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انتقاد از آزادسازی 
قیمت خودرو

»حمایت«گزارشمیدهد

حجت ااسام والمسلمین امینی:

میانگین سنی نیروهای قوه قضاییه
 به 40 سال کاهش پیدا کرده است

تظاهرات هزاران نفری در تل آویو 
و اعتراض به خشونت علیه زنان

پاداش ۲میلیون داری فیفا 
به تیم های ایرانی

پیام رهبر انقاب به اجاس نماز:
 بخش مهمی از گرفتاری ها 

ناشی از نپرداختن به نماز است
حضرتآیتاهخامن�هایدرپیامیبهبیس�توهفتمین
اجاسسراس�رینم�ازباتأکی�دبرل�زومتروی�جنمازبا
همهش�یوههایاثرگ�ذار،بخ�شمهم�یازگرفتاریهاو
آلودگیه�اراناش�یازنپرداخت�نب�هنم�ازدانس�تندو
افزودن�د:نمازآن�گاهکهباخش�وعوحضورگزاردهش�ود
جامعهراب�هصاحوس�داددرزب�انوعملمیکش�اندو
اعت�اءمیبخش�د.مت�نپی�امرهب�رانق�ابب�های�ن
اجاسکهروزگذش�تهدراس�تانس�منانبرگزارش�دو

حجتااساموالمسلمینشاهچراغینماینده...
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در جلسه علنی روز گذشته

 CFT برخی مفاد 
به مجمع تشخیص فرستاده شد
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مدیر عامل ستاد دیه کشور:

 اجرای مصوبه احراز مالی 
کاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد
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1.رژیمصهیونیس�تیروزسهش�نبهمدعیش�د
کهعملیاتگس�تردهایبرایتخری�بتونلهای
حزباهلبناندرمرزهایش�مالیانج�امدادهو
برایشناساییاینتونلهاازس�ال2015تاکنون
وقتصرفکردهاس�ت.آغازای�نعملیاتبایک
اق�دامنمادی�نهم�راهب�ود.»گادیآیزنکوت«،
فرماندهارتشرژیمصهیونیس�تیسفرخودرابه
آلمانلغوکرد،همانگونهک�هنتانیاهودر22آبان
ماهپسازآغازعملیاتارتشدرخانیونس،سفر
خودبهپاری�سرانیمهتمامگذاش�توباعجلهبه

تلآویوبازگشت.

سپر بی خاصیت 
صهیونیست ها !

یاد د اشت
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دکترحسینکنعانیمقدم

آگهی

آگهی استفاده از حق تقدم و پذیره نویسی  افزایش 
سرمایه شركت مهندسین طراح )سهامی خاص( به شماره 

ثبت 1153 و شناسه ملی 10380120088 
به اطاع کلیه سهامداران   محترم شرکت رسانده می شود به استناد گزارش  
توجیهی هیات مديره مورخ 97/8/19 و گزارش بازرس  قانونی مورخ 97/8/25 
و جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 97/8/19 و تنفسی 97/8/30 ضمن 
تصويب افزايش سرمايه شرکت و تفويض   اختیار عملی نمودن آن به هیات 
مديره و با عنايت به مواد 161 الی  172  قانون تجارت و با شرايط ذيل مورد 

تصويب قرار گرفت. 
1. سرمايه فعلی شرکت: 2/000/000/000 ريال  منقسم به 5/000 سهم 400/000 

ريالی با نام 
2. مبلغ افزايش سرمايه: 8/000/000/000 ريال 
3. محل افزايش سرمايه:  مطالبات حال شده 

 4.  تعداد افزايش سهام: 20/000 سهم  400/000 ريالی با نام 
 5.  مبلغ سرمايه پس از افزايش: 10/000/000/000 ريال  منقسم به  25/000 سهم 

400/000 ريالی با نام 
6.  حق تقدم در خريد سهام جديد به نسبت مطالبات است. 

 بدينوسیله  کلیه سهامداران محترم  شرکت که مايل به استفاده از حق تقدم 
خود می باشند ظرف مدت 60 روز از تاريخ انتشار آگهی  به دفتر شرکت واقع 
در شهرستان مشهد- کیلومتر 18 جاده قديم قوچان -   شرکت مهندسین  
طراح کد پستی 9357174360  مراجعه و اقدامات ازمه جهت خريد سهام 

جديد و پذيره نويسی به عمل آورند. 
بديهی است  در صورت  عدم استفاده از حق تقدم  توسط هر يک از سهامداران 
در مدت فوق سهام جديد با اختیار  حاصل  از قانون توسط هیات  مديره به 

