتونچیان )فرزند( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

511/214رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مسعود نویسی فرزند مرتضی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506700545 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ملوك زینلی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مرتضی نویسی )همسر 2-مژگان 3-مسعود 4-علی محمد 5-سعید همگی نویسی )فرزند( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

511/215رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت جواد جالی پور فرزند محمد حسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701889 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مبینا جالی پور   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-جواد جالی پور)پدر(2-زهرا جالی پور )مادر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/216رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت حس�ن وزیری زاده فرزند لطفعلی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 9709987506701721 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طاهره مفیدی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حسن 2-عباس 3-محمد 4-زهرا 5-عذرا 6-صدیقه7-فاطمه 8-جعفر 9-مریم 10-خدیجه 
11-حسنیه همگی وزیری زاده فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و 

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

511/217رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مهناز ابراهیمی علی آبادی فرزند بمانعلی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701846 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان قربان محمد دروگرنیت  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محمد رضا محبوبی فر)پدر(2-اکرم رده شکوه)همسر(3-لیا 4-مریم 5-نرگس همگی 
دروگرنیت همسر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/218رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت جواد قاسمی دلوئی فرزند حسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702054 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه نساء عباسی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-جواد 2-غامرضا 3-حسن 4-مرتضی 5-مهدی 6-زهرا 7-خدیجه همگی قاسمی دلوئی )فرزندان ( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

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

511/219رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مهرانگیز کانی فرزند حسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701649 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین کانی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-نصرت انتظامی )همسر(2-ایراندخت 3-علیرضا 4-مهرانگیز 5-حمید رضا 6-محمد رضا همگی کانی 
)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 

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

511/220رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سعید ابراهیمیان فرزند علی اکبر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701980 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اکبر ابراهیمیان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-فاطمه کمالی )همسر(2-سعید 3-وحید 4-محمد جواد 5-محمد رضا 6-حمید 7-نرگس همگی 
ابراهیمیان )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/221رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت میترا نوروزی فرزند علیجان  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701949 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علیجان نوروزی ابدال آبادی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-صدیقه توکلیو 2-میترا نوروزی 3-محمد نوروزی ابدال آبادی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

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

511/222رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سید مجتبی رضوی فرزند سید علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701919 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان سید علی رضوی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-اشرف هدایتی )همسر(2-سید مجتبی 3-سید رضا 4-سید مجید 5-سعید 6- سید 
حمید 7-فاطمه 8-س�ید احمد همگی رضوی )فرزندان( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا 

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

511/223رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مجید رضوانی فرزند محمد صادق  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701904 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد صادق رضوانی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حمید 2-مهدی 3-الهه 4-حمید 5-مسعود همگی رضوانی )فرزند (6-طاهره کشمیریه)همسر( اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

511/224رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ناصر دونده فرزند جهانگیر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701931 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نیما دونده  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به: 1-ناصر دونده )پدر(2-ناهید جهانی شوراب)مادر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/225رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فرشته اسعدی فرزند میثم   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701805 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زینب لگزیان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به: 1-فرشته 2-فرزانه 3-جعفر 4-زهره 5-زینب 6-زری همگی اسعدی )فرزندان ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

511/226رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی اصغر دانشمند محجوبه  فرزند محمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701752 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه بهروزیان فرد  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-علی اصغر 2- یاسر 3-محمد همگی دانشمند محجوب )فرزند(4-سمیرا دانشمند محجور )فرزند ( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

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

511/227رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد خسروانی پس حصار فرزند سلیمان  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701728 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سلیمان خسروانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محمد 2-زهرا 3-هادی 4-فاطمه 5-محسن 6-علی همگی خسروانی پس حصار )فرزند(7-کلثوم دهقان 
پور)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

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

511/228رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت اعظم وحدتی فرزند محمد ابراهیم   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701940 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احمد خواجه زاده  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-اعظم وحدتی 2-نوید 3- آرش همگی خواجه زاده )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

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

511/229رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت طاهره فیاض فریمانی فرزند محمد رضا   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702055 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد عباسی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-طاهره فیاض فریمانی )همسر( 2-شیوا 3-پردیس 4-پرند همگی عباسی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/230رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سید علی کوچکی خیرآبادی فرزند ابراهیم   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702009 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید مهدی کوچکی خیرآبادی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-کبری سادات کوچکی خیر آبادی )مادر( 2- زهره مدبر بلوری )همسر( 3- سید علی 
کوچکی خیر آبادی )پدر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/231رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت شمس السادات ابطحی فرزند حسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701607 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سودابه سلیمانی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-شمس السادات ابطحی )مادر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید 

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

511/232رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سعیده عظیمی کوهی فرزند عباس   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701533 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حمیده تلگردی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-عباس عظیمی کوهی)همسر(2-سعیده عظیمی کوه)فرزند( 3-رمضانعلی تلگردی )پدر(4-سکینه پاکدین )مادر( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

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

511/233رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حمید حقیقی فرزند محمد حسن   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701997 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد حسن حاجی علیان حقیقی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حمیده موصی)همسر(2-حمیده 3-وجیهه 4-مجید 5-سعیده 6-ملیحه همگی حاجی علیان 
حقیقی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 

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

511/234رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت لیا سیادتی مقدم سیبک فرزند محمد حسن   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701999 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید محمد رضا جعفری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-لیا سادتی )همسر(2-علی 3-حسن 4-بی بی حمیده 5-حسین 6-سید کاظم 7-سمیرا سادات 
8- سمانه همگی جعفری )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

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

511/235رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  اسداله شاهی فرزند محمد رضا   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702027 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد رضا شاهی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1-سارا شاهی )همسر(2-اسداله شاهی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/236رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت هادی نوری فرزند حکمعلی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702057 ازاین دادگاه 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان لیا عرفانیان گلی زاده اول زنجانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حکمعلی نوری )همسر(2-علی اصغر 3-خلیل 4-مهناز 5-کمال 6-ماهرخ 7-جمال 8-جلیل 
9-ملیحه 10-مهدی 11-هادی 12-غامرضا همگی نوری )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید 

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

511/237رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عباس پیاده امرغان فرزند رمضان   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701991 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سلمان سکوتی نیا   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1-معصومه براتی در بندی)همسر(مسعود 3-الهام 4-سعید همگی سکوتی نیا )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/238رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت شمسی خوش قامت آزاد فرزند علی اکبر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701680 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سکینه قمری   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محمد رضا 2-فخری 3-محسن 4-زهرا 5-اشرف 6-مسعود 7-علی اکبر همگی خوش قامت آزاد)فرزندان( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

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

511/239رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد علی مجرد فرزند عباس   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702072 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان صدیقه شریف دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-احمد 2-رجبعلی 3-محمد علی همگی مجرد )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/240رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت احمد زینلی فرزند محمد حسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701914 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه میرزی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-احمد 2-رضا 3-مریم 4-معصومه همگی زینلی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/241رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فرشته خان محمد فرزند طاهر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701957 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم کامل ملک زادگان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-فرشته خان محمد )همسر (2- غامرضا 3-فریبا 4-حمید رضا همگی کامل ملک زادگان 
)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 

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

511/242رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسن قنادان فرزند علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701694 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی قنادان   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1-فاطمه رستگار مقدم موسوی )همسر 2-محمد رضا 3-محمود رضا 4-غامرضا 5-محبوبه 6- محجوبه 7-منصوره 
8-حسن 9-گوهرنساء10- زهرا 11- قدیر همگی قنادان )فرزندان ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید 

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

511/243رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت رامین جراحی فرزند داریوش    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701996 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان شادروان رخشنده رشیدی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-آرمین 2-رامین همگی جراحی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/244رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت غامرض�ا چوبدار س�عدآباد فرزن�د محمد علی    به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701963 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد علی چوبدار س�عدآباد  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-علیرضا 2-سکینه 3-غامرضا 4-صدیقه 5-محمد 
تقی همگی چوبدار سعدآباد )فرزندان ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

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

511/245رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فروغ رفعت پناه بایگی فرزند اصغر    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701945 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اصغر آقا رفعت پناه  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهرا خدابنده بایگی )همسر(2-منبر 3-فروغ 4-محسن 5-هوشنگ 6-سعید 7-آفرین همگی 
رفعت پناه )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/246رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت محمد رضا س�لطانی فرزند هادی    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 9709985600300499 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان هادی سلطانی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مهناز نادری)همسر(2-نازنین 3-محمد رضا همگی سلطانی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

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

511/247رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت صادق نصیری خادر فرزند علی اصغر    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701921 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اصغر نصیری خادر   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-عصمت رضائی خادر )همسر(2-صادق 3-مجید 4-محسن 5-مریم 6-محبوبه 7-علی 
اکبر همگی نصیری خادر )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

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

511/248رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مینو حقایقی فرزند جواد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702003 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جواد حقایقی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1-مینو 2-ابوالفضل 3-مهدی همگی حقایقی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

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

511/249رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علیرضا شایسته فرزند غامعلی    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701450 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامعلی شایسته  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-پری چهره 2-علیرضا 3-غامرضا 4-هلن 5- محمد علی 6- سهیا همگی شایسته )فرزندان( اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

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

511/250رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت شراره اسدزاده نوزاد فرزند محمد علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702004 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد علی اسدزاده نوزاد   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهرا قربانلو)همسر(2-شراره 3-شهرزاد 4-شیدا همگی اسدزاده )فرزندان( اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

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

511/251رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زینب برومند فر فرزند غامحسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701924 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عصمت سادات انضباطی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زینب 2-زینب 3-مرضیه 4-احمد همگی برومند فر )فرزندان( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

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

511/252رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت محمد رضائی فرزند حس�ین    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701994 ازاین 
دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا مومن  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-علی مومن بازه حوض )پدر (2-حسین رضائی )همسر(3-اکرم 4-اعظم 5-محمد 6-عفت 7-عطیه 
8-حسن همگی رضائی)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

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

511/253رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ذبیح اله عجمی فرزند حسین    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701948 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مسعود عجمی    دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-ذبیح اله عجمی )پدر(2-مهسا نعمتی)همسر(3- خیرالنسامیر بلوکی آیسک)مادر(4-یاسمن عجمی 
)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

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

511/254رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت محسن نوزاد قلعه نو فرزند حسن   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 9709987506701917 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه نوزاد قلعه نو   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محترم خندانه چرمچیان )مادر(2-قربانعلی محسنی )همسر (3-مجید 4-هادی 5-سمیه 
6-زهرا 7- حمید 8-مهدی همگی محس�نی )فرزندان( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا 

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

511/255رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت لیا کدخدا فرزند صفر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701899 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد علی براتی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-لیا کدخدا )همسر(2-احمد 3-مهدی 4-هادی 5-صدیقه 6-طاهره 7- حمیده 8-زهرا همگی براتی 
)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 

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

511/256رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت میترا نوروزی فرزند علیجان   به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701949 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علیجان نوروزی ابدال آبادی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-صدیقه توکلیو 2-میترا نوروزی 3- محمد نوروزی ابدال آبادی )فرزندان( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

511/257رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت س�ید حس�ین حس�ینی فقیه فرزند س�ید حس�ن    به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 
9709987506701939 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید حسن حسینی  دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-سید مصطفی 2-بی بی فاطمه 3-سید علی 4- سید حسین 
5-س�ید محمد 6-سید مجتبی 7-سید محسن همگی حسینی فقیه )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

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

511/258رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ناصر دونده فرزند جهانگیر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701902 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عصمت ضیافتی بافر   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-علی اکبر 2-ناصر 3-حمید 4-طاهره 5-فاطمه 6-زهرا 7- مهین همگی دونده )فرزندان( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

511/259رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سیمین اسماعیلیان فرزند غامحسین    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701932 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان سرخان عالی زاده مزرعه   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-سیمین اسماعیلیان )همسر(2-علی اکبر 3-احمد 4-رضا همگی عالی زاده مزرعه 
)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 

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

511/260رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 9709987506701966 ازاین دادگاه درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین چابکی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به: 1-اعظم رزقی )همسر( 2-حوا رحمتی )مادر(3- حمید رضا 4-حسنا همگی چابکی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/261رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد رضا فیضی بازه فرزند محمد علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701909 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا راستین دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-اسحاق راستین )پدر(2-اشرف حسین زاده )مادر(3-محمد رضا فیضی بازه )همسر (4-شهربانو 
5-فاطمه 6-عباسعلی 7-امید 8-علیرضا همگی فیضی بازه )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/262رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا شفیعی فرزند محمد    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701780 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد شفیعی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-ماش�االه علی زاده عطائی )همسر (2-زهره 3-عذرا 4-طیبه 5-زهرا 6-فاطمه 7-محسن 8-علیرضا همگی 
شفیعی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/263رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علیرضا غامی فرزند حسین    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701967 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین غامی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-ماشااله رحیمی )همسر (2- علیرضا 3-حمیدرضا 4-اعظم 5-محمد باقر همگی غامی )فرزندان( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

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

511/264رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت علی نجار نژاد مش�هدی فرزند محمد حس�ین    به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702036 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد حسین نجارنژاد مشهدی   
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-طاهره یزدان مهر)همسر (2-علی 3-زهرا 4-مریم 5- 
مهشید همگی نجار نژاد مشهدی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

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

511/265رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت صفر داور فرزند محمد جمعه    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702013 ازاین 
دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد جمعه داور دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زبیده شارعی پور)همسر(2-معصومه 3- علی اکبر 4-صفر 5- فاطمه 6-طیبه 7-علی اصغر 
8-زهرا 9- حسینعلی 10-سحر 11- روح اله 12- مهدی همگی داور)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي 

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

511/266رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت خلیل شیخ سعدآبادی فرزند محمد    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701943 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد شیخ سعدآبادی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-عصمت سیمائی جعفرآباد )همسر(2-خلیل 3-حسین 4-جلیل 5-مریم 6-لیا همگی شیخ 
سعد آبادی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/267رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عباسعلی تمدنی آبقد فرزند حسین    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701879 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین تمدنی آبقد دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-شهربانو سریری آبقد)همسر(2-عباسعلی 3-فاطمه 4-صدیقه 5- ابراهیم همگی تمدنی آبقد 
)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

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

511/268رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت قاسم صمدیان پور فرزند عبدالحسین    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702069 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عبدالحسین صمدیان پور   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-قاسم 2-فاطمه 3-طاهره 4-عصمت 5-نصرت 6-محمد 7-معصومه 8-زهرا 9- قمر 
همگی صمدیان پور )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

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

511/269رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سعیده تیموری توکلی فرزند غامرضا    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701976 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طوطی تیموری قازقان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-غامرضا تیموری توکلی)همسر(2-سعیده تیموری توکلی 3-صفیه 4-صغرا همگی تیموری 
توکلی قازقان )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/270رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا میرزائی نجم آباد فرزند محمد    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701998 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد میرزائی نجم  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-بتول میرزایی )همسر(2-فاطمه 3-حسین 4-حسن 5-عذرا 6-اعظم 7-غامعلی 8-زهرا همگی 
میرزائی نجم آباد)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/271رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی حیدربیگی فرزند رمضانعلی    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701741 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی حیدربیگی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-عزت 2-طاهره 3-علی همگی حیدربیگی )فرزند(4-زلیخا مرادی )همسر( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

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

511/272رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت مجتبی محمدی فرزند هادی    به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701808 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه اسدیان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حمیده 2-وحیده 3-مجتبی 4-امیر حسین همگی محمدی )فرزند(5-مراد اسدیان )پدر( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/273رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ابراهیم گنجعلی فرزند محمد اسمعیل  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701910 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان افشین رجب نیا   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-قربانعلی رجب نیا)پدر(2-نرگس رجب نیا)مادر(3-افسانه 4-هلنا 5-همگی رجب نیا )فرزندان(-
زینب حسین زاده )همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/274رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه صادقی امرقان فرزند غامحسن    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701986 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد صادق ساار  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-فاطمه صادقی امرقان )همسر( 2-زهرا 3- محمد 4- سجاد همگی ساار )فرزندان( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/275رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت قاسم صمدیان پور فرزند عبدالحسین    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702070 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان قمر سهرابی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-قاسم 2-فاطمه 3-طاهره 4-عصمت 5-نصرت 6-محمد 7-زهرا 8-معصومه همگی صمدیان 
پور)فرزندان(اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 

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

511/276رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد علی سنجر موسوی فرزند جعفر    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702029 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جعفر سنجر موسوی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-فاطمه سادات اقائی )مادر(2-اقدس سادات آقائی)همسر(3-محمد علی 4- محمد صادق 
5-ملیحه 6-وجیهه 7-سمانه 8-سمیه همگی سنجر موسوی )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/277رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت غامرضا اسکندری فرزند عبداله    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701681 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا رمضانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-غامرضا اسکندری )همسر (2-امیر حسین اسکندری )فرزند(3-ندا اسکندری)فرزند (4-احترام کارخانه 
)مادر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

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

511/278رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت جمشید عطارباشی فرزند حسین    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702021 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا عطارباشی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-جمشید 2-کیوان 3-زهره 4-کیهان 5-محمد 6-داراب همگی عطار باشی )فرزندان( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/279رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت س�ید حس�ین حس�ینی فقیه فرزند س�ید حس�ن    به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701936 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عصمت چمنی    دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-سید حسن حسینی فقیه)همسر(2-بی بی فاطمه 3- سیدعلی 4-سید 
حسین 5-سید محمد 6- سید مجتبی 7-سید محسن همگی حسینی فقیه )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

511/280رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علی مشکینی فرزند مسعود    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506600869 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مسعود مشکینی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-ثریا خلیلی)همسر(2-فیروزه  تیمور زاده ثانوی)مادر(3-علی 4-رامیار همگی مشکینی )فرزندان( اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

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

511/281رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا راشدی فرزند علی    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701922 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی راشدی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1-عصمت اسداللهی )همسر(2-زهرا 3-نرگس 4-عفت همگی راشدی)فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/282رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت معصومه فیروزی فرزند رحمان    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702010 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رحمان فیروزی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-کبری رضائی )همسر(2-معصومه 3-حامد 4-حمید 5- مجید 6- نسرین همگی فیروزی )فرزندان( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

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

511/283رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد جواد رضائی فرزند محمد حسن    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701789 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حمید رضا رضائی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محمد جواد رضائی )پدر(2- زهرا بهبودی )مادر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/284رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت نادیا نجاتیان فرزند احمد    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701938 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احمد نجاتیان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1-فاطمه احمدی ملکی )همسر(2-محمد امین 3-نادیا 4-نجمه همگی نجاتیان )فرزندان( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

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

511/285رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت اعظم غمگین فرزند تاج محمد    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702060 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه سوداگر   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-احمد بهنام شریف 2-ناصر بهنام شریف 3-حمید رضوی اطهر 4- نیلوفر فرخ زاد 5- اشرف 6- الهام 7-الهه 
8- اعظم همگی غمگین)فرزندان (9-تاج محمد غمگین)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید 

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

511/286رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت اعظم غمگین فرزند تاج محمد    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702061 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان تاج محمد غمگین  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-احمد بهنام شریف 2-ناصر بهنام شریف 3-حمید رضوی اطهر 4-نیلوفر فرخ زاد 5- اشرف 6-الهام 
7- الهه 8-اعظم همگی غمگین )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

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

511/287رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ناهید غضنفر فرزند احمد    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702062 ازاین دادگاه 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد طهوری   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-ناهید غضنفر )همسر (2-تهمینه 3-امیر ارسان همگی طهوری )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/288آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به علی اکبر طارق فریمانی   فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست محمد اعلمی   علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب رای شماره 9709977506801036 مورخ 97/8/20  در پرونده کاسه 970487  به پرداخت مبلغ پنجاه 
و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتادو هشت هزار ریال هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 96/4/15 الی یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه می گردد در 
حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد  رای صادره غیابی و از تاریخ درج در رزونامه ظرف مدت 20 روز پس 

از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است 
مسئول دفتر شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد
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آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده 9709981787400377/شعبه 4حقوقی دادگاه عمومی گنبد بدینوسیله به خوانده عبدالرحیم ثنایی فرزند عبدالسلیم بشماره 
ملی2020030268-اخطار میگردد که خواهانها احسان نادمی ومحمد رضا صبحی دادخواستی بطرفیت شما بخواسته تسلیم مبیع- الزام به 
تنظیم سند و...تقدیم نموده اند که به این شعبه ارجاع گردید بشماره بایگانی970507/ثبت گردیده وپس ازثبت آن آن به کاسه فوق وجری 
تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدوراخطاریه برای خوانده میباشد لذا مستندا" به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب دریکی 
ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تا خواندگان دردفترشعبه 4دادگاه عمومی گنبد حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم و اخطاریه را 
دریافت نموده ودرجلسه دادرسی که به روز3شنبه مورخه 1397/11/02ساعت10ظهرتعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد 

باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
99-متصدی اموردفتری شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گنبدکاووس- نظری فر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   پرونده کاسه 960432/شعبه11دادگاه تجدید نظراستان گلستان بدینوسیله به1-محمد علی مستانی2-مصیب مقصودلو 3-محمد عسگری 
4-سید حسن حاجی میرقاسمی فعا مجهول المکان اخطارمیگردد تجدید نظرخواه مجتبی نورانی دادخواستی بطرفیت شما وغیره بخواسته 
تجدید نظرخواهی به دادنامه 9509970059501064/صادره ازش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان به دادگاه تجدید نظراس�تان گلستان 
تقدیم نموده است که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت 
طرفین نظربه اینکه آدرس شما مجهول المکان اعام گردیده لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب اباغ یکنوبت در روزنامه 
کثیراانتشاردرج میگردد تا دردفتر شعبه11دادگاه تجدید نظراستان گلستان واقع درگرگان سایت اداری مجتمع دادگاههای تجدید نظراستان 

گلستان حاضرودرجلسه دادرسی که به روز3شنبه1397/12/21ساعت10صبح جهت رسیدگی وماحظه پرونده استنادی شرکت نمایید.
252-مدیردفترشعبه 11دادگاه تجدید نظر استان گلستان-قاسمی

آگهی مزایده
   درپرونده کاسه930365/احکام حقوقی شعبه اول احکام مدنی شهرستان کاله محکوم علیه عاشورمحمد دقدی زاده محکوم است بپرداخت 
فعا 1000000000ریال درحق محکوم له امید ش�یخ و... وپرداخت مبلغ فعا50000000ریال بابت هزینه های اجرایی درحق دولت که درقبال آن 
1قطعه زمین مسکونی بمساحت326مترمربع بشماره پاك 3090فرعی از213-اصلی واقع درکاله خ امام حسین9 نبش کوچه ابوحنیفه توقیف  
گردیده است)2باب مغازه بمساحت 53مترمربع قبل به مزایده گذاشته شده است( که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-

حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ5300000000ریال اعام گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت 
پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده مورخه 1397/09/27-ازساعت10الی11ظهرمیباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری 
کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر میشود 7-برنده 
مزایده مکلف است10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش 
آنرا تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد8-مزایده برای مرتبه 

دوم بوده لذا بهرقیمتی که خریدار داشته باشد بفروش میرسد.
253-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان کاله

آگهی مزایده
   درپرون�ده کاس�ه960590/احکام حقوق�ی ش�عبه اول اح�کام مدن�ی شهرس�تان کال�ه محک�وم علی�ه رقیه ش�اره و...محکوم اس�ت 
بپرداخت630000000ریال درحق محکوم له بانک مهراقتصاد ومبلغ15600000ریال بابت هزینه های اجرایی در حق دولت که درقبال آن ملک 
تجاری واقع درکاله خ فراغی جنب بانک مس�کن بمس�احت49/25مترمربع دارای پاك 654فرعی از213توقیف گردیده است که ازطریق 
مزایده بنحومش�اع حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ7000000000ریال اعام گردیده است2-

مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده مورخه1397/09/28-ازساعت10الی11ظهر 
میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 
6-این آگهی فقط در1نوبت منتشر میشود 7-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای احتمالی را فی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع 
الباقی را درمهلت  ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی دادگستری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق 

صندوق دولت ضبط میگردد مزایده برای مرحله  دوم است.
254-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان کاله

آگهی مزایده
   درپرون�ده کاس�ه960739/احکام حقوق�ی ش�عبه اول احکام مدنی شهرس�تان کاله محکوم علیه محمدرضا ش�هرکی محکوم اس�ت 
بپرداخت500عدد س�که تمام بهارآزادی درحق محکوم له زهرا حاجی حس�ینی وپرداخت مبلغ فعا 10000000ریال بابت هزینه های اجرایی 
درحق دولت که درقبال آن س�هم اارث ایش�ان ازپاکهای ثبتی69فرعی از48-اصلی69فرعی از58-اصل�ی 69فرعی از267فرعی از202-
اصلی69فرع�ی از268فرع�ی از202-اصلی 86 فرعی از1-اصلی 69فرع�ی از 308فرعی از193-اصلی 213فرع�ی از3496فرعی از8-اصلی 
69فرعی از34-اصلی 69فرعی از59-اصلی 69فرعی از313فرعی از159-اصلی69فرعی از76-اصلی69فرعی از10-اصلی 690فرعی از248-

اصل�ی 69فرع�ی از248-اصلی و690فرعی از248-اصلی و434ف از213-اصلی واقع در هرس�تان کاله متعلق به مورث وی بنام علی اصغر 
ش�هرکی توقیف گردیده است که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش وبنحومشاع میرسد1-حسب نظریه کارشناسی سهم محکوم 
علیه ازمورد مزایده بطور کل مبلغ276288167تومان اعام گردیده است برای تعیین ارزش سهم اارث هریک ازپاکهای می توانید به این 
مرجع مراجع نمایید2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده روزیکشنبه مورخه 
1397/10/02-ازساعت10الی11ظهر میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کاله شمیشود 7-برنده مزایده مکلف است10درصد 
بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام 

مدنی دادگستری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد.
255-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان کاله

آگهی مزایده
   درپرونده کاس�ه 960486و960487/احکام حقوقی ش�عبه اول احکام مدنی شهرستان کاله محکوم علیه شرکت تعاونی روستایی کاله 
محکوم است بپرداخت940000000 ریال درحق محکوم لها اسحق شهرکی وستار قلی نظری وپرداخت مبلغ1500000ریال بابت هزینه های اجرایی 
درحق دولت که درقبال آن 1باب ملک تجاری بمساحت 200/93مترمربع واقع درکاله خ امام خمینی ره جنوبی روبروی دانشگاه آزاد ساختمان 
قدیم توقیف گردیده است که ازطریق مزایده وبنحو مشاع حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ 
2672160000ریال اعام گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-موعد مزایده 
روزشنبه مورخه1397/10/01-ازساعت10الی11ظهر میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 
5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میش�ود 7-برنده مزایده مکلف است10درصد بهای 
احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگستری کاله تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی 
دادگس�تری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صن�دوق دولت ضبط میگردد8-مزایده برای مرتبه دوم بوده لذا بهرقیمتی که 

خریدار داشته باشد بفروش میرسد.
256-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان کاله

آگهی مزایده اموال غیر منقول
  درپرونده کاسه970531/ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری آزادش�هرمحکوم له حکیمه محمودی فرزند نوروز علی بطرفیت نصراله 
محمودی لذا اجرای احکام درنظردارد ملک بمساحت12145مترمربع واقع درابتدای روستای فارسیان را که توسط کارشناس بشرح ذیل ارزیابی 
گردیده اس�ت ازطریق مزایده بفروش برساند1-ملک مذکور بمساحت12145مترمربع ومتعلق به مرحوم نوروزعلی محمودی بوده که مطابق 
گواهی حصروراثت باید بین وراث تقس�یم گردد 2-ملک مذکور ازنوع کش�اورزی وحاصلخیز بوده وامکان وقابلیت 2کش�ت گندم وشالی را 
دارابوده وهمچنین موقعیت مکانی آن درجنب طرح هادی روستا واقع گردیده است3-قیمت ملک با احتساب نوع وکیفیت خاك وموقعیت 
ملک ونزدیکی آن به روس�تا وطرح هادی وعرف محل وکلیه عوامل ذیمدخل برای مساحت12145مترمربع جمعا بمبلغ7/287/000/000ریال 
هفت میلیارد ودویس�ت وهشتاد وهفت میلیون ریال تعیین میگردد لذا س�هم هرفرزند دختر بمتراژ1518مترمربع وبمبلغ910/800/000ریال 
وس�هم هرفرزن�د پس�ر بمتراژ3036مترمرب�ع وبمبل�غ 1/824/600/000ری�ال میباش�د س�هم اارث خواه�ان حکیم�ه محم�ودی ازملک 
مذکوربمس�احت1518مترمربع وبمبلغ 910/800/000ریال برآورد وارزیابی گردیده اس�ت مقررگردید ملک موصوف روزیکشنبه 1397/10/02 
ساعت11صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهربفروش برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه نسبت 
بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد 
شد طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تاترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا 

یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعانات الصاق میگردد.
220-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسینی فر

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی 97/0806/ش�عبه س�وم اجرای احکام مدنی گرگان وبموجب دادنامه9709970056500615 صادره ازشعبه 6دادگاه حقوقی 
گرگان محکوم علیه المیرا قلندرمحله فرزند مجید بپرداخت مبلغ4/459/215/525ریال درحق محمدرضا بهرامی فرزند بهزاد باوکالت محمد 
صاحب فیضی ومبلغ251/208/776ریال بعنوان نیم عش�ر درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد ووکیل محکوم له تقاضای بازداشت پاك 
ثبتی17652فرعی از12-اصلی بخش4ثبت گرگان رانموده است که ازطریق ثبت اسناد 3دانگ مشاع از6دانگ 1باب واحدتجاری که1/5دانگ 
از6دانگ عرصه آن وقف میباشد که عرصه واعیان بازداشت گردیده است بابررسی بعمل آمده وباتوجه به موقعیت مساحت وبادرنظر گرفتن 
تمامی عوامل موثر درموضوع ارزش6دانگ ملک مورد نظر باکلیه متعلقات بصورت تخلیه وبدون لحاظ دیون احتمالی جمعا معادل یازده میلیارد 
ونهصد میلیون ریال11/900/000/000ریال ارزیابی میگردد که ارزش 3دانگ مشاع از6دانگ ملک مورد کارشناسی برابر با5/950/000/000ریال 
پنج میلیارد ونهصد وپنجاه میلیون ریال اعام میگردد که باتوجه به اینکه المیرا قلندرمحله نیزبمبلغ564/660/000ریال ازمحمدرضا بهرامی 
طلبکار میباشد مبلغ محکوم به باتوجه به تهاتر صورت گرفته محاسبه شده است توصیف اجمالی مال منقول وغیرمنقول توقیف شده بر اساس 
ماده138قانون اجرای احکام مدنی آدرس گرگان بلوارگلشهر گلشهر27ساختمان آذر واحد تجاری 2کد  پستی 47756-41167و2-مشخصات 
ثبتی طبق تصویر سندتگ برگی ابرازی ملک موردنظر عرصه واعیان واحد تجاری )وضعیت خاص طلق ووقف(بشماره17652فرعی از12-اصلی 
قطعه 1تفکیکی مفروز ومجزی شده از17613فرعی ازاصلی مذکور بخش4حوزه ثبت ملک گرگان بمساحت99/19مترمربع واقع درهمکف به 
انضمام پارکینگ قطعه 6 تفکیکی بمساحت12/5مترمربع درطبقه زیرزمین یک میباشد شماره دفترچه مالکیت876942سری الف سال91و3-

مشخصات اعیانی واحدتجاری موردنظر واقع درطبقه همکف مجتمع 4طبقه روی تجاری وزیرزمین با اسکلت بتنی میباشد نمای ساختمان 
س�نگ بوده واحدتجاری مذکور دارای امتیاز برق3فاز آب وگاز میباش�د کف مغازه سرامیک وبدنه سنگ ترکیبی سقف کاذب میباشد درب 
ورودی شیشه سکوریت برقی ورول آپ برقی میباشد مغازه دارای سرویس بهداشتی است ب-ارزیابی بابرسی بعمل آمده وباتوجه به موقعیت 
مساحت وبادرنظر گرفتن تمامی عوامل موثر درموضوع ارزش6دانگ ملک موردنظر باکلیه متعلقات بصورت تخلیه وبدون لحاظ دیون احتمالی 
جمعا معادل یازدهمیلیارد ونهصد میلیون ریال11/900/000/000ریال ارزیابی میگردد که ارزش3دانگ مش�اع از6دانگ ملک مورد کارشناسی 
برابربا5/950/000/000ریال پنج میلیارد ونهصد وپنجاه میلیون ریال اعام میگردد زمان مزایده روزشنبه مورخه1397/10/08ساعت9الی10صبح 
مکان مزایده دفترش�عبه 3 اجرای مدنی گرگان )ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده 
کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری 
واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب س�پرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق 
ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 
یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک 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 با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع 
شده عودت میشود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
247-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی متمرکز گرگان-عادلی

آگهی احضارمتهم واباغ وقت دادرسی
   دراج�رای م�اده 344-ازقان�ون آیی�ن دادرس�ی کیف�ری مصوب1392/12/4-با انتش�ار این آگهی ب�رای یکنوبت دریک�ی ازروزنامه های 
کثیراانتشارعلی مقری که به لحاظ مجهول المکان بودن اباغ به نامبرده ممکن نگردیده است به اتهام نگهداری هفتصدوچهل گرم شیره تریاك 
احضارمیشوند تادروقت رسیدگی ساعت9صبح روزشنبه مورخه97/10/15دراین شعبه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده کاسه971126-

ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضورمتهم یاعدم اعام عذرموجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.
282-رئیس شعبه 2دادگاه انقاب اسامی شهرستان گرگان-قنبری

دادنامه 
تاریخ دادنامه: 97/4/2  شماره پرونده: 950218   شماره دادنامه: 9709972400500405   مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
زنجان  واخوه: احمد آسمانی  فرزند حسن  با وکالت  آقای محمد ولی پور فرزند یداله  به نشانی  زنجان سعدی شمالی ساختمان ستاره شهر  
طبقه سوم واحد 103   واخواندگان  1. ایرج عطائی  فرزند کاظم به نشانی زنجان چهارراه سعدی بن بست دارایی ساختمان عادل واحد 6 ،  2.  
جواد اسعدی فرزند عباس به نشانی  زنجان خ شهدا روبروی اداره فرمانداری کوچه اسکندری ساختمان کوروش 10  ط2 واحد 6 ،  3. سهیا 
عطائی فرزند  غفار به نشانی مجهول المکان  خواسته: و اخواهی از دادنامه شماره 500521  به تاریخ 1397/04/02 در پرونده کاسه 950218  
تحت نظر می نماید. با توجه به محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در  خصوص 
دعوی آقای ا حمد آسمانی  با وکالت آقای محمد ولی پور به طرفیت آقایان 1. ایرج عطائی  2. جواد اسدی  3. خانم  سهیا  عطائی به خواسته 
واخواهی از دادنامه  شماره 500521  موضوع پرونده کاسه 950218   این دادگاه که به موجب آن واخواه  محکوم به خلع ید و پرداخت خسارات 
مربوط گردیده است نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی که حاکی از ایجاد خدشه در  دادنامه واخواسته با شد ارائه ننموده است لذا با استناد به 
ماده 305  قانون آئین دادرسی مدنی با اصاح پاك ثبتی ملک  موضوع پرونده به 4219 ضمن رد و اخواهی بنا به استدال و مستندات مذکور 
در رای  واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض  عنه صادر می نماید حکم صادره ظرف 20 روز از تاریخ  اباغ قابل تجدید نظر خو اهی در دادگاه 

های تجدید نظر استان  زنجان می با شد. 
491 رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی زنجان 

آگهی 
خانم سهیا عطائی  بدینوسیله تجدید نظر  خواهی آقای احمد آسمانی با وکالت محمد ولی پور نسبت به دادنامه شماره 9709972400500405  
در پرونده کاسه 950218  این دادگاه  به شما اباغ می گردد ظرف 10 روز  پس از انتشار روزنامه چنانچه پاسخی دارید به صورت مکتوب  به 

دفتر این شعبه تحویل واا پرونده به همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد. 
492 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان 

آگهی حصر وراثت 
خواهان رونوشت حصر وراثت   محمدرضا ابدی فرزند  جواد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709982601001206  از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  فهیمه محبی فرزند عبداله به کد ملی 4284551566- 1325  به تاریخ 
1396/12/02 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :   1. محمدرضا ابدی فرزند جواد به ش 
ش  2012- 1351 نسبت با متوفی فرزند  2. سعیده ابدی فرزند جواد به ش ش  299- 1347 نسبت با متوفی فرزند 3. معصومه ابدی  فرزند جواد 
به ش ش  521- 1357 نسبت با  متوفی فرزند 4.  جواد  ابدی فرزند مراد علی به ش ش  4270600918- 1317  نسبت با متوفی همسر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
493 رئیس شعبه اول  حل اختاف شهرستان زنجان 

 آگهی مزایده اموال غیر منقول- مرحله دوم 
با توجه به اجرائیه صادره له بانک ملت و علیه شرکت صنایع نمک سرزمین آفتاب و ابراهیم سعیدی 
و مرتضی ) نورا...( احمدی محکوم به پرداخت تضامنی مبلغ 887/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 
خسارت تاخیر تادیه روزانه و عدم انجام تعهد تا تاریخ 1391/11/27 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریه 91/11/27 مطابق شاخص اعامی بانک مرکزی تا پایان اجرای حکم  و همچنین به پرداخت مبلغ 
17/740/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 24/888/000 ریال به عنوان حق الوکاله 
وکیل و مبلغ 44/350/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در تاریخ 1397/10/3 روز دوشنبه ساعت 11 صبح 
در دفتر اجرای احکام دادگاه ایوانکی از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل 
می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد 
و حی�ن مزایده ده درصد مبلغ فروش مورد مزایده  را پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پس از 
مزایده به حساب سپرده دادگاه عمومی ایوانکی واریز و قیض مربوطه را ارائه نماید. در غیر این صورت 
کل ده درصد دریافت ش�ده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. مشخصات اموال مزایده و قیمت 
پایه به شرح ذیل میباشد: 1- یک باب زمین و مغازه واقع در ایوانکی ضلع شمال غربی میدان ورودی از 
جاده ترانزیت به پاك ثبتی 7824 فرعی از 164- اصلی به مساحت 526/79 متر مربع به ارزش قیمت 
پایه پانصد و پنجاه میلیون ریال )550/000/000 ریال (. 2- 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل 
مس�کونی واقع در ایوانکی خیابان شهید افتخاری پور )زیر پارك( به پاك ثبتی شماره 4118 فرعی 
از 164- اصلی به مس�احت کل عرصه 511/37 متر مربع ) که نس�بت به 3/5 دانگ از ششدانگ قابل 

محاسبه و فروش میباشد( به ارزش قیمت پایه هفتصد میلیون ریال ) 700/000/000 ریال (  
مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش ایوانکی – علی صفوی پناه 

آگهی اباغ وقت دادرسی
   درپرونده کاسه971225/شعبه 101جزایی محاکم عمومی شهرستان کاله موسی شاکری زاده فرزند ماقلی حسب شکایت اولیه مهدی نفسی 
وغیره به اتهام تصرف غیرمجاز دراموال توقیف شده 20تخته فرش تحت تعقیب میباشد بدینوسیله به نامبردگان فوق به استناد ماده 174قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب مصوب1392درامور کیفری بوسیله یکی ازروزنامه های کثیراانتشار اباغ میشود تا دروقت مقرر 
درروز1397/10/19س�اعت11صبح جهت رس�یدگی به اتهام نامبرده دردادگاه حاضر وضمن اعام آدرس صحیح خویش ازاتهام انتسابی دفاع 

نمائید درغیر اینصورت دادگاه تصمیم مقتضی رااتخاذ خواهد نمود.      
258-رئیس شعبه 101دادگاه کیفری2 کاله- احمدی لداری

اگهی مزایده نوبت اول 
به موجب پرونده کاس�ه 960370 محکوم علیه آقای محمد رحیمی فرزند غامعلی مقیم روس�تای ماحسن محکوم است به پرداخت مبلغ 
222/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 6/075/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق محکوم له آقای علی اکبر صداقتی که در جهت 
وصول محکوم به شخص ثالث به نام غامعلی رحیمی )برادر محکوم علیه( نسبت به معرفی یک قطعه زمین مسکونی واقع در روستای ماحسن 
که زمین مذکور به صورت ذوزنقه می باشد که متوسط اضاع ان شماا 20 متر و ضلع شرق و غرب 31 متر و به مساحت 620 متر مربع می باشد 
که از شمال محدود به ملک اه قلی یزدانی و شرق محدود به اله قلی یزدانی از جنوب محدود به ملک وحدانی و ساختمان چاه عمیق روستای 
می باشد و دارای سند عادی و افراض شده است به تاریخ 19 / 12/ 1383 می باشد و حدودات و مجاورین در سن قید شده و در محدوده آن 
امکانات روس�تای آب و برق و گاز و تلفن موجودی اس�ت که کارشناس منتخب با توجه به موقعیت و وضعیت ملک مورد نظر هر متر از زمین 
را از قرار 450/000ریال و کل ملک را به مبلغ 000/ 000 / 279 ریال ارزیابی نموده است که در مهلت قانونی نیز از سوی طرفین اعتراضی واصل 
نگردیده لذا در مورخه 97/9/29 ساعت 8 الی 9 صبح از طریق مزایده به کسانی که بااترین مبلغ را پیشنهاد دهند به صورت مشاعی واگذار 
خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناسی شروع و خریدار 10 درصد قیمت ملک نقدا و الباقی ظرف مهلت یک ماه از خریدار اخذ و طالبین می 
توانند جهت بازدید از ملک پنج روز قبل از موعد مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر شوید محل فروش اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان مانه و سملقان می باشد .13
 مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری مانه و سملقان – حسن ایزدیان 

آگهی مفقودی 
کارت دانش�جویی آقای صادق باقری زاده فرزند ابوالفضل به ش�ماره ملی 0820336254 و به شماره 
کارت دانشجویی 95114040 صادره از واحد دانشگاهی اشراق در رشته کارشناسی معماری ناپیوسته 

مفقود گردیده است . بجنورد 

آگهی مفقودی 
اینجانب محمد خدمتگزار مایوان مالک خودروی پژو آردی به ش�ماره پاك ای�ران 26- 495 م 12 و 
ش�ماره موتور 22328122987 و ش�ماره شاس�ی 81722385 بعلت فقدان اس�ناد فروش تقاضای 
رونوشت اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
م�دت 10 روز به دفتر حقوقی ش�رکت ایران خودرو واقع در کیلومت�ر 14 جاده مخصوص تهران کرج 

شهرك پیکانشهر ساختمان سمند طبقه یک مراجعه نماید. 

آگهی مزایده نوبت اول 
در خصوص پرونده اجرایی 972602 محکوم علیه حسن رحیم زاده با  ضمانت محمد رحیم زاده ینگه قلعه ف محمد رحیم محکومند به پرداخت 
مبلغ 161/118/044 ریال بابت ) اصل خواسته و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه ( در حق محکوم له علی ریحانی ف احیا محمد و همچنین مبلغ 
7/500/000  ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت  از پرونده اجرایی مذکور لذا با عنایت به اینکه محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به 
پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی هیچ اقدامی معمول نداشته است از اموال توقیفی آنان به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگستری ارزیابی گردیده است. حال پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  دو شنبه 1397/10/03 از ساعت 08:00 الی 
08:30 از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت 
در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید 
نمایند. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده  درصد10 قیمت مبلغ 
پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر 
هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد ) کلیه هزینه های صورت گرفته  اعم از هزینه های کارشناسی و نشر آگهی نیز موقع برگزاری  

مزایده لحاظ و به مبالغ فوق الذکر افزوده می گردد( 
مشخصات مورد توقیفی:  موقعیت ملک تعرفه شده به آدرس ورودی روستای ینگه قلعه نرسیده  به نانوایی  ملک به شماره پاك ثبتی 1313 
فرعی از 170 اصلی مفروز  و مجزی شده از 335 فرعی از اصلی مذکور  به مساحت 1162/32 مترمربع  به صورت چهاردیواری  میباشد  ملک 
مطابق مفاد س�ند مالکیت دارای کاربری مس�کونی بوده  ولی در حال حاضر فاقد بنای  مس�کونی  میباشد لذا ارزیابی  بر اساس ارزش عرصه 
دیوارکشی و مستحدثات  داخل زمین و انشعابات صورت گرفته است  با احتساب کلیه موارد فوق ارزش  هر متر مربع  از زمین با درنظر گرفتن 
کلیه  عوامل موثر و امکانات  و مستحدثات 3/000/000  ریال  و ارزش کل ملک 3/486/960/000 ریال  ) سه میلیارد و چهارصدو هشتاد و شش 
میلیون و نهصد و شصت هزار ریال ( ارزیابی گردید . ضمنا ملک مذکور برابر نامه دادگستری در قبال  مبلغ 360/000/000 ریال توقیف شده است 

که مبلغ مذکور بایستی  از ارزش ملک کسر گردد . 15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – شاکری 

                                                                  اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: فاطمه حسین پور، نام پدر: علی، نشانی: استان خراسان شمالی- شهرستان بجنورد- شهر بجنورد-  خیابان 
طالقانی شرقی نبش جاجرمی – پارچه سرای پوریا ، مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: ملیحه صداقتی، نام پدر: براتعلی، نشانی : مجهول 
المکان محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709975870100594 محکوم علیه محکوم است به  
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال  بابت اصل خواسته چکهای موصوف  و پرداخت مبلغ 1/968/250 ریال  بابت هزینه 
دادرسی  و در خصوص پرداخت  خسارت تاخیر تادیه  بر مبنای نرخ تورم اعام  از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران   از تاریخ چک های الی 
یوم الوصول  در اجرای احکام  و به  استناد استفادیه  تبصره  الحاقی ماده 2 قانون اصاح  موادی از قانون چک مصوب  1376/3/10 مجمع تشخیص  
مصلحت نظام در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق دولت . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه ی اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاات 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 واا به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو باانگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 

وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 15
 مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهری بجنورد- معصومه احمدی رشوانلو 

آگهی حصر وراثت 
 آقای نبی شریفی آرپاتپه  شناسنامه به شماره 1467065609 به شرح پرونده کاسه 68 سیار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کل بابا شریفی آرپاتپه به شماره شناسنامه 186 در تاریخ 1396/12/04 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و  ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1. علی شریفی آرپاتپه به شماره شناسنامه  1464245533 پسر متوفی 2. اکبر شریفی آرپاتپه به 
شماره شناسنامه 1464245614 پسر متوفی 3. نبی شریفی آرپاتپه به شماره شناسنامه 1467065609 پسر متوفی 4.  طالب شریفی آرپاتپه به 
شماره شناسنامه 1450966748 پسر متوفی 5. لیلی شریفی آرپاتپه به شماره شناسنامه 1464244601 دختر متوفی  6. طاهره شریفی آرپاتپه 
به شماره شناسنامه 1467008941  دختر متوفی 7. زینب شریفی آرپاتپه به شماره شناسنامه 1467037222 دختر متوفی 8. خدیجه شریفی 
آرپاتپه به شماره شناسنامه 1467752525 دختر متوفی 9. زلیخا شریفی آرپاتپه به شماره شناسنامه 1450119379  دختر متوفی 10. حبیبه 
رحمانی آرپاتپه  به شماره شناسنامه 1464243182 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 شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و 

هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود. 
1099403 سرپرست مجتمع  شورای حل اختاف شهرستان نمین  - براتعلی خسروی 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709980402600108  شعبه 105 دادگاه کییث دو شهر اردبیل )105 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 9709970403101147  شاکی: 
آقای علیرضا ابش وند فرزند علی به نشانی استان اردبل  خیابان پیر  عبدالملک   متهم: سجاد موذنی  فرزند  عبدالرسول مجهول المکان  اتهام: 
کاهبرداری رایانه ای رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سجاد موذنی فرزند عبدالرسول  عدم حضور دایر بر کاهبرداری  رایانه ای به مبلغ چهل 
میلیون ریال از حساب بانکی  آقای علیرضا آبش وند موضوع شکایت فرد اخیر الذکر که نظر به شکایت شاکی  گزارش مرجع انتظامی  تحقیقات 
صورت گرفته توسط پلیس فتا نامه های  ارسالی  از طرف بانک عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی    با وصف اباغ قانونی برگ احضاریه به 
وی تحقیقات صورت گرفته در دادسرا و کیفرخواست صادره از ناحیه آن مرجع و نیز با در نظر رفتن سایر  اوراق و محتویات پرونده بزه انتسابی به وی 
محرز و مسلم بوده  مستندا به ماده 13 قانون جرائم  رایانه ای مصوب 1388 دادگاه متهم موصوف را عاوه بر رد و جه مذکور در حق شاکی پرونده به 
تحمل دو سال حبس  تعزیری محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی  قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
1099404  رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل  - حسین امینی 

آگهی  مزایده غیر منقول نوبت دوم 
حس�ب محتویات پرونده  کاس�ه 970250  ارجاعی با توجه به صدور دستور فروش ملک مشاع خواهان  علی ایمان نژاد نمین اجرای احکام 
مدنی نمین به تاریخ 97/10/11 روز سه شنبه راس ساعت 11 صبح مال غیر منقول ذیل الذکر  متعلق به مرحوم آقای اللهویرن  ایمان نژاد  نمین 
خواندگان آقایان و خانم ها   ماهرخ – محترم – سلیمان – اقبال – محمد – اشرف الملوك – ساار – افشار – علی  پرونده واقع در آدرس  نمین 
میدان شهدا ابتدای بازار قدیمی نمین یک باب مغازه تجاری  قدیم ساخت به شماره پاك 631 فرعی از 417 اصلی واقع در بخش سه اردبیل 
که به  شماره  ثبت 24445  در دفتر شماره  194  و در صفحه شماره 657  اداره ثبت اسناد و اماك  به  ثبت رسیده است و با دیوارهای حمال 
آجری که در قالب یک طبقه زیرزمین با  دیوارهای سنگی و آهکی و کف سیمانی،  طبقه همکف تجاری با کف سیمانی و دیوارهای با پوشش 
سرامیکی و با طبقه فوقانی با راه دسترسی از داخل  مغازه ا جرا گردیه است با توجه به وجود عملیات کفسازی در محوطه بازار، سقف سمتی 
از زیرزمین بر اثر برخورد لودر فروریخته است و در زمان بازدید مغازه خالی از هرگونه عملکردی است  این مغازه  از  یک طرف به راسته بازار و 
از سوی دیگر به معبر سمت رودخانه مشرف می باشد. این ملک دارای انشعاب برق و آب می باشد. با توجه به موقعیت مکانی، وسعت و متراژ 
و هندسه عرصه به مقدار 27 متر مربع مواد و مصالح مورد  استفاده در امر ساخت و ساز و بررسی تمامی جهات به همراه امتیازات انشعابات 
آن به مبلغ  2/500/000/000  ریال )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال(  معادل دویست و پنجاه میلیون تومان ارزیابی می گردد. با حضور نماینده 
دادسرا و با امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی جمعا 2/500/000/000 ریال معادل  دویست و پنجاه میلیون تومان از طریق مزایده به فروش می 
رسد عاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر  خود را تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی  این دادگستری طی نامه  
کتبی تسلیم نمایند و در روز مزایده نیز در اجرای احکام  مدنی نمین حضور یابند بدیهی است بااترین مبلغ پیشنهادی به عنوان  برنده مزایده 
شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده با هماهنگی 
اجرای احکام مدنی ماحظه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10 درصد آن را به عنوان سپرده 
به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر پرداخت 10 درصد فی المجلس باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ  مزایده  نیز بقیه بهای 