متقاضیان عرضه و فروخته خواهد شد. 
رئیس هیات مديره

آگهی دعوت 
  نوبت دوم مجمع عمومی   عادی شرکت تعاونی 
مصرف  کارکنان   اداره  کل زندان های استان 
ساعت  راس   97/9/28 تاريخ  در  کرمانشاه  
14  در محل سالن ورزشی قاسم ابن الحسن 
اباد خیابان  اداره کل زندان ها واقع در ديزل 
100  جنب زندان مرکزی   با دستور  جلسه ذيل 

تشکیل می گردد. 
1.  انتخاب  هیات مديره 

2. انتخاب بازرس 
3. تصويب صورت های مال  از سال 94 الی 96

هر عضو می تواند  در صورت حضور  با وکالت 
2 رای داشته باشد. 

همراه داشتن برگه سهام الزامی است. 
 ارائه برگه وکالت با برگه سهام وکالت دهنده 

الزامی است. 
هیات مديره

شرکت تعاونی  مصرف کارکنان اداره کل زندان های استان کرمانشاه  

اين شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/6557 مورخه 96/12/28  شورای اسامی شهر قرچک نسبت به اجرای زيرسازی 
و روکش آسفالت جاده آرامستان از ابتدای جاده رحمت آباد به سمت قلعه رحمت آباد بشرح ذيل از طريق تجديد مناقصه عمومی اقدام 
نمايد. لذا از کلیه پیمانکاران واجد الشرايط دعوت میشود جهت اخذ اسناد تجديد مناقصه بر اساس اطاعات اعام شده ذيل اقدام نمايند.

مبلغ سپردهمبلغ برآورد اولیهمدتموضوعردیف

957/000/000 ریال19/132/581/329 ریال4 ماهزیرسازی و روکش آسفالت جاده آرامستان1

1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک
2-سپرده شرکت در تجديد مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی ، اسناد خزانه يا وجه نقد جهت واريز بحساب  0105978385003  بنام سپرده 

اشخاص شهرداری میباشد.
3- محل دريافت اسناد تجديد مناقصه: شهرداری قرچک بنشانی شهرک طايیه ، جنب بخشداری واحد امور قراردادها بشماره تلفن 4 

الی 021-36151580 
 4- مهلت اخذ اسناد تجديد مناقصه از مورخه 97/9/15 لغايت 97/10/3  و زمان تحويل پاکات پیشنهادات از 97/9/15 لغايت 97/10/3 به 

دبیرخانه شهرداری قرچک میباشد.
 5-تشکیل کمیسیون عالی معامات شهرداری قرچک و بازگشايی پاکتهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخه 97/10/3 راس ساعت 15 

در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.
 6-به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده و رتبه )گريد( ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-شهرداری در رد يا قبول هريک از پیشنهادات مختار است.
 8-برندگان اول و دوم و سوم تجديد مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 9- ساير اطاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد تجديد مناقصه قید و هزينه اگهی برعهده برنده تجديد مناقصه میباشد.
    تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/9/15             تاريخ انتشارنوبت دوم:  1397/9/22

محسن خرمی شريف – شهردار قرچک

به موجب پرونده اجرائی  کاسه 9300147  ششدانگ يک دستگاه آپارتمان  مسکونی تحت پاک پنج هزار و ششصد و پنجاه و  هفت فرعی مفروز و مجزی   شده از پاک 
پنج هزار و ششصد شانزده فرعی از پاک پنج هزار و ششصد و بیست و يک اصلی کیش، به مساحت )58/50 متر مربع(  پنجاه و هشت متر و پنجاه دسیمترمربع می 
باشد،  واقع در کیش شهرک میرمهنا فاز سی – شهرک پرواز – بلوک 1D – طبقه سوم – سمت جنوب غربی – واحد نهم تفکیکی که سند مالکیت آن ذيل شماره 3616 
دفتر جلد 28  صفحه 82 و  به شماره چاپی 553559  ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای سید حسن سید آقائی سرخی فرزند  سید شمس الدين  منتقل شده است، 
به قدر السهم از عرصه و مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان ها    و آئین نامه اجرائی آن سهیم است. حدود آن عبارت است از: شماا اول بطول 7 متر و 60 سانتیمتر 
ديواريست  مشترک با واحد شماره دهم تفکیکی دوم بطول يک متر و 45 سانتیمتر  درب  است به راهرو مشاعی، شرقا: بطول 4 متر و 75 سانتیمتر ديواريست مشترک 
با راهرو مشاعی جنوبا: در چهار  قسمت بطول 12 متر و 60 سانتی متر   ديوار و پنجره  است به فضای حیاط مشاعی غربا:  بطول 3 متر و 50 سانتی متر  ديوار و پنجره و 
لبه بالکن است به فضای حیاط  مشاعی و سقف با کف واحد  شماره سیزده تفکیکی و کف با  سقف واحد شماره پنج اشتراکیست. طبق سند رهنی شماره 36655  مورخ 
1392/5/13  دفترخانه 20  کیش در قبال مبلغ 1/300/000/000 ريال جهت تسهیات اعطائی به آقای سید   حسن اقائی سرخی در  رهن تعاونی اعتبار آزاد ثامن اائمه قرار 
گرفته و به علت عدم ايفای تعهد مديون منجر به صدور اجرائیه گرديده و حسب تقاضای بستانکار مبنی بر ا رزيابی و مزايده به کارشناس رسمی ارجاع  و طبق نظريه 
کارشناس    مورخ 1397/6/21  به مبلغ يک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ريال )1/550/000/000 ريال( ارزيابی شده و توصیف اجمالی آن عبارت است از: واحد مورد نظر 
دارای سالن، آشپزخانه اپن، دو خواب و  دو سرويس و تراس است.  کف واحد سرامیک،  ديوارها و سقف سیمان با پوشش رنگ، کابینت از نوع ام دی اف  مجهز به هود و 