مال را بپردازد در غیر اینصورت  مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
1099405 - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان نمین –سلیمانی

گواهی حصروراثت
خانم ش�وکت فاح بازل بش�ماره شناس�نامه 1011 فرزند باباعلی متولد 1349 صادره قزوین ازبه استناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 994/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان باباعلی فاح بازل فرزند 
اش�رف به ش�ماره شناس�نامه 17 در تاریخ 97/6/14 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- توبی انوش�ی 
فرزند ابوالقاس�م ش.ش1187همس�رمتوفی2- محمد فاح بازل فرزند باباعلی ش.ش1823پسرمتوفی3- ش�وکت فاح بازل فرزند باباعلی 
ش.ش1011دخترمتوفی4- زینب فاح بازل فرزند باباعلی ش.ش 6901دخترمتوفی 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 واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3141 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم راضیه موس�وی بش�ماره شناسنامه 1549 فرزند س�یدباقر متولد 1348 صادره تهران ازبه استناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 981/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که ش�ادروان حسن نادری فرزند محمد 
حس�ین به ش�ماره شناسنامه 643 در تاریخ 97/7/11 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- راضیه موسوی 
فرزند سیدباقرش.ش1549همس�رمتوفی2- امیرحس�ین نادری فرزند حسن ش.ش 0015928128پس�رمتوفی3- نگار نادری فرزند حسن 
ش.ش15147دخترمتوف�ی4- نگین نادری فرزند حس�ن ش.ش0017297613دخترمتوفی5- پریا نادری فرزند حس�ن ش.ش6660444521 
دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات 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 واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3140 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم طران باقری اصل بش�ماره شناس�نامه 64 فرزند امام علی متولد 1334 صادره قزوین ازبه اس�تناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 969/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان عبداه قشاقی فرزند 
امی�ر ب�ه ش�ماره شناس�نامه 214 در تاری�خ 97/6/27 دراقامتگاه دائم�ی خود درگذش�ته وورثه حین الف�وت وی عبارتن�د از ...1-  طران 
باق�ری اص�ل فرزن�د امام علی ش.ش64همس�رمتوفی2- روح اله قش�اقی فرزن�د عبداه ش.ش10769پس�ر متوفی3- مهدی قش�اقی 
فرزند عبداه ش.ش10334پس�رمتوفی4- معصومه قش�اقی فرزند عب�داه ش.ش12727دخترمتوفی5- فاطمه قش�اقی فرزند عبداه 
ش.ش2327دخترمتوفی6- مرضیه قشاقی فرزند عبداه ش.ش2205دخترمتوفی7- راضیه قشاقی فرزند عبداه ش.ش0011698152دختر 
متوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد 

یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3139 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خان�م فاطمه منفرد بش�ماره شناس�نامه 5620 فرزند ذبیح اله متولد 1351 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نام�ه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورث�ه درخواس�تی بش�ماره 993/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان مجی�د نجفی فرزند 
س�هل علی به ش�ماره شناس�نامه 291 در تاریخ 97/4/29 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- س�هل 
عل�ی نجف�ی فرزند عین ال�ه ش.ش14پدرمتوفی2- فاطمه منف�رد فرزند ذبیح اله ش.ش5620همس�رمتوفی3- امیرحس�ین نجفی فرزند 
مجی�د ش.ش0024103128پس�رمتوفی4- امیرمه�دی نجفی فرزند مجی�د ش.ش 0110222075پس�رمتوفی5- فائزه نجف�ی فرزند مجید 
ش.ش0018066951دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه 
هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3110 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خان�م اعظم ق�را گوزلو بش�ماره شناس�نامه 6001 فرزند محمد حس�ن متولد 1351 صادره چالبقا ازبه اس�تناد ش�هادت نام�ه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 963/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان محمد حسن 
ق�را گوزلو فرزندعلیمردان به ش�ماره شناس�نامه 6 درتاری�خ 97/7/6 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الف�وت وی عبارتند از 
...1- ت�وران ق�را گوزلو فرزند قاس�م ش.ش113همس�رمتوفی2- رضا قرا گوزلو فرزند محمدحس�ن ش.ش248 پس�رمتوفی3- مرتضی قرا 
گوزلو فرزند محمدحس�ن ش.ش282پس�رمتوفی4- امیر قرا گوزلو فرزند محمدحس�ن ش.ش8694پس�رمتوفی5- حامد قرا گوزلو فرزند 
محمدحس�ن ش.ش0011216964پس�ر متوفی6- اعظم قرا گوزل�و فرزند محمدحس�ن ش.ش6001دخترمتوفی7- طاهره ق�را گوزلو فرزند 
محمدحس�ن ش.ش283دخترمتوف�ی8- منیره ق�را گوزلو فرزن�د محمدحس�ن ش.ش3992263983دختر متوفی9- صغ�ری قرا گوزلو 
فرزند محمدحس�ن ش.ش3دخترمتوفی10- مینا قرا گوزلو فرزند محمد حس�ن ش.ش20دخترمتوفی11- مریم قرا گوزلو فرزند محمدحسن 
ش.ش33669دخترمتوفی12- فرشته قرا گوزلو فرزند محمدحسن ش.ش5560141836دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3085 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

اخطار اجرایی 
 مش�خصات محکوم علیه :  1. صفیه خدایی امندی نش�انی محل اقامت : مجهول المکان .  2. ولی دخت نش�انی محل اقامت: مجهول المکان     
مش�خصات محکوم له:  مجید  هادیلو فرزند محمدرضا نش�انی محل اقامت: هیدج  خیابان آزادگان خیابان ناصر خس�رو کوچه 4  بموجب  
درخواست اجرای حکم  شماره 347/96 حوزه اول هیدج و شماره دادنامه 11/97حوزه اول هیدج  محکوم علیهما محکوم هستند به پرداخت 
تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ چهل و پنج  میلیون ریال از بابت اصل خواسته  و خسارت تاخیر تادیه بر ا ساس شاخص ا عامی از سوی 
بانک مرکزی  جمهوری اسامی ایران  از تاریخ سررسید چک 1395/10/25 لغایت یوم الوصول  و هزینه دادرسی به مبلغ ششصد و هشتاد هزار   

ریال در حق محکوم له در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر هزینه نیم عشر دولتی  نیز به عهده محکوم علیه می باشد. 
769 دبیر  شورای حل اختاف شهر هیدج 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
مرتضی دودانگه دارای شماره شناسنامه 1587 به شرح دادخواست کاسه 970668/ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  که شادروان   احمد اقا  دودانگه به شماره شناسنامه 744 در تاریخ 97/1/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر به  مرتضی شماره شناسنامه 1587 منوچهر شماره شناسنامه 3 جملگی دودانگه پسران متوفی کبری شماره شناسنامه 
1666 صغری شماره شناسنامه 1789 فاطمه شماره شناسنامه 1969 جملگی دو دانگه دختران متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.  
770 رئیس شعبه 6شورای حل اختاف ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
فرزانه صمدی ویکی دارای ش�ماره شناسنامه 13876 به ش�رح دادخواست کاسه 970651/ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان   قهرمان یوس�فی به شماره شناس�نامه 21 در تاریخ 97/7/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر امیرمحمد شماره شناسنامه 4400247627 امیر حسین شماره شناسنامه 0441070353  جملگی یوسفی پسران 
متوفی و فرزانه صمدی ویکی )فرزند ذکریا( شماره شناسنامه 13876 همسر متوفی و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.  
771  رئیس شعبه 6شورای حل اختاف ابهر 

آگهی 
شاکی بهمن  محبی شکایتی علیه نادر شکری  فرزند عین اله دایر بر جعل عنوان و کاهبرداری  تقدیم دادگستری شهرستان ابهر نموده است 
که جهت رسیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ابهر واقع در ابهر بلوار معلم دادگستری شهرستان ابهر ارجاع و به کاسه 971074  ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1397/10/26 ساعت 11 تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن  متهم و تجویز ماده 344  قانون آئین دادرسی 
کیفری و دستور دادگاه مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای محمد رجبی فرزند مظاهر 
  خواهان خانم مهناز محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده   آقای محمد رجبی  به خواسته طاق  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه  9709982424101253  شعبه یک حقوقی دادگستری  شهرستان ابهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/13  ساعت 11:00 
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 اانتشار 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. 
773  منشی دادگاه حقوقی  شعبه یک حقوقی دادگستری  شهرستان ابهر 

12- حصروراثت
آقای ارسان مریدی فرزند اسام دارای شناسنامه 303089746 بشرح دادخواست شماره 970475  مورخ 1397/9/11 توضیح داده شادروان 
اس�ام مریدی فرزند امراله بشناس�نامه 6069486961 در تاریخ 95/6/2 در ش�هر عنبرآباد فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- تهمینه مریدی فرزند اس�ام ش.ش 3030089738 فرزند متوفی. 2- ارس�ان مریدی فرزند اس�ام ش.ش 3030089746 فرزند متوفی. 
3030411877 فرزند متوفی. 4- خدیجه مریدی فرزند اسام ش.ش 3031389468 فرزند متوفی. 5-  3
صالح مریدی فرزند اسام ش.ش 3031853628 فرزند متوفی. 6- کاظم مریدی فرزند اسام ش.ش 6069839897 فرزند متوفی. 7- سلمان 
مریدی فرزند اسام ش.ش 6069942991 فرزند متوفی. 8- عالمه سنجری فرزند محمد ش.ش 596 همسر مرحوم.  لذا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک 
ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
475 شورای حل اختاف شماره دو شهرستان عنبرآباد

13- حصروراثت
خانم زهرا احمدنژاد فرزند بختیار دارای شناس�نامه 49 بش�رح دادخواست ش�ماره 970465  مورخ 1397/9/6 توضیح داده شادروان بختیار 
حمدنژاد سنگ سفید فرزند --  بشناسنامه 765 در تاریخ 97/8/22 در شهر کرمان در بیمارستان افضلی پور فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- زهرا احمدنژاد سنگ سفید فرزند بختیار ش.ش 49 فرزند متوفی. 2- کلثوم احمدنژاد سنگ سفید فرزند بختیار ش.ش 
331 فرزند متوفی. 3- فاطمه احمدنژاد سنگ سفید فرزند بختیار ش.ش 330 فرزند متوفی. 4- سهیا احمدنژاد سنگ سفید فرزند بختیار 
ش.ش 766 فرزند متوفی. 5- راضیه احمدنژاد سنگ سفید فرزند بختیار ش.ش 1749 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار 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 اختاف تقدیم دارد واا 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.
465 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان عنبرآباد

14- حصروراثت
خانم معصومه زینلی زاده تیدری فرزند محمد دارای شناس�نامه 126 بش�رح دادخواست ش�ماره 97/6/641  مورخ 1397/9/11 توضیح داده 
ش�ادروان محمد زینلی زاده تیدری فرزند عباس بشناس�نامه یک در تاریخ 1388/9/28 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- حبیب اله زینلی زاده تیدری فرزند محمد ش.ش 2 متولد 1345/1/2 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- رضا زینلی زاده تیدری 
فرزن�د محمد ش.ش 2659 متولد 1361/10/29 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- موس�ی زینل�ی زاده تیدری فرزند محمد ش.ش 22 متولد 
1357/7/1 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- بتول زینلی زاده تیدری فرزند محمد ش.ش 13 متولد 1347/7/15 صادره از کرمان فرزند متوفی. 
5- فاطمه زینلی زاده فرزند محمد ش.ش 2 متولد 1349/5/2 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- نیره زینلی زاده تیدری فرزند محمد ش.ش 5 
متولد 1352/1/20 صادره از کرمان فرزند متوفی. 7- معصومه زینلی زاده تیدری فرزندم محمد ش.ش 126 متولد 1354/7/1 صادره از کرمان 
فرزند متوفی. 8- صغری زینلی تیدری فرزند غامرضا ش.ش یک متولد 1329/2/3 صادره از کرمان همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک 
ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا 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.
641 شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان کرمان

15- اجرائیه
مشخصات محکوم له : رضا امیرشکاری ، فرزند : محمدعلی، نشانی : کرمان خ هوشنگ مرادی کرمانی ك 10 ساختمان سینا مشخصات محکوم 
علیه : محمدحسین تاج پور، فرزند : محمدرضا، نشانی : کرمان کرمان بل امیرکبیر ك ش 13 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ 
محکوم علیه : سوده منصوری نسب ، فرزند : محمد، نشانی : کرمان – چهارراه ولیعصر )باغملی( مجتمع اطلس طبقه سوم واحد 408 ، نوع رابطه 
: وکیل رضا امیرشکاری محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973469001086 محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت خسارت وارده به مبلغ یکصد میلیون ریال هزینه دادرسی به مبلغ 3/680/000 ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

در حق خواهان محکوم می نماید و نیم عشر در حق دولت.
568 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

16- دادنامه
پرونده کاسه 9609983468000727 شورای حل اختاف شماره 20 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468000237 خواهان 
: آقای غامحسین محمدی پشوئی فرزند ماشااله به نشانی کرمان- کرمان سرآسیاب فرسنگی ك تیمسار ك حمیدجهانشاهی سمت چپ 
درب 3 ، خوانده : آقای محمدعلی سلیم کرمانشاهی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه بابت ...  گردشکار : خواهان دادخواستی به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر 
تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام 
و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا آقای غامحسین محمدی پشوئی دادخواستی به طرفیت آقای محمدعلی سلیم 
کرمانشاهی به خواسته مطالبه مبلغ 29/600/000 ریال )بیست و نه میلیون و ششصد هزار ریال( بابت وجه به استناد کپی فیش های پرداختی و 
استعام از بانک تقدیم شورا نموده است اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و ارائه مدارك ازم از ناحیه خواهان دالت بر استقرار دین به 
میزان خواسته در عهده خوانده داشته و باقی اصل مستند مذکور در ید مدعی دالت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن را دارد چون خوانده علیرغم اباغ در جلسه حاضر نشده و ایحه ای نیز ارسال نداشته و دفاعی در قبال دعوای مطروح معمول 
نداشته  و دلیلی بر برائت ذمه اقامه و ارائه نکرده لذاشورا مستندا به مواد 519 و 522 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/150/000 ریال )بیست و دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال( 
بابت اصل خواسته طبق نامه شماره 4516 مورخ 96/12/9 به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 96/10/30 که توسط 
اجرای احکام محاسبه و از محکوم علیه وصول به محکوم له مسترد می گردد و همچنین پرداخت مبلغ 1/885/000 ریال )یک میلیون و هشتصد 
و هشتاد و پنج هزار ریال( بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید ضمنا در خصوص ادعای خواهان بیش از این مبلغ چون 
دلیل و مدرکی ارائه نداده نظر بر رد دعوای خواهان می باشد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا 

و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی کرمان می باشد.
727 شورای حل اختاف شماره 20 شهرستان کرمان

17- اباغیه
مشخصات اباغ شونده حقیقی : رخساره یزدی حسن آباد، فرزند : علی، کدملی : 320680264 ، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان – 
کرمان – مجهول المکان ، تاریخ حضور : 1397/10/24 ساعت حضور : 09:00 در خصوص دعوی جواد غزنوی گهرجی به طرفیت شما مبنی بر الزام 

به تنظیم سند خودرو در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
569 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

18- حصروراثت
آقای حمید کاظمی بلبلوئی فرزند ماشااله دارای شناسنامه 274 بشرح دادخواست شماره  97/6/647 مورخ 1397/9/12 توضیح داده شادروان 
امیررضا کاظمی بلبلوئی فرزند حمید بشناسنامه 2980448869 در تاریخ 1396/10/1 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- صغری کاظمی بلبلوئی فرزند اکبر ش.ش 302 متولد 1348/6/3 صادره از بلبلوئیه ماهان مادر متوفی. 2- حمید کاظمی بلبلوئی فرزند 
ماشااله ش.ش 274 متولد 1342/10/9 صادره از بلبلوئیه ماهان پدر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 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 اختاف 

تقدیم دارد واا 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.
647 شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان کرمان

19- آگهی اباغ وقت دادرسی و ضمائم به مجهول المکان
بدینوسیله به آقای محرم ترك گروئیه فرزند اصغر اباغ می گردد که پرونده کاسه 960059 شعبه سوم خواهان آقای کیان حسین زاده  به 
سرپرستی علیرضا حسین زاده دادخواستی به طرفیت شما به خواسته فک پاك تسلیم این شورا نموده است که برای روز یک شنبه مورخ 
97.10.23 ساعت 8.30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و با اجازه 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج و از شما دعوت می شود برای وقت رسیدگی مقرر در جلسه 
شورا حاضر شوید و می توانید قبل از جلسه شورا به دفتر شعبه شورا ی حل اختاف شهری رفسنجان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت نمائید  واا شورا غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
509 شعبه سوم شورای حل اختاف رفسنجان

دادنامه
مرجع رس�یدگی : قاضی ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره یک اهواز بتاریخ 20 / 3 / 97 در وقت مقرر جلسه شعبه 2 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره 1 اهواز تشکیل پرونده کاسه 96 / 2 / 984 ح تحت نظر است وکیل خواهان خانم مریم عالمی سعید ایحه ای تقدیم که پیوست 
پرونده است خوانده نوراله حاجی زاده با وصف اباغ حضور نیافته ایحه ای تقدیم ننموده است و وکیل معرفی نکرده است . ضمن اعام ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید . )رای قاضی شورا ( در خصوص دعوی شرکت سایه سمن 
با وکالت خانم مریم عالمی سعید به طرفیت آقای نوراله حاجی زاده فرزند قربانعلی به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 930 / 35 ریال- به استناد 
یک فقره چک به شماره 077190 پ 298 عهده بانک تجارت و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه 
دادرس�ی و حق الوکاله وکیل – نظر به اینکه مس�تندات مذکور بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته دالت دارد و نامبرده علی رغم اباغ 
قانونی طبق ماده ی 69 قانون . آیین دادرسی . مدنی در شورا حاضر نشده – ایحه ای ارسال نکرده است و وکیل معرفی نکرده است لذا با توجه 
به احراز اشتغال ذمه ی یقینی و استصحاب بقاء دین – استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته ثابت تشخیص داده مستندا به ماده 198 قانون 
ایین دادرسی مدنی و مواد 313 و 314 قانون تجارت ناظر به ماده 249 از همان قانون – رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 930 / 
35 ریال بابت اصل دین و مستندا" به تبصره الحاقی به ماده دو قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع 
تش�خیص مصلحت نظام به پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعامی توسط بانک مرکزی در تاریخ صدور چک و تاریخ وصول آن 
براساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام  و مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت 
هزینه دادرس�ی به ماخذ محکوم به و 480 / 293 / 1 بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادرو اعام مینماید رای صادره غیابی – ظرف 
بیست روزپس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و  و سپس ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی – قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اهواز میباشد . 
9 / 31 - قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره یک  اهواز – سید کامل بنی حیال

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: 1. احمد کریمی حاجی خادمی نام پدر : محمد نشانی: خوزستان – اهواز – خ شریعتی ) 30 متری ( نبش 
غفاری ساختمان عصاره طبقه اول  مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم : 1.علی غانمی فرد نام پدر : حمید نشانی :-   2- مهدی بهبهانی نژاد  
نام پدر : - نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه: - محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709976110400383 محکوم علیه محکوم است به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 500 ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000 / 956 / 15 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 000 / 000 / 22 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل به 
ماخذ 60 درصد مرحله بدوی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک صادر مینماید که بر طبق نرخ رشد شاخص قیمت که از 
طرف بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرائی در حق صندوق دولت / دایره اجرای احکام مکلف است 
که ان را محاسبه و از خواندگان دعوی وصول و به خواهان ایصال نماید . اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر میباشد. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت سی روز صورت 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 و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همرا مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اا به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعام 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(
32 / 9- مدیر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- مسعود زرین

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
 به ش�رکت تضامنی بازرگانی جعفری نژاد و ش�ریک فرزند خواهان آقای فرزاد حس�ین زادیان دادخواستی به طرفیت خوانده اقای 1 – فرزاد 
جعفری نژاد 2 – شرکت تضمانی بازرگانی جعفری نژاد و شریک به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9609986111000610 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/10/17 ساعت 
08:30 تعیین که حس�ب دس�تور 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 کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 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. 
34 / 9– منشی شعبه 7 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان  اهواز– میاد جالی

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
آقای مجتبی فتحی به طرفیت خانم جمیله مجدی زاده خواسته مطالبه وجه  تقدیم کرده که به کاسه 96 / 20 / 960629 ثبت گردیده و مستندا 
به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی  یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار درج و از خوانده فوق الذکر دعوت می گردد پس از نشر 
آگهی در تاریخ 3 / 10 / 97 راس ساعت 30 / 10 صبح جهت دادرسی در شعبه قاضی شورا مجتمع شماره سه اهواز حضور یابند و یا قبل از موعد 
مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی مطروحه دارند اعام نمایند. بدیهی 

است در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال ایحه وفق مقررات عمل گردد . 
  33 / 9 - دفتر قاضی شورا مجتمع شماره 3 اهواز

اباغ وقت رسیدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به متهمان 1- غام امانی فرزند صیدال  2- مهرداد 
رحیمی فرزند خداداد  دائر بر تجاوز به عنف )لواط( در پرونده کاسه 9309986171600247 شماره بایگانی 930240 اباغ می گردد که جهت 

شرکت در جلسه دادرسی مورخ 1397/11/27 ساعت 09:00 صبح در این دادگاه حاضر در غیر اینصورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
2431- رئیس شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان خوزستان- سید ولی حسینی فالحی

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

 برابر رای شماره 139760301081005841 مورخه  6/ 9/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض آقای احمد رضا جمالی  فرزند امید علی  بشماره 
شناسنامه 60   صادره از گلپایگان    در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 98/20    متر مربع در قسمتی از پاك باقیمانده  
8 اصلی  واقع در بومهن خیابان محراب جنب صنایع سنگ پردیس خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقاب اسامی محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : 97/9/14 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :29/9/ 97 
 اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و اماك پردیس

511/289آگهي  
بدینوسیله به اقای کامبیز احمدی زاده سیرچی   فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که مصطفی فاکهی  دادخواستي به خواسته  مطالبه خسارت  
به طرفیت شما به شعبه 188 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه970819 ثبت  و برای بتاریخ 97/11/1 ساعت 
8/30 تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه188 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد-بلوار کوثر-کوثر 15 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی 

است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/290رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت زهرا حس�ین زاده فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 9709987506701841 از این 
دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی قانع شفائی در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته ورثه 
حین الفوت آن منحصراست به: 1- زهرا حسین زاده )همسر( 2- نوشین 3- نگار 4- افشین همگی قانع شفائی )فرزند( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور یک نوبت آگهي مي نماید تا چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي 

ظرف یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتر شعبه 187 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد- زهرا لعل

512/291رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محسن کسکنی فرزند علی طی کاسه 689-97-12  درخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته ابراهیم کسکنی فرزند 
غام رضا به ش.ش 738 مورخه 1383/10/12 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1-شهربانو خزاما ش.ش 21665 همسر مرحوم 2- 
عصمت کسکنی ش.ش 1195 فرزند مرحوم 3- اسمعیل کسکنی ش.ش 1312 فرزند مرحوم 4- علی کسکنی ش.ش 499 فرزند مرحوم5- 
علی اکبر کسکنی ش.ش 34406   فرزند مرحوم 6- رفعت کسکنی ش.ش 657 فرزند مرحوم ؛ اینک درخواست مزبور یک نوبت آگهي تا 

هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.97/100/1164
شعبه دوازده شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار

آگهی اباغ دادنامه512/292
ب�ه 1- مجی�د پورمیرزائی 2- فریبا ریگ�ی3- رقیه کندری4- زهرا بهمدی کس�کایی اباغ می گردد که ش�هربانونورآبادی فرزند عبداله 
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم خودرو علیه شما به این شعبه ارائه که حسب رأی شماره 43-789 به شرح خواسته مذکور محکوم 