سینک و اجاق گاز است. سرويس ها با پوشش کاشی و سرامیک می باشد. دارای خنک کننده اسپلیت و کولر  گازی پنجره ای است. 
پاک فوق از ساعت  9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1397/10/3 در اداره ثبت  اسناد و اماک  کیش  واقع در برج صدف طبقه  سوم  واحد 303  از طريق  مزايده به فروش 
می رسد. مزايده از مبلغ يک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ريال )1/550/000/000 ريال( شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. خريداران می توانند 
جهت شرکت در مزايده با ارائه چک تضمین شده بانک ملی به  مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده  شرکت نمايند. ازم به ذکر  است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق،  گاز اعم از حق انشعاب  و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و  غیره تا 
تاريخ  مزايده اعم  از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل  
مازاد به برنده مزايده  مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق  مزايده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد، مزايده  روز اداری بعد از تعطیلی 

در  همان ساعت و  مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا مورد مزايده برابر نامه وارده 21001991  تا تاريخ 1397/9/20   بیمه  می باشد. 
تاريخ انتشار: 1397/9/15 تاريخ مزايده: 1397/10/3

رئیس  اداره ثبت اسناد و اماک اماک کیش 

 آگهی  مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( آگهی تجدید مناقصه عمومی

511/226آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواه�ان تعاونی ثامن اائمه  به طرفیت خواندگان:1- حمید داوری فرزند محمدرضا 
2- ناهید حس�ن پور فرزن�د غامعی به خواس�ته مطالبه وجه تقدي�م دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف 
مجتمع ش�ماره دو شهرستان مش�هد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 
ارج�اع  و به کاس�ه بايگانی 970832 ثب�ت گرديده که وقت رس�یدگی آن مورخ 
1397/10/23 و ساعت 8/45 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرس�ی دادگاه 
ه�ای عمومی وانقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب ي�ک نوبت در يکی از 
جرايد کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی و اطاع از مفاد آن 
به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم 

رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره دو شهرستان مشهد

511/227آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت  به طرفیت خوانده مهیا صداقت زاده فرزند علی رضا به خواسته مطالبه 
وجه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 
شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش 
قره نی 31 ارجاع  و به کاس�ه بايگانی 970861 ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/23 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشرآگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره دو شهرستان مشهد

511/228آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواه�ان تعاون�ی ثامن اائمه  ب�ه طرفیت خوان�ده مرضیه يحیائی  فرزن�د داود به 
خواس�ته مطالبه وجه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع 
در بلوار ش�هید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع  و به کاسه بايگانی 970833 ثبت 
گرديده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/23 و س�اعت 9 صبح تعیین ش�ده 
اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از 
نش�رآگهی و اط�اع از مفاد آن به ش�ورا مراجع�ه و ضمن اعام نش�انی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره دو شهرستان مشهد

511/229آگهی اباغ اجرائیه
بدينوسیله پیروآگهی  قبلی به خوانده/خواندگان: علی اکبر محمدزاده فعامجهول المکان 
اباغ می شود، در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه 
چک به موج�ب حکم ش�ماره 9609977458400363 در پرونده کاس�ه 960183/54، 
صادره از اين ش�ورا مبنی بر محکومیت ش�ما ب�ه :1- مبل�غ 200/000/000 ريال بابت اصل 
خواس�ته2- مبلغ 5/450/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری  4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید 
چک مورخ 95/4/22 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب 
در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عش�ر دولتی بر عهده 
محکوم علیه می باشد.منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 
9-118-119قان�ون اج�رای احکام مدنی يک نوبت در جرايد درج م�ی گردد و اين اخطار 
اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعام کتبی 
محل اقامت خود به قس�مت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری 

به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره دو مشهد

)512/230(آگهی مزايده )9600747(
آگهی مزايده کاس�ه 9600747، به موجب پرونده اجرائی کاسه 9600747 ششدانگ 
ي�ک قطعه زمین پاک 15602 فرعی ) پانزده هزار و شش�صد و دو فرعی( از 15 اصلی 
)پانزده اصلی( بخش 5 )پنج(  نیش�ابور که س�ند آن در صفح�ه 136 دفتر 129 اماک 
ثبت و مع الواس�طه به آقای سید محمد جواد حسینی منتقل شده است که طبق نظر 
کارش�ناس رس�می به مبلغ 1/487/790/000 ريال )يک میلیارد و چهارصد و هشتاد و 
هفت میلیون و هفتصد و نود هزار ريال( ارزيابی ش�ده و پاک فوق دارای 165/31 متر 
مربع که فاقد انشعابات می باشد که برابر گزارش مأمور اجرا ملک مزبور در تصرف مالک 
می باش�د و پاک فوق از س�اعت 09:00 الی 12:00 روز دوش�نبه مورخ 97/10/03 ) سوم 
دی ماه هزار و س�یصد و نود و هفت( در اداره ثبت اس�ناد نیش�ابور واقع در محل اجرا 
از طري�ق مزايده به فروش می رس�د. مزايده از مبلغ يک میلیارد  چهارصد و هش�تاد 
و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار ريال ش�روع و به بااترين قیمت پیش�نهادی نقداً 
فروخته می شود . و حدود اربعه شماا پی مشترک به طول 7/77 به شماره پانزده هزار 
و ششصد و هشتاد و پنج فرعی شرقا به ديوار بطول 21/42 به هنرستان و 1 و 2 فرعی 
جنوبا پی اس�ت بطول 7/67 به خیابان به عرض دوازده متر غرباً پی مش�ترک به طول 
21/41 به ش�ماره پانزده هزار و ششصد و س�ه فرعی ازم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق،گاز اعم از حق انش�عاب و يا حق اش�تراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزايده دارای آنها باش�د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش�هرداری و غیره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم ش�ده يا نش�ده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد 
ضمناً چناچه روز مزايده تعطیل رسمی گردد، مزايده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
س�اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آدرس ملک: نیشابور – پرديس . ضلع شرقی 

کارخانه آسفالت شهرداری نیشابور
علی امینی -ريی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور 

512/231آگهی مزايده  مرحله اول
 با توجه به پرونده کاس�ه اجرايی  به شماره 970137 که موضوع نیابت قضايی اجرای احکام  مدنی 
شهرستان نیشابور با اين توضیح که محکوم له خانم زهره خانلقی  که به خواسته مطالبه مهريه  به 
اين اجرا اعام ش�ده اس�ت  لذا محکوم له در اجرای مفاد اجرائیه از محکوم علیه اموالی که بصورت 
اب و زمین کشاورزی بوده معرفی نموده است که با ارجاع امر به کارشناسی و اعام نظريه کارشناسی 
به محکوم له و. محکوم علیه نامبردگان اعتراضی در مهلت قانونی بعمل نیاورده اند لذا محکوم له  با 
استفاده از موضوع مذکور تقاضای  مزايده مرحله اول نموده است که اين موضوع  مزايده زمین  و اب 
در واحد اجرای احکام مدنی شهرستان  فیروزه  به تاريخ وقت رسیدگی  مورخه 1397/10/10ساعت 
9/30 الی 10/30برگزار از عاقه مندان به شرکت در مزايده در مرحله اول از اطاعات و کم کیف موضوع  
به اجرای احکام مدنی شهرستان  فیروزه  در پرونده کاسه اجرايی به شماره 970137 مراجعه نمائید 
موضوع مزايده بابر نقشه برداری مهندس و کارشناس 1- ارزش 2 ساعت اب  از چاه عمیق  روستای 
محمد اباد)بحرود( با مدار 12 س�هم 210/000/000ريال -2- جمع اراضی که در دوقطعه زمین 29712 
مترمربع و 2660مترمربع که زير کش�ت زعفران هستند با اب مذکور در مجموع 585/000/000ريال  
می باشد که اين موضوع در روزنامه کثیراانتشار چاپ و به رويت افراد شرکت کننده در مزايده و در 