گردیده اید.رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد.97/100/1189
شعبه هشت شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/293رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم حوریه علی آبادی دارای شناس�نامه ش�ماره 29439 به شرح دادخواست به کاس�ه 2/97/730 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه هاشم آبادی به شناسنامه 79 در تاریخ 1394/11/9 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حوریه علی آبادی فرزند علی اکبر  ش.ش 29439 ت.ت 1334/5/1 
فرزند مرحومه2- حس�ن علی آبادی فرزند علی اکبر ش.ش 25260 ت.ت 1328/12/25 فرزند مرحومه غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه 
دیگری ندارد؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد 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 واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/294اخطاریه
شماره :3/96/1031؛ 1-احسان یوسفی فر 2- حمید اسماعیلی 3- مجتبی مهرعلیان به نشانی استان خراسان رضوی –شهرستان سبزوار- 
فعامجهول المکان؛ محل حضور: ش�ورای حل اختاف شهرستان سبزوار-ش�عبه سوم ؛به نشانی: خیابان کاشفی –ساختمان دادگستری 
سابق؛وقت حضور:ظرف مدت ده روز پس از رویت و اباغ اخطاریه؛علت حضور: با توجه به تجدیدنظرخواهی آقای قانعی بابت رأی صادره 
شماره 25-427 در کاسه 96/1031 تاریخ:97/7/11 چنانچه ایحه یا مطلب خاصی در این خصوص دارید در مهلت مقرر کتبا به این شعبه 

ارائه نمایید،در غیر اینصورت مراتب با همین کیفیت و وضعیت به مرجع ذیصاح ارسال می گردد.97/100/1168
دبیر شعبه سوم شورای حل اختاف سبزوار

512/295رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي امیر حس�ین رمضانی فرزند علی اکبر طی کاس�ه 6/97/970-97/9/7  درخواس�ت حصر وراثت نموده و اظهار داش�ته 
معصومه فس�نقری فرزند اس�معیل به ش.ش 1948 مورخه 1396/8/21 مرحوم ش�ده و ورثه  حین الفوت عبارتند از:1-رضا رمضانی فرزند 
متوف�ی 2- اس�ماعیل رمضانی فرزند متوف�ی 3- ابوالفضل رمضانی فرزند متوفی 4- مریم رمضانی فرزن�د متوفی  5- لیا رمضانی فرزند 
متوفی 6- زینب رمضانی فرزند متوفی 7- فاطمه رمضانی فرزند متوفی  8-امیر حس�ین رمضانی فرزند متوفی ؛ اینک درخواس�ت مزبور 
یک نوبت آگهي تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد 

شد.97/100/1205
شعبه ششم شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار

512/296آگهی اباغ وقت رسیدگی به خواندگان پرونده کاسه 962229 و 963309 *
آگهی اباغ وقت رس�یدگی و دادخواس�ت و ضمائم به آقایان و خانم ها:1-بتول گلمکانی فرزند عباس2- س�ید عباس مدرسی 3- بی بی 
عزت مدرس�ی 4- بی بی فاطمه مدرس�ی 5- بهجت س�ادات مدرسی همگی فرزندان سید محمود 6-حس�ن بشر 7- فاطمه صغری بشر 
8- صدیقه بش�ر 9- فاطمه زهرا بش�ر 10- فاطمه زهرا)زهرا(بشر11- رضا بشر 12- فرشته بشر13- زهره بشر14-آسیه بشر همگی فرزند 
حسن 15-ابراهیم گلمکانی فرزند محمد 16- حسین گلمکانی 17- سمانه گلمکانی 18- جواد گلمکانی 19- معصومه گلمکانی 20- زینب 
گلمکانی همگی فرزندان ابراهیم ؛ خواهان آقای/خانم میرزااسمعیل مدرسی – رقیه گلمکانی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق الذکر 
به خواسته اثبات وقوع عقد بیع و بطان بیع و الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای جلب ثالث بطرفیت خانم فرشته بشر وفاطمه زهرا بشر 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 962229 و 963309  شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهارثبت و نظر به افزایش 
خواسته خواهان وقت رسیدگی مورخ 1397/11/06 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 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. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار-مهرداد هنری

512/297آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای نصیر بخشی فرزند عبدالرحیم*
خواهان خانم خدیجه صبوری دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای نصیر بخش�ی فرزند عبدالرحیم به خواسته فسخ اجاره خط- تخلیه- 
مطالبه اجور معوقه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987795800382  شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش 
گلبهارثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 12تعیین 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 کثیراانتشار 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. 
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/298رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای سلطانعلی دل افروز اورته چشمه دارای شناسنامه شماره 743 به شرح دادخواست به کاسه 533-97 ش3 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم دل افروز به شناسنامه 320 در تاریخ 1353/8/17 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سلطانعلی دل افروز اورته چشمه به ش.ش 0870827391 
ت.ت 1353/3/1 مح�ل ص�درو شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 2- عید محمد دل اف�روز ب�ه ش.ش 202 ت.ت 1273/11/26 محل صدور 
شناس�نامه قوچان پدر متوفی 3- کبری نوری به ش.ش 0870825542 ت.ت 1336/06/30 محل صدور شناسنامه قوچان همسر متوفی ؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/299آگهی
پرون�ده کاس�ه:9709985188900198، ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو ش�هر قوچ�ان)101 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709975189600925؛ شاکی:آقای محمد خلیل براتی فرزند علی نقی به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان قوچان- شهرقوچان- 
ابن س�ینا مقابل مسجد جامع پ39 ؛ متهم:آقای اسماعیل نوروزی به نشانی خراسان رضوی-قوچان- مجهول المکان؛ اتهام:کاهبرداری 
اینترنتی ؛ رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای اسماعیل نوروزی دائر به تحصیل مبلغ چهارصد هزار تومان وجه نقد به صورت غیر مجاز از 
طریق سامانه های رایانه ای)کاهبرداری رایانه ای( موضوع شکایت آقای محمد خلیل براتی فرزند علی نقی، با توجه به قرائن و امارات بین 
که موجبات علم قاضی را فراهم می نماید. از قبیل گزارش و تحقیقات مورد وثوق پلیس فتا و ماحظه پیامک های ارسال شده به گوشی 
ش�اکی مجرمیت وی محرز ومس�لم بوده لذا دادگاه با استناد به ماده 741 قانون مجازات اس�امی عاوه بر رد مال به صاحب آن نامبرده را 
به تحمل یک س�ال حبس تعزیری و پرداخت بیس�ت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
محس�وب و ظرف بیس�ت رو قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 

خراسان رضوی می باشد.
قاضی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان قوچان

512/300آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای مهدی مظلومی فرزند محمدرضا فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که خانم فاطمه زارعی  دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 4 شورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه 97/549 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 1397/11/23 
ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد 
شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ ناصرخسرو 
دادگس�تری س�ابق  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/301رونوشت آگهي حصروراثت
 آقای هادی عارفی دارای شناس�نامه ش�ماره 11543 به شرح دادخواست  به کاس�ه 225/97 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوزاد عارفی به شناسنامه در تاریخ 1393/3/23 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- هادی عارفی فرزند عباسعلی به ش.ش 11543 و ش.م 0902452533 متولد 1366 ساکن کندر 
پدر متوفی 2- فرشته روشن ضمیر فرزند حبیب اله به ش.م 0890330573 متولد 1372 ساکن کندر مادر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس�ی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان کندر-خلیل آباد

512/302آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کاسه 950326 اجرائیه محکوم علیه آقای محمدرضا نعمتی فرزند ولی الهه  محکوم گردیده به پرداخت 146/000/000 ریال  
بعنوان اصل خواسته و برای هر روز تاخیر مبلغ 300/000 ریال بابت وجه التزام از مورخه 1395/04/12 تا یوم الوصول در حق محکوم له موسی 
رضائی با وکالت آقای رضا ذوالفقاری و پرداخت مبلغ 20/450/000 ریال بعنوان نیم عش�ر دولتی در حق دولت . لذا با توجه به توقیف 5725 
مترمربع زمین زعفران جهت مزایده و فروش به نشانی روستای مزده پس از کارشناسی و تعیین وقت بشرح ذیل به فروش می رسد.)توصیف 
اجمالی پاك در راستای ماده 138 قانون ا.ا.م بر اساس نظریه کارشناس محترم(1-5725 مترمربع زمین زعفران 5 یا 6 ساله واقع در روستای 
مزده دارای س�ند عادی که به مبلغ 225/000/000 ریال ارزیابی می گردد.ش�رایط زمان و مکان مزایده:1- مزایده بصورت حضوری و در مورخه 
1397/10/13 راس س�اعت 9 صبح  در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد 2-فروش از قیمت کارشناس�ی شروع و 
به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.3-طالبین شرکت در مزایده 5 روز قبل از زمان مزایده با هماهنگی این اجرا می تواند از ملک 
موصوف بازدید نمایند.4-ده درصد بهای مورد مزایده از برنده مزایده اخذ و الباقی ظرف یک ماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری 
نزد بانک ملی واریز و ر سید آنرا ارائه و در غیراین صورت وفق ماده 129 ا.ا.م سپرده پس از کسر 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 کثیرالنتشار 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

512/303آگهی اباغ اجرایی
پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به آقای ناصر تیموری محکوم علیه پرونده کاسه ی 4/1002/96 اجرایی این شعبه که فعا مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد که حسب تقاضای محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر که بموجب ان مکلف به پرداخت مبلغ ده میلیون تومان اصل خواسته و 
2/765/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ دادخواست و حق الوکاله وکیل و نیم عشر دولتی . به مدت ده روز پس از اباغ مفاد 

اجرائیه را اجرا نماید. این آگهی فقط یک بار در جراید کثیراانتشار منتشر شده و عملیات اجرایی نیازی به آگهی مجدد ندارد.
دبیر شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان تربت جام

512/304آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی روزنامه محلی به آقای 1- علیرضا حقوقی فرزند علیرضا 2- شمس اله بور بور فرزند رامین فعا مجهول المکان اباغ می شود 
که آقای حامد فقیرپور فرزند عبدالمجید دادخواستی به خواسته تنظیم سند به طرفیت شما تقدیم شورا نموده که به کاسه 4/197/97 ثبت به 
موجب دادنامه شماره 1025-97/7/30 محکوم به خوانده ردیف اول علیرضا حقوقی تهیه مقدمات انتقال سند و پرداخت 489/000 تومان باقیمانده 
ثمن معامله و خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال سند بنام آقای حامد فقیرپور محکوم گردیه اند.چنانچه به حکم صادره 

اعتراضی دارید ظرف بیست روز از تاریخ انتشار آگهی دادخواست واخواهی خود را تنظیم و به دفتر دادگاه تسلیم نمائید.
دبیر شورای حل اختاف حوزه یک تربت جام

512/305آگهی 
در پرونده کاسه 960981 آقای رضا رجبی زرمهری فرزند عباس به اتهام حمل دام بدون مجوز بهداشتی ،تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 
مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب تربت جام حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید.در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. رایگان
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان تربت جام
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دادستان عمومی و انقاب مرکز استان اصفهان از تشکیل پرونده 
قضایی برای متهم حادثه یکی از مدارس ابتدایی این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومي دادگستري استان اصفهان، علی اصفهانی 
از تشکیل پرونده قضایی برای متهم حادثه یکی از مدارس ابتدایی 
این شهر خبر داد و گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر آزار و اذیت 
چند دانش آموز در یک��ی از مدارس ابتدایی اصفهان دس��تور ویژه 

قضایی صادر ش��د و متهم این پرونده که یک��ی از اعضای انجمن 
اولیا و مربیان مدرسه بوده اس��ت با صدور قرار قانونی در بازداشت 
به س��ر می برد. وی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، با 
تعیین شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقاب اصفهان 
تحقیقات تکمیلی در این خصوص در دستور کار قرار گرفته است و 

نتیجه متعاقبا اطاع رسانی خواهد شد.

دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان اصفهان از خانواده ها و 
شکات احتمالی خواس��ت تا حصول نتیجه، مراتب را تنها از طریق 
دس��تگاه قضایی اس��تان پیگیری کرده و اطمینان داش��ته باشند 
دستگاه قضایی با دقت، سرعت و قاطعیت موضوع را رسیدگی و در 
صورت ثبوت جرم، اش��د مجازات قانونی را برای متهم این پرونده 

اعمال خواهد کرد.

تشکیل پرونده قضایی برای متهم حادثه یکی از مدارس ابتدایی اصفهان
کاهش جمعیت کیفری از طریق 

کنترل روزانه ورود افراد به زندان ها
 مدی��رکل زندان های اس��تان 
آذربایج��ان ش��رقی، کنترل و 
رص��د روزان��ه ورود اف��راد به 
زندان ها را از جمله راهکارهای 
مهم در کاهش جمعیت کیفری 
برشمرد. خشایار جمشیدی در 
جلسه س��تاد کاهش جمعیت 
کیفری زندان های استان آذربایجان شرقی با تاکید بر کنترل و رصد 
روزانه جمعیت آماری زندانیان تاکید و اظهار کرد: یکی از راهکارهای 
کاهش جمعیت کیفری مشخص کردن عناوین مجرمانه از طریق 
کنترل و رصد روزانه ورود افراد به زندان ها اس��ت که اگر این کار به 
صورت زیربنایی انجام ش��ود، می توانیم از طری��ق تعامل با مراجع 
قضایی و استفاده از مجازات های جایگزین حبس، آمار  ورود افراد 

به زندان ها را کاهش دهیم .

بازسازی خوابگاه جوانان زندان 
مرکزی توسط یک خیر اصفهانی

 طی مراسمی با حضور مدیرکل 
زندان های اس��تان اصفهان، 
خوابگاه جوانان زندان مرکزی 
توس��ط ی��ک خی��ر اصفهانی 

بازسازی شد.
اس��داه گرجی زاده، مدیر کل 
زندان های استان اصفهان در 
آیین بازس��ازی خوابگاه جوانان زندان مرکزی اصفهان توسط یک 
فرد خی��ر، اظهار کرد: زندان حاصل ع��دم کارکرد جامعه در بعضی 
موارد است و وجود چنینی مکانی برای کسی خوشایند نیست اما بر 
حسب ضرورت اختصاص مکانی که اقدامات اصاحی و تربیتی را 

به بهترین نحو ممکن تسهیل کند، نیز همواره احساس می شود.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که زمینه بازگشت مددجویان جوان 

به آغوش گرم خانواده و جامعه هرچه زودتر فراهم شود.

ضرورت توسعه اشتغال و 
حرفه آموزی در زندان های بوشهر

  مدیرکل زندان های اس��تان 
بوش��هر بر ضرورت توس��عه 
اش��تغال و حرفه آم��وزی در 
زندان های این اس��تان تاکید 
کرد. سید قاسم طباطبایی مهر 
در جلس��ه کارگروه اشتغال و 
حرفه آموزی زندان های استان 
بوشهر اظهار کرد: توسعه اشتغال و حرفه آموزی در زندان های این 
استان یک ضرورت و اولویت اساسی اس��ت. وی ادامه داد: در این 
راستا باید از طریق تعامل و همکاری با مراکز تولید صنایع دستی و 
مراکز اش��تغال و حرفه آموزی اس��تان بوش��هر و اس��تفاده از همه 
ظرفیت ها و پتانس��یل های موجود در زندان ها، تاش مضاعفی در 

این زمینه صورت پذیرد.

بازسازی شخصیتی مددجویان از طریق 
تنوع در فعالیت های تربیتی 

 مدیرکل زندان های استان ایام گفت: استمرار 
و تنوع در فعالیت های اصاحی و تربیتی ضمن 
استفاده از تکنیک های نوین زندانبانی می تواند 
در بازسازی شخصیتی زندانیان نقش موثری 
ایف��ا کند.عبدالمجی��د کش��وری در بازدید از 
فعالیت های تربیتی در مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی اظهار کرد: هدف از 
اجرای زندانبانی اسامی، اصاح افراد به خطارفته و تغییر باورهای غلط و هویت 
مجرمانه زندانیان است که تحقق این امر در گرو مثمر ثمر واقع  شدن برنامه های 
اصاحی است. وی بیان کرد: استمرار و تنوع در فعالیت های اصاحی و تربیتی 
ضمن استفاده از تکنیک های نوین زندانبانی می تواند در بازسازی شخصیتی 

زندانیان نقش موثری را ایفا کند .

بازدید از زندان مرکزی بجنورد
 مدیرکل زندان های استان خراسان شمالی به 
همراه برخی از رؤسای ادارات ستادی در زندان 
بجنورد حضور یافت و ضمن دیدار چهره به چهره 
با مددجویان مش��کات آنان را از نزدیک مورد 
رسیدگی قرار داد. پژمان پروین در جریان بازدید 
از زندان مرکزی بجنورد، از زندان به عنوان یک مکان بازپروری و اصاحی 
و تربیتی یاد کرد و گفت: مشارکت فعال مددجویان در برنامه های اصاحی 
و تربیتی تضمین کننده بازگشت مطلوب به خانواده و جامعه است.  وی ضمن 
برش��مردن بخش��ی از مش��کات خانواده مددجویان در جامعه از اجرای 
طرح های کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ویژه خانواده زندانیان خبر 
داد و از مددجویان خواست تا خانواده های خود را جهت شرکت در دوره های 

آموزشی با موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی ترغیب کنند.

استقرار بخش پزشکی قانونی 
در مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ از اس��تقرار بخش پزش��کی قانونی در این 
مرکز خبر داد. هدایت فرزادی بیان کرد: با حضور مدیرکل پزشکی قانونی 
استان تهران، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم پزشکی تهران، 
سرپرست دایره نظارت و جمعی از مسئولین بهداشت و درمان، اتاق پزشکی 
قانونی در ساختمان بهداری مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ افتتاح و مقرر 
شد اعزام های مددجویان مربوطه به پزشکی قانونی مراکز درمانی خارج 

از زندان مطابق سابق انجام گیرد.

با توجه به ماده 215 قانون مجازات اس�امی مصوب سال 
1392 در خص��وص تعیین تکلی�ف اموال در م�واردی که 
دادگاه حک�م صادر می کند، آیا ام�وال باید در قرار مجرمیت 
و کیفرخواس�ت درج شوند تا دادگاه مکلف به اتخاذ تصمیم 
باش�د یا اینکه نیازی به درخواست دادس�را نبوده و دادگاه 

مطلقاً باید اظهارنظر کند؟
ماده 215 قانون مجازات اسامی مصوب سال 1392، دارای صدر و ذیل 
است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح 
به عمل آمده و طبع کار آنها ناظر به اش��یای کشف شده است، اما ذیل آن 
ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اش��یا و اموالی است که وسیله ارتکاب جرم 
بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال 
اختصاص یافته، که مطلق و اعم از اشیای کشف شده و کشف نشده است 
و اگر در کیفرخواس��ت هم به آن اشاره نشده باش��د دادگاه باید به تکلیف 
خود عمل کند. همانگونه که طبق قسمت اخیر بند ح ماده 3 قانون تشکیل 
دادگاه های عمومی و انقاب مصوب سال 1373 اصاحی 1381،  تصریح 
شده اس��ت که... »در صورت حدوث اختاف بین بازپرس و دادستان در 
خصوص صاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حس��ب مورد حل 
اختاف با دادگاه عمومی یا انقاب محل اس��ت...« بنابراین دادگاه قانونًا 
مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست 
را ب��ا یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر 
کند. در نتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده استنادی در 
کیفرخواست در انش��ای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم از موارد رفع نقص 
نبوده و نیازی به ارس��ال پرونده به دادس��را جهت اصاح کیفرخواست یا 

عدول دادسرا از آن نیست.

پس از ص�دور گواهی عدم امکان س�ازش به درخواس�ت 
زوج و قبل از انقضای مهلت های قانونی اعتبار گواهی، زوج 
دادخواس�ت اثبات اعس�ار خود برای محکومیت های مالی 
)مهریه و...( مطرح می کند و پس از 7 ماه رأی اعس�ار صادر 
می شود. آیا طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت های 3 ماهه 
اعتبار گواهی عدم امکان سازش است یا خیر؟ چنانچه پس 
از 3 ماهه مذکور رأی صادر شد، آیا با توجه به انتفای ارزش 
دادنامه گواهی عدم امکان س�ازش هیچ اثری بر آن گواهی 

مترتب است یا خیر؟
طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم 
امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی شود. حکم صادره در مورد 
اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه 

ماهه قانونی آن منقضی شده است، نمی شود.

چنانچ�ه زوج�ی طب�ق دادنامه قطع�ی به پرداخ�ت مهریه 
محکوم شده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً 10 الی 
20 میلیون تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به 
س�ر می برد آیا می توان این مبلغ را به عنوان اموال و دارایی 
وی در خص�وص موضوع مذکور توقیف و ب�ه دائن پرداخت 
کرد یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می شود؟

در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره 
به عنوان محل س��کونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزو 
مستثنیات دین محسوب شده و مش��مول بند الف ماده 524 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب سال 1379 

است و قابل توقیف برای استیفای محکومٌ به نیست.

نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره 
مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین 
دلیل قوانین حمایتی زنان از گس�تردگی قابل 
توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. 

زنان به عنوان بخش بزرگی از ش��هروندان، جمعیت 
باایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیار مهمی 
در انجام امور جامعه و نیز پذیرش مسئولیت های مهم 
و ساخت آینده کشور برخوردارند. از همین روی حفظ 
کرامت انسانی آنان و بهره مندی آنان از تمامی مزایای 
قانونی در ماده 7 منشور حقوق شهروندی مورد توجه 
قرار گرفته است. این قشر گسترده و مهم نیز مطابق 
اصل بیستم قانون اساسی همواره در حمایت و توجه 
ویژه قانونگذار قرار دارند. فلذا قوانین مختلف حمایت 
خود از آنان را به شکل ها و انحای مختلف ابراز داشته 
و به منظور حفظ حقوق زنان از جمله حقوق شهروندی 
آن��ان و نیز جلوگیری از نقض آن مجازات هایی را نیز 

درنظر گرفته است. 
این در حالی است که عاوه بر آنچه گفته شد قانون 
اساس��ی، دولت را نیز بر طبق آنچه در اصل 21 آمده، 
موظ��ف به تضمین حق��وق زن در تمام جهات کرده 
است. در همین راس��تا تامین همه جانبه حقوق زنان 
و ایجاد امنیت قضای��ی عادانه برای آنان در بند 14 
اصل سوم قانون اساس��ی نیز مورد تاکید قرار گرفته 
اس��ت. در حالیک ه عاوه بر دول��ت، قوه قضاییه نیز 
مطابق اصل 156 قانون اساس��ی پش��تیبان حقوق 
فردی و اجتماعی زنان و افراد شده و مکلف به تعقیب 
و مجازات مجرمان و متعرضان به زنان و افراد ش��ده 
اس��ت؛ بنابراین باید بیان داشت در صورت تعرض به 
امنیت زنان، آنان حق دارن��د در حداقل زمان ممکن 
و با نهایت س��هولت به دستور ماده 14 منشور حقوق 
ش��هروندی به مراجع و ماموران تامین کننده امنیت 
عمومی دسترسی داشته باش��ند و مراجع و ماموران 
مذکور نیز بای��د بدون وقفه و تبعیض و متناس��ب با 
تعرض و تهدیدی که متوجه آنان شده است خدمات 

قانونی خود را ارایه دهند.
به گزارش می��زان، مطابق ماده 91 منش��ور حقوق 
شهروندی حق شهروندان است که از محیط زندگی 
عاری از آس��یب های ف��ردی و اجتماع��ی برخوردار 
باش��ند. همچنین مطابق ماده 103 منش��ور حقوق 
ش��هروندی حق زنان در برخورداری از مش��ارکت و 
حض��ور در فضا ها و مراکز عمومی م��ورد تاکید قرار 
گرفته است. پس هر آنچه باعث شود این مشارکت و 
حضور در مراکز عمومی مورد خدشه و خلل واقع شود 

با واکنش قانون روبه رو خواهد شد. چه اینکه تعرض 
به حیثیت و تمامیت زن��ان در معابر و اماکن عمومی 
می تواند سرخوردگی، انزوا و گوشه گیری آنان و ترس 
از حضور در اجتماع را در پی داش��ته باشد. ضمناً حق 
مصونیت زنان از تع��رض گفتاری و رفتاری دیگران 
و نیز مصونیت از ناهنجاری های فرهنگی و اخاقی 
و رف��ع آنها در بند های 61 و 63 منش��ور حقوق زنان 

شناسایی شده است.
در همین راس��تا حمای��ت دیگر قانونگ��ذار از زنان و 
اطفال به عنوان ش��هروندان جامع��ه، جرم  انگاری و 
وضع مجازات برای کسانی اس��ت که برای آنان در 
معابر عمومی و خیابان ه��ا مزاحمت ایجاد کرده یا از 
طریق توهین و فحاش��ی موجب آزار و اذیت زنان و 
اطفال می شوند. این امر در ماده 619 از کتاب پنجم 
قانون مجازات اس��امی مصوب سال 1375 تحت 
عنوان تعزیرات به شرح ذیل جرم انگاری شده است:

هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم 
اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون 
و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا 6 ماه و تا 

74 ضربه شاق محکوم خواهد شد.
مطابق این مقرره مکان وق��وع جرم مزاحمت برای 
زنان و اطفال مهم بوده و ج��رم موضوع ماده زمانی 
تحقق می یابد که مزاحمت در اماکن عمومی یا معابر 
رخ داده باشد؛ بنابراین اگر این اعمال در معابر و اماکن 
عمومی نباشد از شمول این ماده خارج است. از طرف 
دیگر جرایم موضوع این ماده مزاحمت و توهین است 
که با الفاظ و حرکات خاف شئون نیز واقع می شود.