معرض ديد عموم اعام می گردد.
مدير دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان  فیروزه 

512/232رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه خانم بتول  قائنی  عبدل آباد  داراي شناس�نامه ش�ماره2  به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 
970402ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد جعفر زاده  
به شناسنامه  در تاريخ  1397/7/5دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:  1- بتول قائنی عبدل اباد نام پدر محمد ش ش 2 ت ت 1320 نسبت با متوفی همسر متوفی 
2- علی  جعفر زاده  نام پدر محمد ش ش 54ت ت 1349 نسبت با متوفی فرزند متوفی3- عفت جعفر زاده  
نام پدر محمد ش ش57 ت ت  1357نسبت با متوفی فرزند متوفی 4- مهدی جعفر زاده  نام پدر محمد 
ش ش38806 ت ت1358  نسبت با متوفی فرزند متوفی5- اکرم جعفر زاده  نام پدر محمد ش ش 55ت 
ت  1361نسبت با متوفی فرزند متوفی6- اقدس جعفر زاده  نام پدر محمد ش ش17 ت ت 1341 نسبت با 
متوفی فرزند متوفی 7- زهرا جعفر زاده  نام پدر محمد ش ش3054 ت ت1346  نسبت با متوفی فرزند 
متوفی8- اعظم جعفر زاده  نام پدر محمد ش ش 133ت ت 1363 نسبت با متوفی فرزند متوفی9- عصمت 
جعفر زاده  نام پدر محمد ش ش3307 ت ت 1353 نسبت با متوفی فرزند متوفی اينک باانجام تشريفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي 
اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به دادگاه  تقديم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد
رئیس شعبه  سوم شوراي حل اختاف مه وات

512/233رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظربه اينکه آقاي حسینعلی جعفری گاش   داراي شناسنامه شماره 0942582187 به شرح دادخواست به 
کاسه 7/406/97ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نصر اله 
جعفری   به شناسنامه  5228847766در تاريخ  1394/5/15دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- حسینعلی جعفری گاش   فرزند نصر اله ش م 0942582187ت 
ت  1362فرزن�د 2-ج�واد جعفری  گاش  فرزند نصر ال�ه ش م5228850511 ت ت1349  فرزند3- مريم 
جعفری  گاش  فرزند نصر اله ش م0934594627 ت ت1357  فرزند4- عباسعلی جعفری  گاش  فرزند نصر 
اله ش م 0943441927ت ت 1359 فرزند5- حسنعلی جعفری  گاش  فرزند نصر اله ش م0920426980 ت 
ت  1368فرزند 6- خديجه جعفری  گاش  فرزند نصر اله ش م 0946562199ت ت  1365فرزند7- محمد 
علی جعفری  گاش  فرزند نصر اله ش م0941676323 ت ت1363  فرزند8- حلیمه جعفری  گاش  فرزند 
نصر اله ش م 5228851028ت ت1352  فرزند اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به دادگاه  تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
رئیس شعبه هفتم  شوراي حل اختاف چناران 

نوبت اول

نوبت دوم 

دست خالی  مدعیان  در ارایه مدرک علیه توان موشکی ایران

آمریکا در شورای امنیت
سنگ روی یخ شد

2

14

تلگرام و اینستاگرام بستر 65 درصد 
جرایم در فضای مجازی

در همایش فرماندهان پلیس فتا عنوان شد

فرماندهناجابابیاناینکهجرایمفضایمجازیدرس�الجارینس�بتبهسالگذش�تهحدود71درصدافزایشداشته
اس�ت،گفت:آمارکاهبرداریه�ایتلفن�یواینترنتیوبرداش�تغیرمج�ازازحس�ابهارانگرانکنندهاس�تودر
همینراس�تاتمهیداتیرادرنظرگرفتیمکهباپیگیریپلیسودس�تورالعملهایی،اس�تفادهازرمزه�اییکمصرفبه
بانکهااباغش�دهاست.س�ردارحس�یناش�تریدرهمایشمدیرانوفرماندهانپلیسفت�ا،ابرازنگران�یازافزایش
کاهبرداریهایاینترنتی،توضیحاتیرانیزدربارهحضورارتشدربرخیازمرزهایشرقیکشورارائهکرد.ویهمچنین
دربارهچراییواگذاریبخشیازمرزهایشرقیاینکش�وربهارتش،گفت:ناجادرتمامیمرزهاحضورداردومسئولیت
پلیسدرمرزهامانندگذشتهادامهدارد.امادربخشیازمرزهاباتشخیصستادکلنیروهایمسلحممکناستمسئولیت
باابعادامنیتیبهیگاندیگرینیزارجاعدادهش�ود،امامانیزحضورداریموحتیحضورمانبیشترازقبلاست.فرمانده
ناجابابیاناینکهجرایمفضایمجازیدرس�الجارینس�بتبهس�الگذش�تهحدود71درصدافزایشداش�تهاست،
خاطرنشانکرد:البتهقدرتکشفپلیسنیزافزایشداشتهاس�تبهطوریکهبالغبر80درصدجرایمدراینفضاکشف
میشودکهاینآمارنشانمیدهدکهماازبسیاریازکشورهایدیگردرحوزهکشفجرایمجلوهستیم.ویدرادامهآمار