این در حالی اس��ت که همواره این امکان مورد توجه 
بوده که زنان و نیز خانواده ها به جهت ترس از شکایت 
یا متهم یا ترس از ریخته ش��دن آبروی خود اقدام به 
شکایت نمی کنند. از همین روی قانونگذار به درستی 
و در راستای حمایت حداکثری خود از زنان و اطفال، 
مطابق مواد 103 و 104 قانون مجازات اسامی، این 

جرایم را غیر قابل گذشت دانسته است.
جرم غیر قابل گذشت نیز مطابق تبصره 2 ماده 100 
قانون مجازات اس��امی جرمی اس��ت که شکایت 
شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب، رسیدگی و 

ادامه آنها و اجرای مجازات، تاثیری ندارد.
اما چنانچه زنی بخواهد اقدام به شکایت از فرد مزاحم 
کند، همانطور که گفته شد همواره این احتمال وجود 
خواهد داش��ت که با تهدید یا مزاحمت از ناحیه متهم 
با هدف منصرف کردن زن از ش��کایت روبه رو شود؛ 
به خصوص آنکه در بسیاری از موارد در میان گذاشتن 
موضوع با خانواده برای زنان سخت است. در بند 74 
منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری 
اسامی ایران مصوب سال 1383 بر حق برخورداری 
زنان آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی از حمایت های 
مناس��ب اش��اره ش��ده اس��ت بنابراین قانونگذار در 
راس��تای حمایت از زنان بزه دی��ده در ماده 40 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری، ترتیبی اتخاذ کرده اس��ت تا 
اطاعات مربوط به هوی��ت و اقامتگاه زنان بزه دیده 

توسط ضابطان دادگستری فاش نشود. 
مطابق این مقرره، افشای اطاعات مربوط به هویت 
و مح��ل اقامت بزه دیده، ش��هود و مطلعان و س��ایر 

اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، 
جز در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است 
و ع��دم رعایت ترتیب گفته ش��ده توس��ط ضابطین 
مطابق ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری موجب 
محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات 

دولتی خواهد بود.
فلس��فه وضع این مقرره نیز همانطور که گفته ش��د 
ع��اوه بر حمای��ت از بزده دیده، حمایت از ش��هود و 
مطلعان اس��ت تا مبادا از س��وی متهم یا نزدیکان و 
دوستان او مورد آزار و صدمه و تهدید قرار گیرند. چه 
اینکه به واس��طه آنکه جرم در اماکن و معابر عمومی 
اتفاق می افتد از جمله ادله مهم و اثرگذار در اثبات ادعا 
و ثبوت جرم، شهادت شهود است بنابراین همانطور 
که ممکن است زنان بزه دیده با خطر تهدید و صدمه 
از جانب متهم روبه رو شوند، این خطرات برای شهود 
و مطلعان نیز وجود خواهد داشت که می تواند به این 
نتیجه منتهی شود که شهود از ادای شهادت به لحاظ 
ترس گفته شده امتناع ورزند و اثبات جرم برای شاکی 
سخت ش��ود. از همین روی قانونگذار حمایت خود از 
ش��هود و مطلعان زنان بزه دیده را نیز برقرار داشته و 
در مقرره ای دیگر امکان عدم مواجهه حضوری شاهد 
با متهم را نیز پیش بینی ک��رده و بازپرس یا دادگاه را 

حسب مورد مکلف به رعایت آن کرده است.
مطابق ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه 
بیم خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا 
مطلع یا خانواده آنان وجود داشته اما استماع اظهارات 
آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد 

یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیری شامل عدم 
مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم؛ 
عدم افشای اطاعات مربوط به هویت، مشخصات 
خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع و 
اس��تماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با 

وسایل ارتباط از راه دور اتخاذ می کند.
در تبصره یک ماده مذکور نیز چنین آمده اس��ت: در 
صورت شناسایی ش��اهد یا مطلع حسب مورد توسط 
متهم یا متهمان یا ش��اکی یا وجود قرائن یا شواهد، 
مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، 
بازپرس به درخواست ش��اهد یا مطلع، تدابیر ازم را 
از قبیل آموزش برای حفاظت از س��امت جسمی و 

روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند.
از ط��رف دیگر قانونگ��ذار صراحتاً ح��رکات خاف 
ش��ئون و حیثیت زنان و اطفال را نی��ز جرم انگاری و 
توهین از نوع مش��دد تلقی کرده اس��ت. ازم به ذکر 
اس��ت به کاربردن الفاظ رکیک جه��ت تحقق جرم 
موضوع ماده 619 کتاب پنجم قانون مجازات اسامی 
مصوب سال 1375 تحت عنوان تعزیرات شرط نیست 
و چنانچه مس��لم ش��ود که مردی به قصد مزاحمت 
زنی را تعقیب کرده، قابل مجازات اس��ت. همچنین 
قانونگذار به امکان صدور قرار بازداش��ت موقت این 
دست مجرمان نیز اشاره داشته است. بازداشت موقت 
یا توقیف احتیاطی در حقوق کیفری ایران، به معنای 
س��لب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام 
یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی یا پس از آن، توسط 
مقام صالح قضایی است. اهمیت بحث در اینجاست 
که بیان کنیم در حقوق کیفری ایران در آغاز، اصل بر 
اختیاری بودن قرار بازداشت موقت بود. در حالی که 
قانونگذار در ماده 237 قانون آیین دادرس��ی کیفری 
صدور قرار بازداش��ت موقت را جایز ندانسته مگر در 
موارد مقرر در بند های این ماده و با وجود شرایط مقرر 
در ماده 238 از همان قانون که امکان صدور توس��ط 
بازپرس یا مقام صالح قضایی پیش بینی ش��ده است 
بنابراین بابد بیان داش��ت با توجه ب��ه ماده 237 و در 
صورت وجود یکی از شرایط مقرر در ماده 238 قانون 
آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در 
مواردی خاص که دای��ل، قراین و امارات کافی، بر 
توجه اتهام به متهم دالت کند، جایز اس��ت. از جمله 
مواردی که بازپرس می تواند قرار بازداش��ت موقت 
صادر کند مطابق بند ت ماده 237 قانون آیین دادرسی 
کیفری، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و 
تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص 
که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، است.

امکان بازداشت موقت مزاحمان بانوان از سوی بازپرس 

گزیده ها

رییس کل دادگستری استان فارس گفت: از 
زمان اباغ بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی 
ب�ر آزادی زندانیان مهری�ه 70 درصد از این 
زندانیان در استان فارس از زندان آزاد شدند.

عل��ی القاصی در نشس��ت کمیته کاه��ش جمعیت 
کیفری اس��تان فارس با اش��اره به اینک��ه از انتهای 
مهرماه تاکنون 443 زندانی مهریه از زندان های این 
اس��تان آزاد ش��ده اند، اظهار کرد: پیش از این استان 
فارس به لحاظ تع��داد زندانیان مهریه از آمار باایی 

برخوردار بود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، 
وی همچنی��ن ضمن تقدی��ر از اهتم��ام مجموعه 
قضایی و اداره کل زندان های استان در فراهم سازی 
زمینه اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه، از آزادی 
یک هزار و 75 نفر از دیگر زندانیان جرایم غیرعمد از 
طریق کمک های مردمی و ستاد دیه در 8 ماهه امسال 
خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد 267 زندانی، 

از محل کمک های مردمی ستاد دیه آزاد شده اند.
القاصی با بیان اینکه از زمان اباغ بخشنامه ریاست 
قوه قضاییه مبنی بر آزادی زندانیان مهریه 70 درصد 
از این زندانیان در اس��تان فارس از زندان آزاد شدند، 
ادامه داد: فرایند اجرای مجازات ها موضوعی اس��ت 
که باید بیش��تر مد نظر هم��کاران قضایی قرار گیرد 
چرا که هدف از طی ش��دن فرآیند رسیدگی، اجرای 
مجازات در راس��تای اص��اح و بازاجتماعی کردن 
محکومان و بازگش��ت آنان به جامعه است بنابراین 
حلقه نهایی فرآیند قضای��ی یعنی اجرای مجازات از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه 
با تدوین سیاس��ت های برنامه ریزی شده در راستای 
اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری در یک 
سال گذشته با کاهش 14 درصدی ورودی  زندانیان به 
زندان های این استان روبه رو بوده ایم، گفت: بخشی 
از این برنامه ها با حضور مستمر و هدفمند همکاران 
قضایی در زندان ها در راستای  تعیین تکلیف وضعیت 
متهمان تحت قرار تحقق یافته است؛ به نحوی که در 
آخرین دیدار دادستان عمومی و انقاب مرکز استان و 
معاونین وی در زندان ضمن ماقات چهره به چهره با 

بیش از 2 هزار نفر از زندانیان، زمینه بهره مندی برخی 
از این متهمان و سایر مددجویان زندان از تسهیات 

قانونی فراهم شد.
وی اس��تفاده از مجازات ه��ای جایگزی��ن حب��س 
جه��ت زندانیان واجد ش��رایط را همچن��ان یکی از 
سیاس��ت های مجموع��ه قضایی اس��تان فارس در 
کلیه حوزه ه��ای قضایی خواند و خاطرنش��ان کرد: 
با برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی ای��ن حرکت در 
استان فارس آغاز مناسبی داش��ت اما ازم است در 
راستای تقویت استفاده از این ظرفیت قانونی جدید 
مجدداً اطاع رسانی هایی در میان قضات در دستور 

کار قرار گیرد .
القاصی بر تاش و جدیت بیش��تر مدیران در جهت 
تغییر نگرش قضات مجموعه در راستای بهره گیری  
از تأسیسات ارفاقی و در نتیجه کاهش جعیت کیفری 
زندان ها تأکید و بیان کرد: این تغییر نگرش با توجه 
به بخشنامه ریاست قوه قضاییه و تأکیدات علما و فقها 
در خصوص پرونده های مهریه ایجاد شد که می توان 
همین نگرش را در جهت کاهش جمعیت کیفری به 
سایر تصمیمات قضایی قضات در جرایم غیرعمد و 
مالی تسری داد تا استفاده از این ظرفیت های قانونی 

به یک دیدگاه ثابت و پایدار تبدیل شود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان فارس بر بازبینی  و 
بررس��ی دقیق پرونده های محکوم��ان جرایم مالی 
غیرعم��د و نی��ز زنان زندان��ی در جه��ت کمک به 
اقش��ار یادش��ده تأکید و خاطرنش��ان کرد: با بهره از 
ظرفیت های قانونی موجود ازم است زمینه آزادی 

این اقشار در اولویت اقدامات قرار گیرد .
در ابتدای این نشست نیز سیدحشمت اه حیات الغیب 
مدی��ر کل زندان ه��ای اس��تان فارس ضم��ن ارایه 
آمارهایی از آخرین وضعیت زندان های این استان و 
میزان نوسانات ورود و خروج مددجویان در مقایسه 
با سال گذشته خاطرنش��ان کرد: در راستای اجرای 
بخش��نامه رییس قوه قضاییه در خصوص زندانیان 
مهریه با همکاری قضات در کلیه حوزه های قضایی 
زمینه آزادی 443 نفر از این مددجویان فراهم شد که 
بنا به اعام سازمان زندان های کشور، این استان در 
اجرای بخشنامه مذکور و آزادسازی زندانیان مهریه 

رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

رییس کل دادگستری استان اعام کرد

کاهش 70 درصدی زندانیان مهریه در فارس

رییس کل دادگستری استان گلستان از اجرای حکم اعدام 
متجاوز به عنف دختربچه 13 س�اله در یکی از روس�تاهای 

گرگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان 
از اجرای حکم اعدام متجاوز به عنف دختربچه 13 ساله خبر داد و اظهار 
کرد: این فرد سال گذشته در یکی از روستاهای گرگان پس از ربودن 

یک دختربچه 13 ساله به او تجاوز کرده بود .

وی افزود: قاضی پرونده پس از رسیدگی و به درخواست خانواده این 
دختربچه در کمتر از 6 ماه، حکم اعدام این فرد را صادر کرد .

به گفته رییس کل دادگستری استان گلستان، پس از طی تشریفات 
قانونی، حکم اعدام این متجاوز به عنف، صبح روز گذشته اجرا شد.

رییس کل دادگستری استان گلستان خبر داد

اعدام متجاوز دختربچه 13 ساله 
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معافیت ساانه 90هزار نفر از سربازی 
 جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی 
نیروی انتظامی گفت: ساانه 90هزار 
نفر در بخش های پزشکی، کفالت و 
موارد خاص از انجام خدمت سربازی 
مع��اف می ش��وند. س��ردار ابراهیم 
کریم��ی درب��اره اینکه آیا ش��رایط 
معافیت با توجه به بروز بیماری های 
نوپدید جسمی و روانی تغییر کرده است؟ افزود: شرایط معافیت هیچ گونه 
تغییری نکرده است و در قانون فعلی همه این موارد پیش بینی شده است.

1/2میلیون متقاضی پشت نوبت 
اعزام به سرزمین وحی

 مع��اون حج و عمره س��ازمان حج و 
زیارت ب��ه آخرین جزیی��ات ثبت نام 
متقاضیان حج تمتع در س��امانه این 
س��ازمان اش��اره ک��رد و گفت: یک 
میلیون و 200هزار نفر متقاضی سفر 
حج پش��ت نوبت اعزام هستند.اکبر 
رضایی افزود: زائرانی که در گذش��ته 
متقاضی سفر به حج تمتع بوده ثبت نام کرده و دارای فیش هستند، اطاعات 
خود را درسامانه reserve.haj.ir واردکنند. تعدادی از زائران نیز که باید 

در سال های قبل مشرف می شدند می توانند در سامانه ثبت نام کنند.

شرط معافیت مالیاتی صاحبان 
صنایع آاینده

 مدیر کل دفتر آب و خاک س��ازمان 
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت گف��ت: 
صاحبان صنایع در صورت مدیریت 
صحیح پس��ماندهای واحد صنعتی 
خود از پرداخت مالیات معاف خواهند 
شد.علی مریدی اظهار کرد: صنایعی 
که پس��اب خود را به صورت درست 
مدیریت نکنند و موجب آلودگی آب و خاک شوند، جریمه خواهند شد.وی 
تصریح کرد: باید تاش کنیم تا صنایع تولیدی و وارداتی به سمت دوست 
دار محیط زیست حرکت کنند که این مسیر با همکاری صنعت و دانشگاه 

میسر خواهد بود.

رصد وضعیت مالی قاچاقچیان 
برای مقابله با پولشویی

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به خسارت های جبران ناپذیر 
پولشویی بر اقتصاد کشور نسبت به پولشویی در بخش قاچاق مواد مخدر 
هشدار داد. پرویز افشار اظهار کرد: اماک و دارایی قاچاقچیان معموا 
به نام خودشان نیست و به همین دلیل همکاری بسیار خوبی بین ستاد 
مبارزه با مواد مخدر و وزارت اقتصاد و دارایی انجام می شود که در آنجا 
مرکزی برای بررسی وضعیت مالی قاچاقچیان و رصد آنها وجود دارد. 

اصفهان، استان معین پیشتاز تهران 
معاون پیش بینی و پیش��گیری سازمان مدیریت بحران گفت: استان 
اصفهان به عنوان استان معین پیشتاز تهران در حوادث طبیعی بزرگ 
مانند؛ زلزله انتخاب شده است. بهنام سعیدی با اشاره به تدوین و اباغ 
دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران استان های معین، پیشتاز و جانشین 
در شهر تهران اظهار کرد: این دستورالعمل به دلیل آسیب پذیری تهران 
در برابر حوادث طبیعی، نوع ساخت و سازها، تراکم باای جمعیت و نقش 

شهر تهران در مسایل سیاسی و اقتصادی تدوین شده است.

رشیدیان به سازمان 
حج و زیارت می رود

علیرضا رشیدیان استاندار پیشین استان خراسان رضوی سکاندار جدید 
سازمان حج و زیارت می شود.حمید محمدی، رییس فعلی سازمان حج 
و زیارت در صفحه ش��خصی خود در اینستاگرام از ترک پست خود به 
دلیل فعالیت در حیطه دیپلماسی عمومی و جایگزینی وی به جای خود 
خبر داد. محمدی در صفحه شخصی اش نوشت: »بنابر تقبل مسئولیتی 
در حوزه دیپلماسی عمومی، به زودی برادر عزیزم حاج علیرضا رشیدیان 
سکاندار سازمان حج و زیارت خواهد شد. تجارب خوب ایشان استمرار 

حرکت در مسیر پیشرفت حوزه حج و زیارت کشور را نوید می دهد.«

طرح زوج و فرد از در منازل امروز 
اجرا نمی شود

در حالی که روز گذشته عنوان شد در جلسه کارگروه اضطرار آلودگی 
هوا مصوب شده است، امروز محدوده طرح زوج و فرد از در منزل 
توس��ط ش��هروندان رعایت ش��ود، اما  سرهنگ حس��ن عابدی 
جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعام کرد: امروز طرح 
زوج و فرد از در منازل اجرایی نمی ش��ود، اما به شهروندان توصیه 
می شود که فردا به جای استفاده خودروی شخصی، از وسایل نقلیه 

عمومی استفاده کنند.

تصویب اعتبار بیمه رانندگان 
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اش��اره به طرح اصاح قانون 
بودجه بیان کرد: نمایندگان مجلس در بررس��ی این طرح پرداخت 
2200 میلیارد توم��ان بابت بیمه رانندگان حم��ل و نقل عمومی را 
تصویب کردند. انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: با مصوبه روز 
گذش��ته مجلس و اختصاص ردیف بودجه برای پرداخت حق بیمه 
رانندگان، تداوم خدمات این س��ازمان به رانندگان در سال جاری و 

سال های آینده تضمین شد.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
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دبیر جشنواره  »سینما حقیقت«:
مستندهای پروپاگاندا در جشنواره  جایی ندارند

دبیر دوازدهمین جش�نواره  سینما حقیقت از 
گروه

ارائه 634 فیلم مستند به دبیرخانه جشنواره فرهنگی
خبر داد و یادآورش�د ک�ه 71 فیلم به بخش 
مسابقه ملی س�ینماحقیقت راه یافته است. 
قرار اس�ت این جش�نواره از 1۸ آذر ماه در پردیس سینمایی 

»چارسو« آغاز  شود.

سید محمد مهدی طباطبایی نژاد در نشست خبری جشنواره بین المللی 
سینما حقیقت ضمن تشریح برنامه ها و جزئیات این رویداد گفت: از اولین 
دوره جشنواره تاش داشتیم، بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را معرفی 
کنیم و امس��ال با همکاری انجمن تهیه کنندگان مس��تند و خانه سینما 
مقدماتی فراهم ش��د تا امکان جمع آوری بهترین رأی مردمی به وجود 
آید. البته تاکید می کنم این کار توسط خانه سینما و با مسئولیت آنها انجام 

می شود و مرکز گسترش، عهده دار آن نیست. 
وی افزود: خانه سینما اعام کرده جایزه مردمی به سرمایه گذار اول تعلق 
می گیرد و این برای تشویق به سرمایه گذاری در این حوزه است؛ البته تا 
جایی که اطاع دارم در جشنواره فجر هم همین رویکرد دنبال می شود. 
همچنین در این رأی گیری مهمانان ویژه حق رأی ندارند و آنهایی که در 
صف ورود به س��الن باشند، می توانند برگه های رأی دریافت کنند و پس 

از تماشا، رأی دهند و نتایج آنها هر روز اعام می شود. 
وی اعام کرد: هر صاحب فیلم فقط 10 کارت مهمان می تواند داش��ته 

باشد که البته هیچ کدام حق رأی ندارند. 
دبیر این جشنواره همچنین درباره اینکه آیا امسال هم سیاستی از سوی 
سازمان سینمایی اعام شده تا فیلمی سیاسی برای جلوگیری از حاشیه 

پذیرفته نش��ود تصریح کرد: جش��نواره حقیقت، فیلم های پروپاگاندا را 
نمایش نمی دهد ولی فیلمی که منتقدانه یا سمپاتیک باشد، مانعی برای 

نمایش ندارد.
طباطبایی نژاد درباره جوایز هم با توجه ب��ه افزایش قیمت ارز بیان کرد: 
امسال مبلغ جایزه به همان میزان اعام شده است چون طبق فراخوان 
تعهد داشتیم. در بخش بین الملل جوایز پنج، چهار و سه هزار داری داده 
می شود ولی در بخش مس��ابقه ملی افزایش داشتیم که به بهترین فیلم 
20 میلیون، بهترین کارگردان بلند 15، بهترین کارگردانی نیمه بلند 12 و 
کوتاه 10 میلیون و بخش های فنی هم هر کدام 8 میلیون تعلق می گیرد. 
وی  بیان کرد: امسال از بین فیلم هایی که هیأت انتخاب برگزیده بود یک 
اثر را خارج کردیم آن هم به دلیل حرفه ای و یک فیلم هم بنا به مقررات 

زمانی )سال تولید( از بخش شهید آوینی خارج شد. 
دبیر جش��نواره سینما حقیقت، در بخش��ی دیگر از این نشست، به تعداد 
فیلم های حاضر در جشنواره اش��اره کرد و گفت: در بخش نمایش های 
ویژه که بهترین های س��ینمای مستند جهان هس��تند 7 فیلم را نمایش 
می دهیم. در بخش پرتره هم طبق روال هر س��ال پرتره شخصیت های 
معتبر دنیا که عمدتاً س��ینمایی اس��ت و 8 اثر را شامل می شود، در برنامه 
داریم. همچنین امسال جشنواره مستند تسالونیکی یونان را با 7 اثر بررسی 
می کنی��م، ضمن اینکه آثار برگزیده از آلمان، اتریش و س��وئیس در این 

رویداد حضور خواهند داشت. 

   40 مهمان خارجی به حقیقت می آیند
وی همچنی��ن یادآورش��د: 40 مهمان خارجی برای جش��نواره به ایران 
می آیند از جمله »نیکا فلیبر« مستندس��از اس��کاری فرانسه، »کاسپر 

س��ونن« از مدیران جش��نواره ایدفا، مدیر جشنواره مس��کو، کارگردان 
فیلم شاهدان پوتین، مدیر داک کرنر جشنواره کن، مدیر جشنواره بیگ 
اسکای از جش��نواره های معتبر آمریکا، برنامه ریز جشنواره تسالونیکی، 

مدیر جشنواره سلیمانیه  عراق و پدر عکاسی هند.
طباطبایی نژاد یادآور ش��د: دو سه بخش دیگر در جشنواره حقیقت مهم 
هستند؛ از جمله کارگاه های تخصصی که متخصصان خارجی مطرحی 
برای برپایی کارگاه که تقریبا تم اصلی اش صدا و موسیقی است به ایران 
می آیند. در بازار جش��نواره هم برنامه ریزی هایی شده و مهمانانی برای 

این بخش دعوت شده اند. 
وی درباره هزینه های دوره قبل جش��نواره هم گفت: سال گذشته حدود 
2 میلیارد تومان مجموع هزینه های جشنواره بود و ما امسال تاش کردیم 
هزینه ها را کاهش دهیم اما ن��ه به گونه ای که به کیفیت برنامه ها خللی 
وارد ش��ود. با این حال با توجه به افزایش هزینه ها با افزایش رقم صرف 

شده برای جشنواره هم روبرو خواهیم شد.
وی همچنین اضافه کرد: امس��ال برای اولین بار در 12 اس��تان کشور، 
جش��نواره را همزمان برگزار می کنیم. البته ممکن است تا روز جشنواره 

تعداد استان ها افزایش یابد و آثاری برگزیده نمایش داده می شوند. 
به گفته دبیر جشنواره؛ امسال 634 فیلم مستند به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شد؛ از جمع این آثار مستند، 70 فیلم مستند بلند، 169 فیلم مستند نیمه بلند 

و 395 فیلم مستند کوتاه بودند.
وی با اش��اره به اینکه سال گذشته فیلم های بخش مسابقه در دو بخش 
کمتر از 45 دقیقه به عنوان فیلم های کوتاه و بااتر از 45 دقیقه به عنوان 
فیلم ه��ای بلند مورد داوری ق��رار گرفتند، گف��ت: از آنجایی که تجمیع 
فیلم های بیشتر از 45 دقیقه در یک بخش دشوار و داوری ها هم سخت 

شده بود امسال ترجیح دادیم تغییری در زمان بندی بخش مسابقه ایجاد 
کنیم و به سیاق معتبرترین جشنواره مستند دنیا »ایدفا« فیلم ها را در سه 
دسته زیر 40 دقیقه فیلم های کوتاه، 40 تا 70 دقیقه فیلم های بلند و بیشتر 

از 70 دقیقه فیلم های بلند قرار دادیم.
طباطبایی نژاد افزود: 71 فیلم به بخش مس��ابقه ملی س��ینماحقیقت راه 
یافتند که از این جمع، 27 مستند کوتاه، 20 مستند نیمه بلند و 24 مستند 
بلند هستند. 29 فیلم هم در بخش ش��هید آوینی حضور دارند که از این 

تعداد 8 فیلم همزمان به بخش مسابقه ملی هم راه یافته اند. 
وی ادامه داد: در بخش شهید آوینی فیلم ها بدون قید زمان در یک بخش 
داوری خواهند شد و برخاف بخش مسابقه ملی جایزه ای به عوامل فنی 
داده نخواهد شد. در این بخش به 3 اثر برگزیده تندیس طایی، نقره ای 

و برنزی شهید آوینی اهدا می شود. 