کاهبرداریهایتلفنیواینترنتیوبرداشتغیرمجازازحسابهارانگرانکنندهدانستو...

سخنگویهیأتنمایندگیروسیهدرسازمانملل:غربهیچمدرکینداردکهایران
قطعنامهشورایامنیترانقضکردهاست

»حمایت« گزارش می دهد

  جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی 
با حمایت های قضایی
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  شماره  4357

2

ادعاهای مقامات واشنگتن درخصوص توان موشکی ایران 
و نقض قطعنامه ۲۲31 ش�ورای امنیت با واکنش س�رد و 

همراه با تحقیر جامعه جهانی روبرو شد.

این روزها مقامات آمریکایی در ادعاهایی واهی و تکراری که گوش عالم 
از آن پر اس��ت، تهران را به جهت آزمایش موشکی ناقض قطعنامه ای 
خط��اب می کند که خود قب��ا آن را نقض کرده اس��ت و ظاهرا حنای 

هوچی گری و ایران هراسی واشنگتن دیگر رنگی برای دنیا ندارد. 
نشست پشت درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل هم درباره آزمایش 
موشک بالس��تیک میان برد ایران شامگاه سه شنبه بدون نتیجه برگزار 
شد. در ادامه یاوه گویی های ضدایرانی مقامات آمریکا، »نیکی هیلی«، 
نماینده آمریکا در س��ازمان ملل در بیانیه ای ایران را به نقض قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد. »هیلی« ادعای وزیر خارجه 
آمریکا را تکرار کرد و گفت: ایران با سرپیچی از قطعنامه 2231 شورای 
امنیت سازمان ملل یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرد. وی در 
بخش دیگری از ادعاهای خود گفت: جامعه بین المللی نمی تواند هر بار 
که ایران قطعنامه های شورای امنیت را آشکار نادیده می گیرد به روی 
آن چش��م ببندد. این مقام آمریکایی تأکید کرده در صورتی که شورای 
امنیت برای پاسخگو کردن ایران و اجرای قطعنامه های خود جدی است 
باید به اتفاق آرا آزمایش موشکی ایران را محکوم کند. »برایان هوک« 
رییس گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا بعد از درخواس��ت 
از اتحادیه اروپا برای همراهی با تحریم های هسته ای آمریکا، این بار از 
اروپایی ها خواس��ت به بهانه آزمایش موشکی ادعایی تهران را تحریم 
کنند. ادعاهایی که این بار با دست رد و واکنش تحقیرآمیز جامعه جهانی 
روبرو شده اس��ت. در این رابطه، »فئودور استرزیزوفسکی« سخنگوی 
ماموریت روسیه در س��ازمان ملل به خبرگزاری تاس این کشور گفت: 
بریتانیا و فرانس��ه که جلسه ش��ورای امنیت را برای بررسی گزارش ها 

درباره آزمایش های موشکی ایران تشکیل دادند، نتوانستند هیچ مدرکی 
در زمینه اینکه قطعنامه های  ش��ورای امنیت نقض شده اند، ارائه دهند. 
وی افزود: فدراس��یون روس��یه هیچ اطاعاتی در مورد اینکه ایران روز 
اول دسامبر آزمایش موشک بالستیک انجام داده است که قابلیت حمل 
تسلیحات هسته ای داشته باش��د، ندارد. این دیپلمات روس همچنین 
گفت: ما فکر نمی کنیم که ایران  قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد را نقض کرده است. در این قطعنامه یک خواسته مطرح شده 
و ممنوعیتی آنطور که شرکای غربی ما در زمینه منع فعالیت های ایران 

در مورد موشک های بالستیکی  هسته ای مدنظر دارند، وجود ندارد.