نمایشگاه انفرادی نقاشی محمدعلی نادری که یادبودی از شهدای 
فرمانده اس��تان قم و سرداران دفاع مقدس اس��ت در شهر قم به 

نمایش در آمد.
محمدعلی نادری درباره برپایی نمایشگاه انفرادی نقاشی هایش 
با نام »س��ربندهای ماه« و جزییات آن به مهر گفت: نمایش��گاه 
»سربندهای ماه« استان قم از 11 آذرماه افتتاح شده و 40 تابلوی 
نقاشی از شهدای شاخص کش��ور، شهدای استان بوشهر و استان 
قم را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.وی با یادآوری 
نمایشگاه »س��ربندهای ماه« که مهرماه سال 97 در حوزه هنری 
در تهران برگزار ش��د، تصریح کرد: در نمایش��گاهی که در استان 
قم برگزار می ش��ود همچون نمایشگاه تهران، 40 تابلو به نمایش 
درآمده با این تفاوت که عاوه بر تعدادی از تابلوهای شهدایی که 
قبًا به نمایش درآمده بود 9 تابلوی نقاش��ی از شهدای استان قم 
هم در معرض دید قرار می گی��رد. این هنرمند نقاش بیان کرد: در 
نمایشگاه »سربندهای ماه« تعدادی از تصاویر مربوط به شهدای 
استان بوشهر که در حوزه هنری تهران نمایش داده شده بود، کاسته 
ش��ده و به جای آن تصویر 9 شهید استان قم جایگزین شده است. 
وی با اش��اره به اینکه این آثار را با استفاده از متریالی چون پاستل، 
زغال گچی و مداد رنگی طراحی کرده است، تاکید کرد: برای هر 
سردار و هر شهید با توجه به خصوصیات رفتاری که داشته است از 
آیتم ها و رنگ های متفاوت استفاده کرده ام که از جمله آن تابلوی 
شهید بابایی است که با تصویر هواپیما، به خلبانی وی در جنگ ایران 
و عراق اشاره شده است. نادری اظهار کرد: نمایشگاه »سربندهای 
ماه« استان قم تا 27 آذرماه هر روزه از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 20 در 

نگارستان اشراق قم برپاست.

تجسمی

»سربندهای ماه«
 به قم رسید

نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تمهیدات ویژه ای باید برای ناشنوایان در سینما در نظر گرفته شود، 
گفت: کاهش نرخ بلیت راهکاری برای پرشدن سالن های سینما در کشور است.

احمد همتی در گفت وگو با خانه ملت درباره وضعیت حضور ناشنوایان در سینماها، اظهارکرد: تکرار حرکت های 
مناسب صداوسیما در برخی از فیلم ها، سریال ها و به ویژه در اخبار که با زبان اشاره، به ناشنوایان کمک می کند 
تا فیلم و اخبار را به س��ادگی مشاهده کنند، الزامی است که در س��ینماهای کشور نیز به طریق سراسری این 
مهم اعمال شود تا ناشنوایان نیز بتوانند با زبان اشاره فیلم های سینمایی را در سالن های سینما مشاهده کنند.

نماینده مردم س��منان و مهدی ش��هر در مجلس شورای اس��امی با بیان اینکه باید تمهیدات ویژه ای برای 
ناش��نوایان در سینما در نظر گرفته ش��ود تصریح کرد: ایجاد تمهیدات ویژه برای ناش��نوایان به زبان اشاره، 

نشان دهنده نوع دوستی و انسان دوستی است که می بایست در عرصه هنر دیده و لحاظ شود.
همتی همچنین با بیان اینکه نرخ بلیت سینما همس��و با اقتصاد مردم در نظر گرفته شود تصریح کرد: زمانی 
که فرد بخواهد با خانواده به سینما مراجعه کند باید بهای باایی در این زمینه پرداخت کند زیرا قدرت خریدم 

مردم به ویژه در ماه های اخیر با کاهش روبرو شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کاهش نرخ بلیت س��ینما راهکاری برای پرش��دن سالن های سینما در 
کشور است یادآور شد: با پر شدن سالن های س��ینما به طور حتم اقتصاد سینما نیز جان تازه ای می گیرد 
و از همین رو برای بهبود وضعیت اقتصادی اهالی هنر این مهم می بایست با یک برنامه ریزی کاربردی 

و اصولی عملیاتی ش��ود.

خانه ملت

یک مرجع تقلید با اشاره به دستورات اسام درباره حکومت بیان کرد: اسام هیچ گاه اجازه نمی دهد که 
در حکومت اسامی فقر فرهنگی و مالی وجود داشته باشد.

آیت اه حسین نوری همدانی در دیدار جمعی از حقوق دانان بسیجی با اشاره به آیه 122 سوره توبه، تفقه 
در دین را برای فعاان عرصه حقوق ضروری دانست و گفت: بر اساس روایات تفقه، بهایی برای هر چیز 

گرانبها و نردبان و جایگاهی برای هر مقام بلند است.
وی افزود: از هر فرقه و گروهی باید یک عده برای تفقه در دین کوچ کرده و پس از فقیه شدن به دیار خود 

بازگردند و مسیر دین را برای مردم روشن سازند تا مردم در این مسیر حرکت کنند.
آیت اه نوری همدانی خاطرنشان کرد:  کسی که در راه علم فقه گام بر می دارد، فرشته ها بال های خود 

را زیر قدم هایش گسترانیده و برای او استغفار می کنند.
وی همچنین خاطرنش��ان کرد: پیامبر اکرم )ص( پس از تثبیت دین اسام بعد از سال ششم هجرت به 
همه ساطین نامه نوشتند و همه آنها را دعوت به اسام کردند، بنابراین تنها یک حکومت باید در سراسر 
جهان تشکیل ش��ود و آن هم حکومت اسامی اس��ت.آیت اه نوری همدانی با اشاره به اینکه از جمله 
نامه هایی که پیامبر )ص( به س��اطین مناطق مختلف فرستادند، نامه به مردم بحرین و یمن بود، ادامه 
داد: گرفتاری هایی که امروز مردم بحرین و یمن دارند، بس��یار برای ما تأس��ف آور است. در تاریخ از دل 
کش��ور یمن فقهای بزرگی برخاسته اند. اما امروز این کشور در دست مزدوران آمریکا قرار دارد؛ بنابراین 

وظیفه ما در قبال مردم یمن و بحرین بسیار سنگین است.

   امیرمسعود شهرام نیا مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با ارائه استعفانامه کتبی به معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد نباید در حکومت اسامی فقر وجود داشته باشد
اسامی، از سمت خود کناره گیری کرد.شهرام نیا که در ماه های اخیر درباره ابقا یا کنار رفتن وی از مدیریت این مؤسسه، اظهارنظرهای 
متفاوتی شده بود، روز گذشته با ارائه استعفانامه خود به محسن جوادی، از سمت خود رسماً کناره گیری کرده است.پیگیری ها حاکی از 

این است که جانشین امیرمسعود شهرام نیا در مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی طی روزهای آتی مشخص خواهد شد.

   برنامه »قبِل انقاب« با موضوع رضا شاه و با اجرای بهروز افخمی در مرکز تلویزیونی حوزه هنری در حال تولید است.این مجموعه 
در قالب مناظره های تاریخی در 10 قسمت با موضوعات ارتش، ارتباط دولت های خارجی در به قدرت رسیدن رضاشاه، مذهب، تصرف 
زمین ها و... برگزار می ش��ود.این برنامه به کارگردانی مهدی نقویان و تهیه کنندگی محسن یزدی و مجری طرحی یاسر فریادرس به 

روی آنتن می رود.

   شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما در خصوص اتفاقات برنامه »من و شما« شبکه شما، بر لزوم برخورد جدی با رفتارهای این چنینی 
خارج از عرف و ادب تأکید کرد.ش��ورای نظارت ضمن حمایت از برخورد جدی سازمان صدا و سیما با رفتارهای این چنینی، پیش تر در 
مکاتبه ای نسبت به هنجارشکنی های این مجری و ضعف های وی از جمله »توان پایین در هدایت و جهت دهی مباحث«، »ضعف  در 
استفاده از زبان بدن«، »سطح پایین سواد و دایره واژگانی محدود« و »تاش برای تبدیل خود به یک چهره از طریق هنجارشکنی در 

رسانه ملی« تذکرات ازم را به سازمان صدا و سیما داده بود.

   با پایان یافتن تصویربرداری فاز دو سریال »بچه مهندس« به کارگردانی علی غفاری، این سریال وارد مرحله پیش تولید فاز بعدی 
می شود.

تیترواره

لزوم تمهیدات ویژه برای ناشنوایان در سینماها
معارف

حذف کنکور و ارائه ساز و کارهای جدید 
برای ورود به دانشگاه موضوعی است که 
سال های طوانی است مدنظر قرار دارد، 
با این وجود اما مس�ئوان نظام آموزشی 
کش�ور معتقدند عاوه ب�ر فراهم نبودن 
بستر این امر گزینه ای به نام مافیای کنکور 
نیز به مان�ع مهمی در ای�ن زمینه تبدیل 
ش�ده اس�ت.در همین حال، روز گذشته 
مناظره ای داغ با عنوان »مافیای کنکور« 
میان ابراهیم خدایی و عبد الرسول عمادی 

برگزار شد. 

مافی��ای کنکور دغدغ��ه ای که به نظر می رس��د، 
مس��ئوان نظام آموزش و پرورش عمومی کشور 
مدت ها اس��ت با آن روبرو هستند، آن را دلیل برای 
کنترل نشدن تب کنکور در میان خانواده ها می دانند، 
به عنوان نمونه لجبازی مافیای کنکور با آموزش و 
پرورش موضوعی بود که اوایل سال تحصیلی جاری 
سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش به آن 
اش��اره کرد با این توضیح که اعتراف می کنم توان 

مقابله با این مافیا را در دوره متوسطه ندارم. 
موضوعی که البته عبدالرسول عمادی، رییس مرکز 
سنجش آموزش و پرورش دلیل آن را گردش مالی 
س��نگینی می داند که در روند برگزاری و قبولی در 

کنکور وجود دارد.
 البت��ه وی ای��ن را ه��م می گوی��د که بخش��ی از 
فعالیت های در این زمینه سالم است و مؤسساتی 
تشکیل شده و نس��بت به تدوین کتب و برگزاری 
آزمون اقدام می کنند، ام��ا در کنار آن، فعالیت ها و 
رقابت های ناسالم نیز در جریان است که به افزایش 
هزینه های خانواده ها، استرس و فضای ناسالم در 

این زمینه دامن می زند.
با این وجود اما  بطحایی معتقد است؛ یکی از دایلی 
که این بازار مکاره را رونق بخشیده ضعف آموزش و 
پرورش در ارائه برنامه درسی و کتاب ها است. زیرا 
که تنها بر نمره 20 تأکید می شود. از همه این ها که 
بگذریم، اما مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی 
آم��وزش و پرورش کنکور را عاملی بیرونی مهمی 
می داند ک��ه مانع بر حرکت و اجرای س��ند تحول 

بنیادین است . 

 ارسال نامه  به سازمان صدا و سیما
اما بخش دیگری از این کاف سردرگم به تبلیغات 
تلویزیونی و خیابانی مؤسس��ه ها و آموزشگاه های 
کنکور می رس��د، که به طور قط��ع با حذف کنکور 
سراسری س��فره پر رونق شان برچیده خواهد شد. 
به طور مثال چن��دی پیش بود که بطحایی در یک 
برنامه تلویزیونی، این موض��وع را عنوان کرد که 
یکی از آموزش��گاه ها به یکی از پذیرفته شدگان در 
آزمون سراسری سال 97 پیش��نهاد مبلغی را داده 
اس��ت که در ازای گرفتن آن در تلویزیون مصاحبه 
کند و بگوید علت قبولی اش شرکت در کاس های 

این آموزشگاه است. با این وجود اگرچه بارها و بارها 
وزیر آموزش وپرورش در س��خنان خود از مبارزه با 
مافیای کنکور سخن گفته است، اما همچنان شاهد 
هستیم رسانه ملی در حال نمایش تبلیغات موسسات 
خصوصی در این زمینه است مراکزی که البته مجوز 
آنها را نی��ز وزارت آموزش وپرورش صادر می کند.  
آنچه که شاید موجب شده تا اکنون با انتقادهایی که 
در این خصوص به بزرگترین نهاد آموزشی کشور 
شده است، عمادی از ارسال نامه ای وزیر آموزش  و 
پرورش به رییس س��ازمان صدا و سیما خبر دهد 
که در آن خواهان بازنگری در تبلیغات موسسات 

کنکور شده است.

 پیاده شدن قانون سنجش و پذیرش 
راهکاری مهم

البت��ه رییس مرک��ز س��نجش وزارت آموزش و 
پرورش این را هم گفته است که اعتقاد داریم قانون 
سنجش و پذیرش با همه الزاماتی که دارد، را اگر 
به خوبی پیاده کنیم، می تواند تب کنکور را کنترل 
کند. دیگر اینکه ما مجوز موسسات آموزشی آزاد 
را می دهیم و بر اجرای آزمون های دوره ای آنها در 

مدارس که در ساعات غیر درسی برگزار می شود، 
نیز نظارت داریم. با این وجود اما  ابراهیم خدایی، 
رییس سازمان سنجش و آموزش کشور تاکید دارد 
که باید مدل مناسب سنجش و پذیرش درکشور 
پیدا شود. ضمن اینکه سازمان سنجش اطاعاتی 
از فعالیت این موسسات و آموزشگاه های آزاد ندارد. 
آنچه که ش��اید مغایرت هایی با اظهارات عمادی 
داشته باشد. اش��اره به این نکته ضرورت دارد که 
براساس قانون مصوب شده در سال 92 پذیرش 
دانشجو باید براساس سوابق تحصیلی باشد که در 
سه شیوه تعریف شده است؛ طبق این قانون ورود 
دانشگاه از طریق سوابق تحصیلی مطلق است و 
حداقل 85 درصد ظرفیت دانشگاه ها از این طریق 
یعنی کارنامه امتحان نهایی صورت می گیرد؛ در 
شیوه دوم، سوابق تحصیلی به عاوه نمرات آزمون 
عمومی و ش��یوه سوم، سوابق تحصیلی به عاوه 

آزمون عمومی و تخصصی است.
البته دو س��ال قبل اصاحیه ای به قانون سنجش 
و پذیرش دانشجو اضافه ش��د که برای تعدادی از 

دروس متوسطه امتحان نهایی گرفته شود.
به هر حال عمادی معتقد اس��ت که بدون کوچک 
کردن کنکور و اعمال سوابق تحصیلی، نمی توان 
مشکل مافیای کنکور را حل کرد، ضمن اینکه ما در 
فعالیت مؤسسات آموزشی آزاد، مجوزهای آموزشی 
را می دهیم و رفتار و فعالیت آنها را نظارت می کنیم 
اما مؤسساتی هس��تند که از ما مجوز نگرفتند. این 
درحالی اس��ت که این س��ئوال مطرح می شود که 
به واقع مس��ئول نظارت بر ای��ن مراکز چه نهادی 
اس��ت که ضعف نظارت آنها این اجازه را داده است 
که موسس��ات بدون مجوز زنجیره مافیای کنکور 
را ش��کل دهند. عاوه براین نظ��ارت بر تبلیغات 
مؤسسات نیز موضوع مهمی است که به نظر می رسد 
تا حدی مغفول مانده است و باید تدبیری اندیشید که 
این امر نیز  تابع ضوابط قانونی و در چارچوب های 

تدوین شده باشد.

کنترل نشدن تب کنکور یا گردش مالی سنگین؟
»حمایت« از مناظره ای درباره مافیای کنکور در کشور گزارش می دهد

پایان فعالیت داان ارز و سکه در پایتخت 
رییس پلیس پایتخت از پایان کار داان سکه و ارز در خیابان های منوچهری، فردوسی و چهارراه استانبول 
خبر داد.س��ردار حسین رحیمی در حاشیه اجرای نوزدهمین مرحله از طرح رعد، با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت: روز سه شنبه پایان کار داان خیابانی ارز و سکه است، چراکه با اقدامات پلیس پس از 30 سال داان 

از چهار راه استانبول، خیابان منوچهری و فردوسی جمع آوری شدند.
وی با بیان اینکه از ابتدای آغاز طرح برخورد با داان س��که و ارز بیش از 400 نفر از این افراد توس��ط پلیس 
دستگیر ش��دند، گفت: از این تعداد 93 نفر از داان که حساب های نجومی هم داشتند به زندان افتاده اند و 
البته اقدامات پلیس در این خصوص ادامه دارد.همچنین در چند روز گذشته 60 صرافی غیرمجاز و فاقد مجوز 

از سوی بانک مرکزی به پلیس معرفی شده است.

مقایسه کیفیت درمان بیمارستان های دولتی و خصوصی
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه تورم حوزه سامت از تورم عمومی جامعه کمتر است ، گفت: کیفیت درمان در 
بیمارستان های دولتی به طور متوسط از بیمارستان های خصوصی بااتر است و بهترین امکانات را در شهرستان ها 
داریم.ایرج حریرچی اظهار کرد:90 درصد بیمارستان های تازه تاسیس از 75 درصد بیمارستان های خصوصی در 
تهران از نظر امکانات، تجهیزات و هتلینگ بهتر هستند. وی همچنین در تشریح بودجه سال 98 در حوزه سامت 
و وضعیت فعلی دارو و تجهیزات پزشکی بیان کرد: درخصوص بودجه سال 98 پیش بینی می شود که با توجه به 
تحریم و قیمت نفت، بودجه سال آینده، کمی انقباضی باشد. وی افزود: وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، 
مردم مجبور می شوند هزینه های خانوار را به سمت موارد ضروری تر مثل خوراک، مسکن و حمل و نقل ببرند و 

بنابراین وظیفه دولت و بیمه ها این است که منابع خودشان را افزایش دهند.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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ارتش اس��رائیل از افزایش توان نظامی حزب اه لبنان نگران اس��ت و 
حزب اه لبنان به دنبال جنگ با اس��رائیل نیست. روزنامه »هاآرتص« 
نوشت: مسئوان اس��رائیلی از تحوات لبنان نگران هستند و این امر 
به ویژه در سایه منافع روزافزون مسکو در منطقه پس از حمایت از سوریه 
از طریق صادرات سامانه موشکی "اس – 300" به ارتش این کشور است. 
این روزنامه همچنین نوشت: حزب اه به دنبال جنگ با اسرائیل نیست اما 
مهارت های نظامی آن به ویژه پس از مشارکت در جنگ سوریه در حال 
افزایش است و بازگشت برخی از نیروهای عملیاتی از سوریه به لبنان باعث 
نگرانی اسرائیل شده است. در همین راستا، منابع امنیتی اعام کردند که 
حمات اسرائیل که روز پنجشنبه گذشته پایگاه هایی را در سوریه هدف 
قرار داد، بس��یار محدود بوده اس��ت. منبع مذکور همچنین اعام کرد، 
محدودیت هایی که اسرائیل برای اقدامات نظامی خود در سوریه پس 
از سرنگونی هواپیمای روسی "ایل-20" اعمال کرده بود، پایان یافته و 

تل آویو فعالیت خود در سوریه را از سر گرفته است.

 
یک شرکت اس��رائیلی که اخیراً از جانب یک چهره مخالف عربستانی 
متهم به کمک نرم اف��زاری به حکومت ری��اض در اجرای قتل جمال 
خاشقجی شده، اتهام های مطرح ش��ده علیه خود را رد کرد. به گزارش 
روزنامه »جروزالم پس��ت«، این ش��رکت به نام گ��روه "ان اس او" در 
گذشته نیز هدف شکایت های مشابهی از بابت استفاده از محصوات 
نرم افزاری اش به جهت سرکوب مخالفان در کشورهای دیگر قرارگرفته 
بود. بااین حال متهم شدن به شراکت در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار 
منتقد عربستان سعودی جنجالی ترین پرونده ای است که تاکنون علیه 
این کش��ور مطرح می ش��ود. این مناقش��ه باعث جلب توجه نسبت به 
معامله های پنهانی این شرکت و نحوه نظارت دولت اسرائیل بر تعامات 
ش��رکت های خصوصی نظامی این رژیم شده است. پرونده اخیر علیه 
گروه ان اس او از طریق ثبت ش��کایتی در یکی از دادگاه های اسرائیل از 
سوی "عمر عبدالعزیز" یک مخالف مشهور حکومت عربستان سعودی 
مطرح شده است. او یک فعال منتقد عربستان در فضای مجازی است 
که در تبعید در کانادا زندگی می کند. او اخیراً گفت که با خاشقجی رفاقت 
داشته و ارتباطات آن ها از سوی حکومت عربستان سعودی با استفاده از 
نرم افزار ارائه شده از سوی شرکت اسرائیلی گروهان اس او مورد جاسوسی 

قرار می گرفت.

 
خانواده بوش به دونالد ترامپ قول دادند که مطالب انتقادآمیز علیه ترامپ 
در سخنرانی ها و مطالب قرائت شده در مراسم خاک سپاری جورج اچ.دبلیو 
بوش مطرح نکنند. روزنامه »واشنگتن پست« به نقل از یک منبع آگاه به 
تدارکات برگزاری این مراسم گزارش کرد، خانواده بوش به دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا اطمینان دادند که مراسم خاک سپاری جورج اچ.دبلیو 
بوش قرار نیست همچون مراسم خاک سپاری جان مک کین، سناتور 
جمهوری خواه س��ابق آمریکایی در ماه اوت دربردارنده پیام های ضد 
ترامپ باشد. یک منبع دیگر هم خاطرنشان کرد: بوش نمی خواست که 
کسی در مراسمش حتی خود رئیس جمهور روی کار در آمریکا احساس 
معذب بودن داشته باش��د. این منبع خاطرنشان کرد: آنچه جالب است 
این است که تحسین از خانواده بوش یا مک کین حتی اگر هم که هیچ 
اشاره ای به ترامپ در آن نشود باز هم دارای بار انتقادی از ترامپ است. 
ترامپ در مراسم خاک سپاری جورج اچ.دبلیو بوش رئیس جمهور اسبق 
آمریکا در کلیسای جامع ملی واشنگتن شرکت کرد. ترامپ و همسرش 
مانیا روز دوشنبه در اقدامی از قبل اعام نشده به ساختمان کنگره رفتند 

تا به بوش ادای احترام کنند.

 
رهبران داعش که سال ها در سرزمین گسترده "خافت" خود از عراق تا 
سوریه در رفت وآمد بودند، با شکست های پیاپی و کوچک شدن قلمروی 
آن ها، دیگر جایی برای فرار نمی یابند و هرلحظه بیشتر در معرض کشته 
شدن قرار می گیرند. به نوش��ته روزنامه »ایندیپندنت«، داعش در اوج 
 قدرت کنترل س��رزمین هایی به بزرگی بریتانیا را داش��ت و بر بیش از

10 میلیون ت��ن حکمرانی می کرد اما امروز س��لطه آن به ش��هرها و 
روس��تاهایی در ش��رق س��وریه در امداد رودخانه ف��رات در دیر الزور 
محدودشده است که آن هم در محاصره نیروهای هم پیمان آمریکاست. 
شهر هجین و اطراف آن در مرز عراق و سوریه هم که به پناهگاهی برای 
اعضای ارشد داعش تبدیل شده بود زیر بمباران شدید قرار دارد. اکنون، 
حمات نیروهای تحت امر آمریکا موجب ش��ده است تا اکثر آن ها از 

پناهگاه های امن خود خارج شده و به دام بیفتند. 

 
دوستان شاهزاده اماراتی که به هنگام فرار پس از محاصره کشتی اش 
توسط کماندوها ناپدیدشده اس��ت، اعام کردند که او برای این نقشه 
فرار ناکام هفت س��ال برنامه ریزی کرده بود. روزنامه »دیلی میل«، در 
گزارشی نوشت: شاهزاده لطیفه بنت محمد آل مکتوم، دختر حاکم دوبی، 
بزرگ ترین شیخ نشین امارات متحده عربی برای اولین بار در سال 2011 
به الوه ژوبر یک تاجر فرانسوی و مأمور جاسوس پیشین فرانسه ایمیل زده 
و برای فرارش درخواست کمک کرده بود. این تاجری فرانسوی در ابتدا 
ترسید و به وی گفت: شما به من می گویید که دختر حاکم دوبی هستید. 
ش��اید این یک تله باشد. من باید این مسئله را بررسی کنم. به گفته او، 
اما پس از بررسی هویت او و مطمئن شدن دراین باره آن ها دو یا سه روز 
یک بار از طریق ایمیل با یکدیگر گفت وگو می کردند اما تا سال 2018 

همدیگر را ندیده بودند. 