 مدرکی نیست
نماینده های انگلستان و فرانسه در سازمان ملل هم بعد از نشست شورای 
امنیت درباره ادعاهای مربوط به آزمایش موشکی ایران در اینکه چنین 
آزمایشی نقض قطعنامه 2231ش��ورای امنیت باشد ابراز تردید کردند. 
»کارن پیرس« نماینده انگلیس در سازمان ملل، انجام آزمایش موشکی 
از سوی ایران را »رفتار ناهمسو« با قطعنامه 2231دانست، اما گفت برای 
تعیین اینکه این قطعنامه نقض شده است یا خیر به اطاعات بیشتری 
نیاز است.  »فرانسوا داتره« نماینده فرانسه هم علی رغم تکرار ادعاها 
درباره برنامه موش��کی ایران از عبارت »نقض« برای اشاره به آزمایش 

موشکی ادعا شده توسط ایران استفاده نکرد. 

 توان ایران، اروپا را مستأصل کرده است
همچنین دیپلمات های اروپایی به خبرگ��زاری »رویترز« گفتند که با 
گذشت بیش از یک سال از مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران، موضع تهران 
اما محکم و اس��توار بوده و تاکید کرده که برنامه موشکی بالستیک آن 
دفاعی است و قابل مذاکره هم نیست. یک دیپلمات اروپایی در توضیح 
این موضوع گفت: طی یک ماه گذشته، وزیر خارجه بریتانیا و هیأت های 

عالی رتبه ای از فرانسه و آلمان به تهران سفر کرده تا در این باره صحبت 
کنن��د. ایران ام��ا می گوید که درباره برنامه موش��کی بالس��تیک هیچ 
مذاکره ای نمی کنند. دیپلمات دیگری به رویترز گفت که لندن، پاریس 
و برلین کار دشواری در حصول اجماع برای تصویب تحریم های اتحادیه 
اروپا علیه ایران دارند اما اگر موضع محکم ایران پابرجا بماند، شاید بتوان 
گزینه تحریم را به دستور کار اروپا برگرداند. آنها اما تاکید می کنند که فعا 
نتایج قاطعی برای تحریم ایران در موضوع موشکی به دست نیاورده اند.

 آمریکا فریبکاری می کند
گزافه گویی های واشنگتن با واکنش های مقامات کشورمان نیز روبرو 
شده است. در ادامه این واکنش ها، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل 
در بیانیه ای اعام کرد: آمریکا باید سوءاس��تفاده از شورای امنیت برای 
پیشبرد مقاصد شیطنت آمیز خود علیه ایران را متوقف کند. در حالی که 
همه فعالیت های مرتبط با موش��ک بالستیک ایران کامًا در انطباق با 
قطعنامه 2231شورای امنیت  است و این آمریکا است که این قطعنامه را 
به صورت کامل نقض کرده است. معرفی برنامه موشکی ایران به عنوان 
اقدامی ناسازگار با قطعنامه مذکور یا تهدیدی منطقه ای، یک سیاست  

فریبکارانه و خصمانه از طرف آمریکا است.
محمدجواد ظریف وزیر ام��ور خارجه هم در این باره گفت: ما همواره بر 
توانمندی های موشکی خود تأکید داریم و اعام می کنیم که توان دفاعی 
ما موضوع مذاکره نیس��ت. وی افزود: در این زمینه سیاست جمهوری 
اسامی را ادامه خواهیم داد البته سیاست ما سیاست بازدارندگی و تدافعی 
است نه سیاست تهاجمی، و سابقه ما هم این واقعیت را نشان داده است. 
ظریف با اش��اره به تحرکات اخیر آمریکا در خصوص موضوع موشکی 
ایران گفت: خود آمریکایی ها هم اعتراف کردند هم در دولت گذشته و 
هم در این دولت که نه برجام و نه قطعنامه2231 فعالیت موشکی ایران 

را ممنوع نمی کند.

آمریکا در شورای امنیت سنگ روی یخ شد
دست خالی  مدعیان  در ارایه مدرک علیه توان موشکی ایران

  سیاست  

نماین�دگان مجل�س با اصاحات کمیس�یون امنی�ت ملی و 
سیاس�ت خارجی مجل�س در مورد الح�اق دولت جمهوری 
اسامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی 

تروریسم موافقت کردند.

وکای ملت در نشس��ت علنی روز گذش��ته خود در جریان بررس��ی 
جزئیات طرح اصاح قانون بودجه س��ال97 با بن��د7 این طرح که به 
کمیس��یون ارجاع ش��ده بود در مورد تسهیل ش��رایط پرداخت بدهی 
تس��هیات بانکی و موسس��ات اعتباری غیربانک��ی موافقت کردند. 
طبق این مصوبه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند 
بدهی تس��هیات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و 
حداکثر یک ماه پس از اباغ این قانون به بانک مرکزی اعام کنند. 