 جلد روز
"بر اساس تحقیقات صورت گرفته 
درباره تس��لیحات مورداستفاده 
در جنگ یم��ن، مقادی��ر زیادی 
از این تس��لیحات تأمین ش��ده از 
س��وی آمریکا و انگلیس و س��ایر 
کش��ورها درنهای��ت ب��ه دس��ت 
ش��به نظامیان مرتب��ط ب��ا القاعده 
و داعش افت��اده اس��ت". روزنامه 
گاردین در گزارش��ی نوشته است: 
"در نقض آشکار توافق های تجاری 
توس��ط ائتاف س��عودی- امارات، 
تس��لیحات و خودروهای س��نگین 
زرهی، موشک اندازها و راکت اندازها، 
نارنجک و تفنگ های خریداری شده از 

شرکت های آمریکایی و اروپایی به دست جناح ها و گروه های محلی رسیده 
است. در میان موج نگرانی های روزافزون بین المللی نسبت به تداوم بحران 
بش��ری در یمن، در گزارشی که از س��وی محمد ابوالغیط، روزنامه نگار و نیز 
موسسه "گزارشگران عرب برای روزنامه نگاری تحقیقی" )ARIJ( تهیه شده، 
به این مسئله اشاره شده که این تسلیحات نه تنها به دست شبه نظامیان متحد 
با ائتاف عربی می افتد بلکه در اختیار گروه های حاشیه ای و متخاصم هم قرار 
می گیرد که سرگرم نبردهای منطقه ای خود هستند. جزئیات این گزارش که 
در مستندی به زبان عربی با عنوان »مصرف کننده نهایی« پخش خواهد شد، 
از هزاران تحلیل شبکه های پخش، رسانه های اجتماعی و گروه های اینترنتی 
بسته و همچنین تحقیقی متمرکز برای تعیین مبدأ این تسلیحات به دست آمده 
اس��ت. محمد ابوالغیط دراین ب��اره می گوید: درجایی که ما با سوءاس��تفاده 
مصرف کننده نهایی مواجه ش��دیم، به دنبال توضیح از س��وی کمپانی های 
تسلیحاتی و دولت هایی گشتیم که مجوز فروش این تسلیحات به ائتاف را 
صادر کرده بودند. اما بسیاری خیلی راحت چشم خود را روی این مسئله بسته 
بودند. در مستند تهیه شده در این زمینه، ائتاف سعودی، تأمین کنندگان ساح 
و دولت ها به نقض دائمی قوانین مربوط به این که چه کسی مصرف کننده نهایی 
ساح است، متهم شده اند. در سال 2016، شورای امنیت سازمان ملل هشداری 
را به دنبال مسئولیت پذیری ضعیف در بخشی از اقدامات ائتاف عربی در یمن 
منتشر کرده و نگرانی خود را بابت تسلیحاتی که در بازار سیاه در دسترس هستند، 
اعام نموده اس��ت. تاکنون هیچ مجازاتی برای چنین نقضی در نظر گرفته 
نشده است. مجوزها و گواهینامه ها برای این هستند که آن هایی که به فروش 
ساح اقدام می کنند یا فروش تسلیحات را مجاز می کنند باید مطمئن شوند 
که این تسلیحات تنها باید توسط خریداری که آن ها ساح را به آن فروخته اند، 
استفاده شود و نباید به دیگری واگذار یا فروخته شود. پس از انتشار شواهدی 
مبنی بر استفاده شبه نظامیان از تفنگ های ژ-G3( 3( که از طریق هواپیما در 
مناطق حضور آن ها به زمین انداخته شده بود، آلمان نخستین کشور اتحادیه 
اروپا بود که رسماً این مسئله را در ارتباط با عربستان مطرح کرد. در تعز که حضور 
نیروهای امنیتی دولتی به چشم نمی خورد، القاعده در شبه جزیره عرب به خوبی 
توانسته از خاء موجود استفاده کند. در 2016، این گروه تصاویری از نبرد در 
تعز را علیه حوثی ها منتشر کرد که در آن شبه نظامیان القاعده از مسلسل های 
MG3 آلمان استفاده می کردند. آلمان و بلژیک در حال حاضر از صدور مجوز 
برای صادرات ساح به طرف های دخیل در جنگ یمن خودداری کرده اند اما 
سایر کشورها از جمله انگلیس اتهامات درباره نقض سیستم مجوز نهایی را 
رد می کنند. در آوری��ل 2017، محققان تصاویری از یکی از نیروهای گردان 
ابوالعباس در تعز به دست آوردند که نارنجک های ساخت سوئیس را در داخل 
جلیقه خود جاس��ازی می کند و تصویری هم در رسانه های اجتماعی در مه 
2017 منتشر شد که سربازی را نشان می داد همان نارنجک را در دست دارد.

گزارش

النصره برای آغاز حماتی شیمیایی 
100 پهپاد از ترکیه وارد کرده است

برخی منابع محلی در ادلب اعام کردند، گروه تروریستی النصره با هدف 
انجام حماتی شیمیایی علیه غیرنظامیان و پایگاه های ارتش سوریه 100 
فروند پهپاد تهیه کرده است. این منابع گفتند، تروریست های النصره این 

پهپادهای را از یک تاجر ترک خریداری کرده اند.
طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، پهپادها از شهرک حارم در نزدیکی 
مرزهای ترکیه به یکی از پایگاه های جبهه النصره در شهرک معرة مصرین 
واقع در 9 کیلومتری شمال شهر ادلب منتقل شده و تروریست های مراکشی 
و لیبیایی آن ها را تحویل گرفتند. منبع محلی در ادلب افزودند: تروریست ها 
با نظارت یک کارشناس انگلیسی در حال اعمال تغییراتی در ساختار پهپادها 
هس��تند تا وزن آن ها را کاهش داده و این پهپادها قادر به حمل گلوله هایی 
حاوی مواد شیمیایی باشند. جبهه النصره در تاریخ 30 اوت گذشته 200 فروند 
پهپاد را که از ترکیه وارد خاک س��وریه شده بودند، از منطقه سرمدا در حومه 
ادلب به پایگاه خود در محله المهندسین شهر ادلب منتقل کرده و کارشناسان 
ترکیه ای و چچنی اصاحات فنی و الکترونیکی را روی این پهپادها انجام دادند. 
منابع محلی و برخی گزارش های رسانه ای در تاریخ 25 ماه گذشته میادی 
فاش کرد، جبهه النصره نزدیک به 50 موشک را منتقل کرده و آن ها را توسط 
کارشناسانی فرانسوی در یکی از پایگاه های این گروه تروریستی در نزدیکی 
زندان مرکزی ادلب تغییر داده و مجهز به کاهک های حاوی کلر کرده و در 
ادامه آن ها را میان گروه های تروریستی موجود در حومه های ادلب و شمال 
حماة تقسیم کرد. جبهه النصره با همکاری سازمان کاه سفیدها در چند هفته 
اخیر یک شبکه انبارهای کوچک حاوی مواد شیمیایی را در منطقه عاری از 
ساح ادلب و اطراف آن ایجاد کرد تا حمات تحریک آمیز شیمیایی خود را 
هم زمان با آغ��از درگیری در هر یک از جبهه های حومه حلب، حماة و ادلب 
شروع کند. گروه های تروریستی در تاریخ 24 نوامبر گذشته با خمپاره های 
حاوی گازهای سمی به محله های الخالدیه، خیابان النیل و جمعیة الزهرا 
در حلب حمله کردند که موجب مشکات تنفسی خفیف تا شدید برای 

107 غیرنظامی در این محله ها شد.

یمن
هم زمان با س��فر فرستاده س��ازمان ملل به یمن، وزارت کشاورزی و 
آبیاری این کشور و نهادهای وابسته به آن با تجمع مقابل دفتر سازمان 
ملل در صنع��ا، اقدام ائتاف متجاوز عربی در منع ورود کش��تی های 
حامل فراورده های نفتی را محکوم کردند. ش��رکت کنندگان در این 
تظاهرات پاکاردهایی در محکومی��ت ادامه محاصره ظالمانه یمن 
توسط کشورهای عضو ائتاف متجاوز و ممانعت از ورود فراورده های 
نفتی در دست داشتند؛ مسئله ای که به صورت مستقیم بخش کشاورزی 
را که اکثر س��اکنان یمن برای ادامه حیات متکی به آن هستند، تحت 
تأثیر قرار داده اس��ت. شرکت کنندگان در این تجمع که با حضور وزیر 
کشاورزی و آبیاری و تعدادی از مسئوان صورت گرفت، اعام کردند، 
ادامه این محاصره و جنگ اقتصادی عاوه بر آسیب رساندن به بخش 
کش��اورزی، درد و رنج یمنی ها را دوچندان می کند. اقدامات ظالمانه 
ائتاف متجاوز عربی و ممانعت از ورود کشتی های حامل فراورده های 
نفتی جنایت های جنگی ضد بشری است. در بیانیه صادره از این تجمع، 
تظاهرکنندگان سکوت سازمان ملل و عدم اتخاذ هرگونه اقدامات عملی 
برای متوقف کردن وحشی گری های ائتاف را محکوم کردند. در این 
بیانیه اتحادیه ها و انجمن های کش��اورزی و صنعتی نسبت به ادامه 
سکوت سازمان ملل در قبال اقدامات ائتاف در خصوص ممانعت از 
ورود کشتی های نفت و غذا ابراز تعجب کردند، مسئله ای که موجب 

افزایش قیمت فراورده های نفتی و کااهای اساسی شده است.
 

عکس نوشت 

»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین توئیت خود زمانی که 
درباره »مایکل کوهن«، وکیل سابق خود که به تازگی متهم شناخته شده 
اس��ت، صحبت می کرد، بار دیگر یک کلمه را با غلط امایی نوش��ت که 
سوژه کاربران رسانه های اجتماعی شد. وی در این توئیت به جای استفاده 
از واژه »scot-free« که به معنای مجازات نش��دن یک نفر اس��ت، از 
واژه »Scott Free« استفاده کرد که با این غلط امایی و بزرگ نوشت 

حروف اول آن گویا به نام یک نفر اشاره می کرد.

اعتراض س��ه هفته ای جلیقه زرده��ا در پاریس 
س��رانجام با عقب نش��ینی ماک��رون از اجرای 
سیاس��ت های افزایش مالیات انرژی به پیروزی 
رسید اما در این میان بر طبق برآورد این کشور در 
حدود 4 میلیون یورو خسارت وارد کرد و در حال 

ضربه زدن به اقتصاد این کشور بود.
اگرچ��ه امانوئل ماکرون گفته ب��ود که در مقابل 
اعتراضات کوتاه نمی آید اما دولت معتقد اس��ت 
که بای��د مصالحه نش��ان داد. در همین حال روز 
گذش��ته نیز قبل از اعام این خبر، هزاران تن از 
محصل های دبیرستانی فرانسه به کاس های 
درس نرفته و به اعتراضات جلیقه زردها در سراسر 

فرانسه ملحق شدند که پلیس ضد شورش با گاز 
اشک آور به استقبال این نوجوانان رفت. رانندگان 
آمبوانس ها نیز با بستن خیابان منتهی به پارلمان 

به جمع معترضان پپیوستند.
 امانوئ��ل ماک��رون، رئیس جمهوری فرانس��ه از 
17 نوامبر گرفتار آشوب جلیقه زردها شده است که 
چالشی دشوار برای این رهبر 40 ساله محسوب 
می ش��ود و این وضعیت از آن جهت حائز اهمیت 
است که او تاش داشت با معضل افت محبوبیت 
خودش در بحبوحه اصاح��ات اقتصادی که از 
دید منتقدان به نفع قش��ر ثروتمند است، مقابله 
کند. نظرس��نجی ها اعام می کرد که بین 72 تا 

84 درصد مردم از این اعتراضات حمایت می کنند.
لوران ووکی، رهبر اپوزیسیون راست میانه موسوم 
به جمهوری خواه دوشنبه پس از دیدارش با ادوار 
فیلیپ، نخس��ت وزیر فرانس��ه تاکید کرد دولت 
درکی از عمق خشم مردم ندارد. این سیاستمدار 
فرانسوی گفت: تنها نتیجه این نشست حرف از 
طرح مش��کل در پارلمان بود. آنچه ما نیاز داریم 
راهکاری اس��ت که خوشایند باش��د، چیزی که 
نتیجه اش م��ورد توافق فرانس��وی های منتظر 
باش��د، اینکه افزایش مالیات س��وخت لغو شود. 
»ژرار ارش��ه« رئیس مجلس سنای فرانسه نیز 
هش��دار داد دولت نباید اجازه بدهد که س��ومین 

شنبه سیاه اتفاق بیافتد.
روز یکش��نبه یک خانم 80 س��اله در مارسی در 
بیمارستان جان باخت. در جریان اعتراضات روز 
شنبه نیز یک کپس��ول گاز اشک آور از پنجره به 
داخ��ل خانه این خانم افت��اد و موجب مرگ او در 

بیمارستان شد.
جنبش جلیقه زردها که حامیانش طیف س��نی، 
ش��غلی و جغرافیای��ی متفاوتی دارن��د، در ابتدا با 
اعتراضات خودجوش آنای��ن به افزایش بهای 
س��وخت آغاز ش��د اما اندک اندک به اعتراضات 
گسترده تر به افزایش هزینه های زندگی که طبقه 
متوسط جامعه را تحت فشار می گذارد، تبدیل شد. 
اعضای این جنبش عمدتاً از طبقه متوسط و قشر 
کارمندان حومه نشینی هستند اما عناصر افراطی 
هم در میان آنها دیده می ش��ود. دولت فرانس��ه 
به دنبال راهی برای مدیریت این بحران اس��ت. 
ماکرون تاکید داش��ت افزایش مالیات س��وخت 
بخشی از راهکار مقابله با تغییر آب و هوایی است 
و قصد دارد ت��ا رانندگان فرانس��وی را به تبدیل 
خودروهای گازوئیلی به مدل های کمتر آاینده 
ترغیب کند. او شنبه تاکید کرد از اهداف سیاستش 

عقب نشینی نخواهد کرد.
اعترضات در فرانسه نخست از مسئله افزایش قیمت 
سوخت آغاز ش��د، اما تظاهرات کنندگان در ادامه، 
موضوع اعتراضاتش��ان را به مسائل دیگری مانند 
افزایش هزینه ه��ای زندگی، کاهش قدرت خرید 
و در کل، سیاست های اقتصادی ماکرون گسترش 
دادن��د. این بحران کم کم به س��ایر کش��ورهای 
اروپایی نیز در حال سرایت بود و نگرانی مسئوان 
اتحادیه اروپایی را در پی داشت. هم اینک به دلیل 
سیاست های ریاضت اقتصادی که توسط بسیاری 
از کش��ورهای اروپایی اجرا می شود، مردم در تنگنا 
قرار گرفته و امکانات و خدمات رفاهی از بسیاری از 
اقشار آسیب پذیر در این کشور دریغ شده است. در 
آلمان، ایتالیا و هلند نیز به همین دلیل مردم در هفته 
گذشته به خیابانها ریخته و از جنبش جلیقه زردها در 

فرانسه حمایت کردند.

ماکرون سرانجام از اجرای طرح افزایش قیمت سوخت عقب نشینی کرد

 خبرگزاری فرانسه روز گذشته به نقل از برخی منابع در دولت این کشور اعام کرد که رئیس جمهور با عقب نشینی در مقابل 
گروه

معترضان، تعلیق اجرای افزایش مالیات بر سوخت را اعام می کند. ادامه اعتراضات در فرانسه که از حدود سه هفته پیش شروع بین الملل
شده بود، در نهایت دولت فرانسه را به این نتیجه رساند که باید به خواسته های معترضان توجه کند.

پیروزی جلیقه زردها در فرانسه

چهره خبر

انتشار گزارشی جدید از نسل کشی مسلمانان روهینگیا
یک گروه حقوق بشری در آمریکا با انتشار نتایج تحقیق جدیدی 
درمورد جنایات مرتبط با نسل کشی علیه روهینگیایی ها که توسط 
نظامیان میانمار اعمال ش�ده، خواستار محاکمه عامان این 

جنایات در دادگاهی بین المللی شدند.

گروه حقوق بشری به نام »سیاست و حقوق بین الملل عمومی« پس از 
انتشار نتایج تحقیق خود بر محاکمه قضایی عامان جنایت علیه اقلیت 
روهینگیایی تاکید کرد. این گروه پس از مصاحبه و گفت وگو با بیش از 
یک هزار نفر از آوارگان روهینگیایی که از ایالت راخین میانمار فرار کرده 
بودند، با تهیه گزارشی اعام کردند که ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان 

روهینگیا مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی شده است.
این گروه تاکید کرد که مس��تندات بس��یار دقیقی از این جنایات توسط 

آوارگان روهینگیایی های مستقر در اردوگاههای کاکس بازار بنگادش 
به آنها ارائه ش��ده اس��ت. این گروه در گزارش خود تاکید کرده اس��ت: 
جامعه بین المللی موظف است از اقلیت هایی که توسط دولت های خود 
در مع��رض جنایات جنگی قرار گرفته ان��د محافظت و اجرای عدالت و 

مسئولیت را برای چنین جنایاتی تضمین کند.
کمیته بررسی نسل کشی روهینگیایی ها خواستار ایجاد فوری مکانیسم 

پاسخگویی یا ارجاع پرونده به دادگاه جنایی بین المللی شد.
طبق این گزارش در گذشته در شرایط مشابه از مکانیسم های مختلفی 
برای اجرای عدالت استفاده شده که از جمله می توان به ارجاع جنایتکاران 
 به دیوان دادگس��تری بی��ن الملل��ی، دادگاه های ویژه ای که توس��ط 
سازمان ملل تأسیس شده اند و یا ترکیبی از دادگاههای داخلی با حمایت 

سازمان ملل اشاره کرد.

اقلیت مس��لمان روهینگیا در استان راخین میانمار از سال 2012 هدف 
مس��تمرحمات بودائیان تندرو قرار گرفته اما در شهریور سال گذشته 
با تش��دید این حمات و پیوستن نیروهای ارتش و بودائیان افراطی به 
روند سیستماتیک نسل کشی و پاکسازی نژادی مسلمانان میانماری، 
هزاران نفر از روهینگیایی ها کش��ته و بیش از 750 هزار نفر به س��وی 

بنگادش آواره شدند.
بازرس��ان ویژه حقوق بش��ر س��ازمان ملل نیزدر مهر ماه گزارش 444 
صفحه ای تازه ای از مستندات کشتار و شکنجه مسلمانان روهینگیایی 
را توسط نظامیان میانماری منتش��ر کرده و خواستار محاکمه فرمانده 
ارتش میانمار به همراه 5 نفر از فرماندهان دیگر عامل کش��تار و نسل 

کشی در میانمار شدند.
دولت و نظامیان میانمار تاکنون تمام اتهامات دراین زمینه را رد کرده اند.

انتقاد اردوغان از تحریم های اعمال شده 
علیه ونزوئا 

 ارائه گزارش سیا
در مورد قتل خاشقجی به سنا 

رئیس جمهوری ترکیه که روز دوش��نبه وارد شهر کاراکاس ش��ده بود، از تحریم های اعمال شده برخی 
کشورها و نهادها علیه ونزوئا انتقاد کرد. 

در همین حال نیکاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئا نیز در دیدار با رجب طیب اردوغان همتای ترک 
خود از حق کش��ورش برای صادرات طا پس از تحریم های اخیر آمریکا علیه انتقال طا این کشور دفاع 
کرد. اردوغان در حالی که مادورو در کنارش ایس��تاده بود، گفت: نمی توان با تنبیه کردن کل یک کشور 
 مش��کات سیاس��ی را حل و فصل کرد. ما این گونه تدابیر)تحریم ها( را که نس��بت ب��ه قوانین تجارت 

بین الملل بی تفاوت است، تایید نمی کنیم.
در حالی که اردوغان در این اظهاراتش به طور مستقیم به تحریم های آمریکا اشاره ای نکرد، عنوان کرد 
که  دوس��تش مادورو با حماتی از سوی یکسری کش��ورها و اقدامات خرابکارانه 
اقتصادی از س��وی عده ای روبرو است. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه بر تمایل 
کشورش برای گسترش روابط تجاری با ونزوئا تاکید کرد. تجارت دو کشور رو 
به افزایش بوده اس��ت و آمارهای رسمی نش��ان می دهد که ترکیه در 9 ماه اول 
سال جاری میادی حدود 900 میلیون دار طا از ونزوئا وارد کرده 
اس��ت. در همین حال مادورو نیز گفت که به رغم تحریم های 
آمری��کا، کاراکاس حق خود می داند ط��ا را صادر کند. وی 
افزود: این امری بسیار کوته فکرانه است که تاش شود از 
اهرم غیرقانونی تحریم برای ممانعت از صادرات طای 

ونزوئا استفاده شود.

»جینا هاس��پل« رئیس آژانس مرکزی اطاعات آمریکا )سیا( برای ادای توضیح درخصوص پرونده قتل 
»جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد آل سعود، روز سه شنبه در سنای آمریکا حضور می یابد.

  هاس��پل در این جلسه که پشت درهای بسته برگزار خواهد ش��د، درخصوص پرونده یاد شده به اعضای 
ارش��د دمکرات و جمهوریخواه کمیته های مختلف س��نا گزارش خواهد داد. به گفته منبع خبری رویترز، 
رهبران کمیته های روابط خارجی، خدمات مسلح و بودجه سنا در این جلسه حضور خواهند داشت. کمیته 
اطاعاتی این مجلس پیشتر گزارش مربوطه را دریافت کرده بود. انتشار این خبر پس از انتقادهای بسیاری 
اس��ت که بعد از عدم حضور او در جلسه مشابه هفته گذشته سنا مطرح شد. جلسه مذکور با حضور »مایک 

پمپئو« و »جیمز متیس« به ترتیب وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا برگزار 
ش��د و برخاف روال معمول، مقام های ارشد اطاعاتی این کشور در 
آن حضور نیافتند. پیش��تر روزنامه گاردین گزارش داده بود که علت 

عدم حضور هاسپل در آن جلسه، بدلیل نهی کاخ سفید بوده است.
وی از جمله عالی ترین مقام های سازمان های اطاعاتی آمریکا است 

و نقش کلیدی در پیشبرد تحقیقات مربوط به پرونده خاشقجی داشت. 
هاس��پل در دو ماه گذشته با سفر به ترکیه، دیدارهایی با مقام های این 
کشور داشت و در جریان اسناد و مدارک مرتبط با این پرونده قرار گرفت. 
خاشقجی که با روزنامه واشنگتن پس��ت همکاری می کرد، مهر ماه 

برای کارهای اداری خود به کنسولگری عربستان در ترکیه مراجعه 
کرد و در آنجا به قتل رسید.

ب�ه دنبال توافق س�ران چی�ن و آمریکا در 
حاش�یه اجاس گروه بیس�ت در آرژانتین 
در ماه ج�اری میادی، چین تصمیم گرفته 
اس�ت یک هیات بزرگ تج�اری به آمریکا 

اعزام کند.

روزنامه مورنینگ پست هنگ کنگ روز گذشته 
اعام کرد  فعا طرفین به آتش بس رس��یده اند 
ام��ا اگر نتوانن��د موضوعات اساس��ی و زیربنایی 
اختاف��ات را حل و فصل کنند دی��ری نمی پاید 

که آتش جنگ تجاری آنها شعله ور تر می شود.
ب��ه هر صورت چین که در اجرای سیاس��ت های 
مصالحه جویانه در عرصه های سیاسی و اقتصادی 
زبانزد کشورها است، قصد دارد یک هیات بزرگ 
را در طول یک هفته آینده راهی واشنگتن کند تا 
از این فرصت س��ه ماهه آتش بس بین دو کشور 
به بهترین شکل اس��تفاده کرده و راه را برای یک 

توافق طوانی مدت باز کند.
بر اس��اس این گزارش نزدیک به 30 نفر از مقام 
های ارش��د امور اقتصادی و تج��اری چین راهی 

واشنگتن می شوند اما هنوز در مورد اینکه ریاست 
هیات را چه کسی و چه مقامی برعهده دارد، اطاع 

رسانی نشده است.
»گنگ شوانگ« سخنگوی وزارت خارجه چین در 
مصاحبه ای در پکن به خبرنگاران گفت که مقام 
های دو کشور به سختی در حال کار بر روی مفاد 
توافقی هس��تند که سران دو کش��ور به آن دست 
یافته اند. وی بدون اش��اره به جزییات مربوط به 
گفت و گوهای س��ران گفت که انتظار می رود با 
نظرداشت این توافق طرفین مذاکرات بعدی را با 

سرعت بیشتری به پیش ببرند.
دو طرف به این توافق رس��یده ان��د که ظرف 90 
روز آینده اختافات را در زمین��ه انتقال فناوری، 
حراس��ت از حق مالکیت معنوی، امور سایبری و 
فضای مجازی و موانع غیرتعرفه ای برطرف کنند.

ای��ن توافق خیلی زود موجب ش��د تا بورس چین 
تا اندازه ای از بحران خارج ش��ود و شاخص سهام 
در بازار اوراق بهادار شانگهای بیش از 2.5 درصد 
و در بازار س��هام هن��گ کن��گ در همین حدود 

افزایش یابد.

فلس�طین  اس�امی  مقاوم�ت  جنب�ش 
)حماس( با محک�وم کردن تحرکات اخیر 
واش�نگتن در س�ازمان ملل، اقدامات خود 
را ب�رای جلوگی�ری از تصوی�ب قطعنامه 
ض�د فلس�طینی آمری�کا در این س�ازمان 

تشریح کرد.

محمود م��رداوی از فرماندهان ارش��د و عضو اداره 
روابط ملی حماس، با خطرناک خواندن پیش نویس 
قطعنامه ضد فلسطینی آمریکا در سازمان ملل گفت: 
این رویکرد واشنگتن در زمانی مطرح شده که کاخ 
سفید شهر قدس اشغالی را از محور مذاکرات خارج 
ساخته و طبق این قطعنامه با انتقال سفارت آمریکا 
از ت��ل آویو به ق��دس ، مجوز اش��غال آن را به رژیم 
صهیونیس��تی داده اس��ت.  وی افزود: واشنگتن با 
توقف کمک های مالی خود به آژانس امداد رسانی به 
پناهجویان فلسطینی )انروا( حق بازگشت فلسطینیان 
را هدف قرار داده اس��ت. مرداوی اضافه کرد: آمریکا 
کش��ورهای عربی را مجبور به عادی سازی رابطه با 
رژیم صهیونیستی کرده و حاا در تاش برای جرم 

دانستن مبارزات ملی مردم فلسطین است که همه 
این اقدامات به خاطر اجرایی کردن معامله قرن و از 

بین بردن مساله فلسطین است. 
وی افزود: در صورت تصویب قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا در س��ازمان ملل، مبارزات مشروع مردم 
فلس��طین علیه رژیم صهیونیس��تی ب��ه عنوان 
اقدامات تروریس��تی محس��وب می شود و رژیم 
اشغالگر حمایت بین المللی دریافت خواهد کرد، به 
همین دلیل حماس برای مقابله با این طرح اقدام 
به هماهنگی مس��تقیم و مداوم با ریاض منصور 

نماینده فلسطین در سازمان ملل کرده است.
وی تاکید کرد که حماس در راستای تقویت فعالیت 
های دیپلماتیک فلسطین در سازمان ملل با سران 
دهها کشور تماس گرفته و مواضع واقعی خود را از 
طریق ارسال پیام ها و یادداشت ها برای آنها تشریح 
کرده است . مرداوی افزود:حماس از همه کشورهای 
حامی فلسطین از جمله ترکیه، ایران ، قطر، مصر و 
روسیه خواس��ته تا تاش ازم برای خنثی کردن 
طرح ارایه قطعنامه ضد فلسطینی در سازمان ملل 

را به کار ببندند. 

 اجرایی شدن آتش بس موقت 
در جنگ تجاری چین و آمریکا

 حماس با قطعنامه آمریکا 
در سازمان ملل مقابله می کند
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روایت AFC از جهانبخش 
با عبارت جادوگر ایرانی 

 توانایی های هافب��ک تیم ملی ایران در 
کار دفاع، از ن��گاه AFC پنهان نمانده 
است. حس��اب رس��می جام ملت های 
فوتبال آس��یا با به اش��تراک گذاش��تن 
ویدئوی��ی در توئیت��ر، ب��ه توانایی های 
علیرضا جهانبخش اش��اره کرد؛ قدرت 
دفاعی هافبک ایرانی موضوع اصلی این ویدئو بود. اکانت رس��می 
این بازی ها نوش��ت: جادوگر ایرانی ق��درت دفاعی اش را فراموش 

نمی کند. 

حضور کشتی گیران مازندرانی 
در تورنمنت روسیه

 نفرات برتر رقابت های بین المللی کشتی 
آزاد جام آانز مجوز حضور در مسابقات 
بین المللی جام ایوان یاریگین را به دست 
می آورند. رقابت های بین المللی کشتی 
آزاد جام آانز روزهای 16 تا 18 آذرماه در 

وادی قفقاز روسیه برگزار می شود.
 نفرات برتر این مس��ابقات مجوز حض��ور در رقابت های بین المللی 
جام یاریگین که یکی از مراحل انتخابی تیم کش��تی آزاد روس��یه 
محسوب می ش��ود را به دس��ت می آورند. تیم منتخب کشتی آزاد 
مازن��دران نیز به نمایندگی از ای��ران در رقابت های بین المللی جام 

آانز روسیه شرکت می کند.

ایران در رده هفتم مسابقات
 تنیس روی میز جهان 

 دیدار پایانی تیم تنیس روی میز جوانان 
در رقابت های تیمی قهرمانی جهان روز 
گذشته برای کسب جایگاه هفتم و مقابل 
هند برگزار ش��د و تیم تنی��س روی میز 
جوانان ایران با غلبه بر رقیب سنتی خود 
یعنی هند، عنوان هفتم مسابقات تیمی 
جهان را به دست آورد. در این دیدار پینگ پنگ بازان کشورمان موفق 
شدند رقیب سنتی خود را در رقابتی نزدیک و با نتیجه 3 بر 3 شکست 

دهند.

شکست هندبال بانوان برابر ژاپن
 تیم ملی هندبال بانوان ایران در سومین 
مسابقه خود در رقابت های قهرمانی آسیا 
برابر ژاپن شکس��ت خورد. تیم هندبال 
بانوان کش��ورمان که در گ��روه اول این 
دیدارها ب��ا تیم های ژاپن، قزاقس��تان، 
اس��ترالیا و نیوزلن��د هم گروه اس��ت در 
س��ومین دیدار خود به مصاف تیم ژاپن میزبان این رقابت ها رفت و 
در نهایت با نتیجه س��نگین نتیجه 31 بر 8 مقابل حریف شکس��ت 
خورد. پیش از این تیم هندبال بانوان ایران برابر تیم های قزاقستان 

و استرالیا نیز متحمل شکست شده بود. 

ورزش داخلی
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پرسپولیس یک بر صفر ذوب آهن را شکست داد

اولین باخت منصوریان به برانکو
تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری معوقه 

گــــروه
از هفت�ه یازدهم رقابت ه�ای لیگ برتر ورزشی

فوتب�ال در ورزش�گاه آزادی ب�ه مصاف 
ذوب آهن رفت و باکس�ب نتیجه یک بر 

صفر، سه امتیاز این بازی را به خود اختصاص داد.

در دیدار معوقه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، روز گذشته تیم های 
پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان به مصاف هم رفتند که این مسابقه 
در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود سرخپوشان پایتخت به اتمام 
رسید، این چهارمین دیداری بود که پرسپولیس در این فصل با نتیجه 
یک بر صفر به پیروزی رس��یده اس��ت. به این ترتیب سرخپوشان با 
برتری مقابل حریف خود و کسب سه امتیاز این دیدار به جایگاه سوم 
جدول رده بندی بازگشتند و فاصله شان را با صدر جدول کاهش دادند .
دو تیم در آغاز ب��ازی برابری را به نمایش گذاش��تند و تنها موقعیت 
بازی ضربه سر منشا بود که از باای دروازه با اختاف به بیرون رفت. 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ رفته رفته توپ و میدان را در اختیار گرفتند 
و به دنبال راهی برای رسیدن به دروازه رشید مظاهری بودند. سرانجام 
روی کرنر امید عالیش��اه در دقیقه 14شجاع خلیل زاده مانند دیدار با 
ماشین سازی دوباره توانس��ت با ضربه سر دروازه حریف پرسپولیس 
را باز کند. همچنین سرخپوشان که به دنبال به ثمر رساندن گل دوم 
خود بودند، بارها روی دروازه نماینده اصفهان خطرآفرین شدند، اما 
واکنش ها مظاهری و دفع توپ های مدافعان ذوب آهن مانع از شادی 
دوباره سرخ ها در آزادی ش��ددر نیمه دوم نیز پرسپولیس مانند نیمه 
اول بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه 57 صاحب ضربه کاش��ته 
شد که ضربه زیبای عالیشاه را باز هم مظاهری به شکلی زیبا به کرنر 
فرس��تاد.پس از آن بازی در میانه های میدان دنبال شد و جنگ بین 
هافبک های دو تیم ادامه یافت.س��رانجام به به صدا در آمدن سوت 
پایان ب��ازی تیم علیرضا منصوریان شکس��ت یک ب��ر صفر مقابل 
پرسپولیس را پذیرفت تا نخستین باخت این مربی مقابل پرسپولیس 

و ایوانکوویچ اتفاق بیافتد.

 تبریک ایوانکوویچ به سرخپوشان
ایوانکوویچ، س��رمربی تیم پرس��پولیس پس از پیروزی یک بر صفر 
تیمش مقاب��ل ذوب آهن اصفهان به بازیکنان��ش بابت این پیروزی 
تبریک گفت و عنوان کرد؛ نتیجه این بازی بردی بسیار مهم بود. وی 
همین طور به هواداران  سرخپوش��ان تبریک گفت که با تشویق شان 

بازیکنان را به سمت کسب یک برد دیگر هدایت کردند.

 امیدوارم از محرومیت عبور کنیم 
حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم بعد از اتمام 
این بازی اظهار کرد: امیدوارم این چند بازی آخر هم تمام شود و این 
محرومیت از س��ر سرخپوش��ان عبور کند. وی با ابراز خوشحالی از 
اینکه بازیکنان س��ه امتیاز دیگر را نیز به دست آورده اند، گفت؛ بازی 
سختی بود، آن هم در شرایطی که تعداد زیادی مصدوم داشتیم، ضمن 
اینکه عضات بازیکنان ما خس��ته است. وی ابراز امیدواری کرد که 
سرخپوش��ان پایتخت بازی آخر را هم به خوبی پشت سر بگذارند تا 
محرومیت موجود در جذب بازیکن از س��ر پرس��پولیس عبور کند و 

بازیکنان جدید به این تیم اضافه شوند.

 نتوانستیم از شانس های خود استفاده کنیم
اگرچه سرخپوش��ان پایتخت با کسب س��ه امتیاز به رختکن رفتند، اما 
منصوریان، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان درباره اینکه اولین 
باخت خود به برانکو ایوانکوویچ و صعود پرسپولیس به رده سوم، اظهار 
کرد؛ در این بازی ما نتوانستیم از شانس گل هایمان استفاده کنیم.وی این 

را هم گفت که تیم ما اولین چیزی که نیاز دگرگون شدن شرایط روحی 
اش است،  چون از ابتدای فصل به مرور افت روحی داشته است.به اعتقاد 
وی روند بازی تیمش خوب بود، البته در اواخر مس��ابقه ذوب آهنی ها در 
ش��رایطی10 نفره شدند درحالی که پرس��پولیس از ته مانده انرژی اش 
استفاده کرد، ریسک نکرد و در باکس ماند. عاوه براین سرخپوشان لیگ 
را با 13-14 بازیکن شروع کرده و با همان نفرات راه را ادامه دادند.  سرمربی 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان این قول را به هواداران تیمش داد که روند 

تیمی ذوب آهن به طور قطع تغییر خواهد کرد.

 تونل افتخار برای سید جال حسینی
این بازی حواش��ی نیز داش��ت؛ به عن��وان مثال بازیکن��ان دو تیم 
پرسپولیس تهران و ذوب آهن اصفهان به مناسبت خداحافظی سید 
جال حسینی از بازی های ملی، پیش از آغاز این دیدار برای وی تونل 
افتخار تش��کیل دادند. وی نیز با عبور از این تونل به کنار زمین آمد و 
جایزه خود را از مس��ئوان سازمان لیگ دریافت کرد.همچنین نکته 
قابل توجه دیگر تشویق محسن مسلمان، هافبک بازی ساز تیم ذوب 
آهن ازسوی هواداران تیم پرسپولیس بود. مسلمان فصل گذشته برای 

تیم پرسپولیس بازی می کرد به عنوان مهندس از وی یاد می شد.

ورزش جهان

یوفا منچسترسیتی را جریمه می کند
بنابه اعام یک نشریه انگلیسی، امکان حذف منچسترسیتی از رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا وجود دارد. طبق گزارش گاردین، اتحادیه فوتبال اروپا 
هم اکنون در حال بررسی وضعیت تیم دوم شهر منچستر است. این سازمان 
در حال تحقیق و بررس��ی است تا مشخص ش��ود آیا قراردادهای بیش از 
حدی با اسپانسرها منعقد کرده یا نه؟ به باور یوفا، اگر این موضوع حقیقت 
داشته باشد و منچسترسیتی بیش از حد قانونی، قرارداد همکاری با حامی 
مالی بسته باش��د، با اتهام درآمد هنگفت برای جذب بازیکن جدید مواجه 
خواهد بود. موردی که احتماا به حذف این تیم از رقابت های فصل آینده 

لیگ قهرمانان اروپا منجر خواهد شد.

ساکنی در الدحیل ماندگار شد
س��تاره تیم فوتبال الدحیل در این تیم ماندنی شد و مسئوان این باشگاه 

قطری به دنبال جذب چهارمین بازیکن خارجی خود هستند.
یوسف المساکنی، بازیکن تأثیرگذار باشگاه الدحیل قطر که گفته می شد در 
تعطیات زمستانی به فوتبال اروپا باز می گردد، در این تیم ماندگار شد. در 
همین حال مسئوان باشگاه الدحیل به دنبال فسخ قرارداد لوکاس مندس 
بازیکن برزیلی این باشگاه هس��تند، در حالی که مساکنی در کنار یوسف 
العربی مراکشی و ادمیلس��ون جونیور برزیلی مثلث س��تاره های خارجی 
الدحیل در لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا را شکل می دهند. تنها به دلیل 
مصدومیت نام تائه هی، بازیکن کره ای الدحیل، این باشگاه به دنبال جذب 
یک ستاره آسیایی دیگر خواهد بود تا فهرست چهار نفره بازیکنان خارجی 
خودش در فصل جدید لیگ قهرمانان باش��گاه های آس��یا را تکمیل کند. 
الدحیل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با تیم های استقال، العین 

امارات و الهال عربستان همگروه است.

وولوز، تنها میزبان پیروز
در ادامه دیدارهای لیگ بس��کتبال حرفه ای آمریکا، همه میهمانان به جز 
هیوستون راکس بر حریفان خود غلبه کردند. در دیدارهای روز گذشته لیگ 
بس��کتبال حرفه ای آمریکا، تیم  گلدن استیت وریرز با درخشش بازیکنان 
شاخص خود توانس��ت آتانتا هاوکس را در س��الن »استیت فارم« شهر 
آتانتا شکست دهد و به ش��انزدهمین پیروزی خود برسد. کوین دورانت 
28، استیفن کری 30 و کلی تامپسون 27 امتیاز برای وریرز کسب کردند. 
این چهارمین پیروزی گلدن استیت در 10 بازی گذشته بود.در بازی دیگری 
که در سالن »لیتل کیسرز« شهر دیترویت برگزار شد، تیم میزبان با اختاف 
27 امتیاز از اوکاهماس��یتی تاندر شکست خورد. پل جرج 17 امتیاز و 10 
ریباند و اسنیون آدامز 21 امتیاز برای تاندر کسب کردند در حالی که بلیک 
گریفین 20 امتیاز برای پیستونز داشت. تیم هیوستون راکتس نیز با وجود 
29 امتیاز جیمز هاردن از میزبان خود مینه سوتا تیمبروولوز در سالن تارگت 

سنتر شکست خورد. 

آگهی

عض��و هیات مدیره انرژی های تجدید پذیر گفت: براس��اس برنامه، تا س��ال 
۱۳۹۸ هزار مگاوات به تولید برق ایران، از طریق تجدیدپذیرها اضافه می شود 

که این میزان می تواند تا ۲۵ درصد کسری تولید برق را جبران کند.
به گزارش خبرنگار ما س��یدمحمدجواد موسوی دیروزدر نشست خبری و در 
جمع اصحاب رسانه با اشاره به ظرفیت منصوبه انرژی های تجدیدپذیر اظهار 
کرد: تاکنون ۶۵۰ مگاوایت انرژی تجدیدپذیر در ایران نصب شده که براساس 

برنامه پنج ساله ششم توسعه، ۵۰۰ مگاوات به این مجموعه اضافه می شود.
او ب��ا تاکید بر لزوم افزایش صادرات انرژی های تجدیدپذیر ابراز کرد: تاکنون 
اقدامات متعددی دراین راستا انجام و قرار شده تا با کشورهای عمان، ترکیه، 
ارمنس��تان، گرجستان، عراق و افغانستان صادرات برق تجدیدپذیرها صورت 

بگیرد.
 وی اف��زود: براس��اس امضای تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری به زودی مرکز توس��عه فناورری های ان��رژزی تجدیدپذیر ایجاد 

می شود که اکنون مراحل اجرای این طرح در حال انجام است.
در ادام��ه، نیم��ا نظامی - کارش��ناس آب - با اش��اره به وضعی��ت قراگیری 
نیروگاه های تولید انرژی در دشت های آبی ایران گفت: بسیاری از نیروگاه های 
سوخت فسیلی ایران، در دش��ت های ممنوعه قرار دارد، درنتیجه منابع آبی 
زیرزمینی مطمنی که این نیروگاه ها در سال های گذشته مورد استفاده قرار 

می دادند، در سالهای آینده همانند سابق، قابل اطمینان نخواهد بود.
وی افزود: وزارت نیرو در دوره جدید رویکردی تحت عنوان آمایش آب محور 
را درنظر دارد که طرح های توسعه جدید برمبنای منابع آبی موجود، بیش تر 
ارائه می شود و این رویکرد می تواند در توسعه نیروگاه ها و به روزرسانی آن ها 
مدنظر قرار بگیرد.وی با تاکید به این مساله که نیروگاه های تجدیدپذیر مانند 
بادی و خورش��یدی، مصرف آبی بس��یار کم و نزدیک به صفر دارند تصریح 

کرد: در مقابل نیروگاه های حرارتی و سوخت فسیلی به خصوص نیروگاه های 
بخاری ب��رای خنک کردن، مقدار زیادی آب مصرف می کنند که با توجه به 

شرایط منابع آبی کشور نیازمند تجدیدنظر برروی این نیروگاه ها هستیم.
 به گفته وی با نگاه به جانمایی نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران و مناطقی 
که پتاس��یلی باای برای احداث نیروگاه های جدید دارند، مشاهده می شود 
که این مناطق منطبق بر مناطق خش��ک و دشت های ممنوعه ایران هستند 
که این مس��اله نشان می دهد پتانس��یل خوبی وجود دارد تا به جای برداشت 
آب زیرزمینی و احداث نیروگاه های آب بر، نیروگاه های با مصرف پایین تر آب 

احداث کنیم.
در ابتدای این جلس��ه مهندس محمد حس��ین غفوری عضو هیات مدیره ی 
انجمن انرژی های تجدید پذیر با اش��اره به تاریخ شروع به کار انجمن که از 
یک سال گذشته به شکل رسمی بوده است و به شکل خصوصی احداث شده 
اس��ت. هدف انجمن پیگیری مطالبات و حل موانع و مش��کات پیش روی 

نیروگاه هاو شرکت های مرتبط است.
هدف انجمن ۵ هزار مگاوات تا س��ال ۱۴۰۱ اس��ت که در برنامه ی پنجم و 

ششم توسعه گنجانده شده اما زیرساخت های فراهم نمی باشد
مزایای انرژی های تجدید پدیر به شکل خاصه: اشتعال زایی علی الخصوص 
در مناطق محروم، عدم استفاده از آب برای خنک سازی سیستم تولید برق 
)که نیروگاه های حرارتی ناچار به استفاده هستند(، نبود الودگی هوا، توسعه 
مناطق محروم، عدم اس��تفاده از سوخت های فس��یلی، زمینه ی توسعه ی 

اقتصادی و ملی کشور.
س��پس هر یک از کارشناس��ان به ارایه ی گزارش��ی از بحران اب در ایران، 
مقایس��ه ایران با کشور های همس��ایه، استان های با پتانسیل باا برای بهره 

وری انرزی های تجدید پذیر ارایه کردند.

بانک کارگش��ایی در هش��ت ماه ابتدای س��ال جاری تع��داد ۳۲۴ هزار فقره 
تسهیات قرض الحسنه و بیش از ۴۴ هزار فقره تسهیات جعاله پرداخت کرده 
است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در پایان آبان ماه سال جاری 
تعداد ۳۲۴ هزار و ۳7۰ فقره تسهیات قرض الحسنه به ارزش بیش از سه هزار 
و ۱7۸ میلیارد ریال توسط بانک کارگشایی پرداخت شده است.همچنین ارزش 
تس��هیات پرداختی جعاله این بانک نیز در مدت مذکور به حدود سه هزار و 
۶۵۵ میلیارد ریال در ۴۴ هزار و ۲۳ فقره می رسد.بانک کارگشایی از واحدهای 

تابعه بانک ملی ایران است که در ازای ترهین طاآات به پرداخت تسهیات 
قرض الحسنه جهت نیازهای ضروری متقاضیان اقدام می کند.میزان تسهیات 
قرض الحس��نه برای هر نفر حداکثر یک فقره سند ۲۰ میلیون ریالی در ازای 
ترهین ۱۰۰ گرم طا در هر قرارداد و تسهیات جعاله تا سقف ۱۰۰ میلیون 
ریال در ازای ترهین ۱۴۳ گرم طا است.باز پرداخت تسهیات قرض الحسنه 
و جعاله کارگشایی در یک قسط و حداکثر تا یک سال انجام خواهد شد.شعبه 

مرکزی این بانک در میدان محمدیه تهران قرار دارد.

افزایش تولید برق از طریق تجدید پذیرها  پرداخت 324 هزار فقره تسهیات قرض الحسنه در بانک کارگشایی

سازمان مدیریت آرامستانها کرج وحومه )گلزار شهدای بهشت سکینه)س(( در نظر دارد غرف ذیل را از طریق برگزاری حراج 
به اشخاص حقیقی یا  حقوقی واجد شرایط تحت عنوان موجر و مستٌاجر به شرح ذیل واگذار نماید.

مکانمشخصاتکاربریشماره

سازمان مدیریت آرامستان ها کرج وحومهحدود 20 متر مربع مغازه و50 مترانباری روباز پشت مغازه )ورودی باب الرضا)ع((گل فروشی شماره)1(1

سازمان مدیریت آرامستان ها کرج وحومهحدود20مترمربع مغازه و50مترمربع انباری روبازپشت مغازه )ورودی باب الرضا)ع((صندلی وسایبان شماره)1(2

سازمان مدیریت آرامستان ها کرج وحومهحدود20مترمربع مغازه )ورودی باب الرضا)ع((اکو و مداحی شماره)1(3

سازمان مدیریت آرامستان هاکرج وحومهحدود20مترمربع مغازه )ورودی باب الرضا( )ع((سوپر مارکت یک باب4

سازمان مدیریت آرامستان هاکرج وحومهحدود20مترمربع مغازه و50مترمربع انباری روبازپشت مغازه )ورودی باب الرضا( )ع((گل فروشی شماره)2(5

سازمان مدیریت آرامستان هاکرج وحومهحدود20مترمربع مغازه و50مترمربع انباری روبازپشت مغازه )ورودی باب الرضا)ع((صندلی وسایبان شماره )2(6

سازمان مدیریت آرامستان هاکرج وحومهحدود20مترمربع مغازه )ورودی باب الرضا)ع((ارائه خدمات و فضای سبز یک باب7

سازمان مدیریت آرامستان هاکرج وحومهحدود20مترمربع مغازه )ورودی باب الرضا)ع((شیرینی ومیوه فروشی یک باب8

سازمان مدیریت آرامستان هاکرج وحومهحدود20مترمربع مغازه )ورودی باب الرضا)ع((اکوومداحی شماره )2(9

سازمان مدیریت آرامستان هاکرج وحومهحدود 25مترمربع مغازه )ورودی باب الجواد)ع((سوپرماکت یک باب10

1-شرکت کنندگان درزمان برگزاری حراج می بایست بادر دست داشتن اصل وکپی کارت ملی در محل برگزاری حضور بهم 
رسانند.

2-هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده می باشد.
3-سازمان مدیریت آرامستانها کرج وحومه دررد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.

4-بهاء پیشنهادی می بایستی از قیمت پایه کارشناسی کمتر باشد.
5-برنده می بایست 10 درصد از کل اجاره بهاء یکسال را درپایان حراج به صورت نقدی پرداخت نماید.

6-اهم اطاعات وجزئیات دربرگ شروط واسناد حراج مندرج است.
مالی(راس ساعت  کرج)مدیریت  های شهرداری  آرامستان  مدیریت  در سازمان  مورخ 1397/9/24واقع  درروز شنبه  حراج 

10صبح انجام می گیرد.
متقاضیان واجد الشرایط می توانند ازتاریخ 1397/9/14 لغایت 1397/9/23 ازساعت 8 صبح الی 14بعد از ظهر به جزء ایام 

تعطیل با هماهنگی جهت بازدید مراجعه نمایند.
جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید همه روزه به استثناء روزهای تعطیل با شماره تلفن 5-34760451داخلی 130تماس 

حاصل نمایند.
روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستانهای کرج وحومه

این شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/1122  مورخه 97/3/1 شوراي اسامي شهر قرچک ،و شیوه نامه سرمایه گذاري بمنظور  رفاه حال شهروندان 
نسبت به انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت جذب سرمایه گذار براي احداث جایگاه سوخت رساني با سه دیسپنسر و شش نازل بصورت B.O.T ازطریق 
تجدید فراخوان عمومي به افراد حقیقي و حقوقي داراي صاحیت اقدام نماید متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهي تا پایان وقت اداری 97/10/8 جهت 

دریافت اسناد تجدید فراخوان به واحد امور قراردادها یا براي مطالعه به سایت WWW.gharchak.ir یا شماره تلفن 02136151580 الي 4 تماس نمایند.
1-دستگاه مشارکت: شهرداري قرچک و برآورد اولیه جهت احداث جایگاه سوخت رساني واقع در کمربندي جنوبي انتهاي خیابان آزادگان )مخابرات( به مبلغ 

9/640/000/000 ریال میباشد. و مبلغ پایه کارشناسی اجاره ماهانه 50/000/000 ریال میباشد.
2-سپرده شرکت در تجدید فراخوان به مبلغ 482/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکي، اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105978385003 بنام 

سپرده اشخاص شهرداري میباشد.
3- سرمایه گذار میبایست نسبت به طبق برآورد اعامي نسبت به احداث و تجهیز جایگاه سوخت رساني با سه دیسپنسر و شش نازل بصورتB.O.T  اقدام و هزینه 

آنرا پس از تایید شهرداري با مبلغ اجاره تهاتر نماید. 
4-محل دریافت اسناد تجدید فراخوان: شهرداري قرچک بنشاني شهرك طاییه ، جنب بخشداري واحد امور قراردادها بشماره تلفن 4 الي 021-36151580 

5- مهلت اخذ اسناد تجدید فراخوان از مورخه 97/9/14  لغایت 97/10/8  و زمان تحویل پاکات پیشنهادات 97/9/14  لغایت 97/10/8 به دبیرخانه شهرداري قرچک 
میباشد. 

6- تشکیل هیئت عالي سرمایه گذاري شهرداري قرچک و بازگشایي پاکتهاي پیشنهادي در روز شنبه مورخه 97/10/8 راس ساعت 15 در محل سالن جلسات 
شهرداري میباشد. 

7- به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- هیئت عالي سرمایه گذاري در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختاراست. 

9- برندگان اول و دوم و سوم تجدید فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
10- سایر اطاعات و جزئیات فني مربوط به معامله و مفاد قرارداد در اسناد تجدید فراخوان قید و هزینه آگهي و کارشناسي برعهده برنده تجدید فراخوان میباشد. 

11- صاحیت سرمایه گذاران در هیئت عالي سرمایه گذاري ارزیابي میگردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/14                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/21

محسن خرمي شریف- شهردار قرچک 

آگهی حراج حضوری اجاره غرف

نوبت اولآگهي تجدید فراخوان عمومي