در ادامه، نمایندگان با اصاحات کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت 
خارج��ی مجلس در م��ورد الحاق دولت جمهوری اس��امی ایران به 
کنوانس��یون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریس��م با 125 رأی 
موافق، 59 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206نماینده حاضر 
در جلس��ه موافقت کردند. در این مصوبه روز گذش��ته مجلس، دولت 
موظف شد ش��ش ماه پس از تودیع س��ند الحاق این کنوانسیون نزد 
امین اس��ناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مس��ئله 
خارج شدن قطعی جمهوری اسامی ایران از لیست دول غیرهمکار را 
ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت 
در کنوانس��یون را مورد تجدید نظر قرار دهد. این مصوبه شروطی هم 
دارد که ش��امل این موارد است: »مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با 
قانون اساسی جمهوری اسامی ایران ازم الرعایه نیست، با توجه به 
بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 50 / 6 مورخ 24 اکتبر 1995 که در 
مقدمه کنوانسیون منعکس شده و »تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت 
همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری 
و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی« را مورد تأکید قرار می دهد، 
ش��ورای عالی امنیت ملی جمهوری اس��امی ایران مصادیق افراد، 
گروه ها و س��ازمان های تروریستی مندرج در جزء)ب( بند)1( ماده)2( 
کنوانس��یون را تعیین کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور اباغ 
خواهد کرد. مفاد ماده)6( کنوانس��یون نمی توان��د این حق مصرح در 
مقدمه کنوانس��یون را محدود کند، دولت جمهوری اسامی ایران به 
موجب جزء)الف( بند)2( ماده)2( کنوانس��یون، اعام می کند که مفاد 
آن دسته از کنوانسیون ها و تشریفات)پروتکل(های مندرج در پیوست 
کنوانس��یون را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از 
کنوانسیون تلقی نمی کند و الزام آور شدن مفاد ماده)23( درخصوص 
اصاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری 

اس��امی ایران منوط به رعایت اصول)77( و )125(قانون اساس��ی 
جمهوری اسامی ایران است، حل اختاف موضوع بند)1( ماده)24( 
درخصوص ارج��اع ب��ه داوری و یا دی��وان بین المللی دادگس��تری 
کنوانسیون برای دولت جمهوری اسامی ایران ازم الرعایه نیست. 
دولت می تواند در م��واردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختافات 
به مصلحت باش��د، ب��ا رعایت قوانی��ن و مقررات داخل��ی اقدام کند، 
الحاق جمهوری اس��امی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و 
برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست، صاحیت مقرر 
در بند)5( ماده)9( کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها 
در چهارچوب اس��ناد حقوق بشر دوس��تانه ای که ایران به آنها ملحق 
شده، پذیرفته می شود و دولت جمهوری اسامی ایران درباره بند)4( 
ماده)11( کنوانس��یون، موضوع اس��ترداد مجرمین را مطابق قانون 

اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد«. 

  اصرار بر مصوبه قبلی
گفتنی اس��ت علی اریجانی رییس مجلس خط��اب به علی نجفی 
خوشرودی سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: 
برخی نمایندگان مطرح می کنند ایرادات اصاح شده توسط کمیسیون 
بیش��تر از آن چیزی است که ش��ورای نگهبان مدنظر قرار داده است. 
در ادامه نمایندگان ایرادات ش��ورای نگهبان به برخی مفاد CFT را 
وارد ندانستند و بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزیدند که مفاد جزء)ب( 

بند)1( ماده)2(، ماده)7( و بندهای آن، بند)6( ماده)9( اطاق استرداد در 
بندهای ماده)11(، بند)2( ماده)12(، ماده )15( و ماده)17( این ایحه 

به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
 

 گروه مالی ویژه اقدام مالی شروط ایران را قبول ندارد
محمد دهقان نماینده چناران هم در مخالفت با اصاحات کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس نس��بت به ایرادات ش��ورای 
نگهبان درخصوص ایحه الحاق دولت جمهوری اس��امی ایران به 
ایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، گفت: زمانی که طرح یا ایحه 
ای به تصویب مجلس می رسد و به شورای نگهبان ارسال می شود و 
این شورا ایرادی به برخی بندهای آن نمی گیرد، کمیسیون تخصصی 
مجلس نمی تواند درخصوص موضوعاتی که درباره آنها ایرادی گرفته 
نشده، وارد رسیدگی مجدد شود. وی افزود: در جلسه ای که آقای ظریف 
در مجلس حضور داشت از وی خواستم بیانیه  آخر FATF را بخواند 
زیرا شرط و شروطی که ما در مجلس می نویسیم، گروه FATF قبول 
ندارد و اینها وافی به مقصود نیست. به گزارش خانه ملت، حشمت اه 
فاحت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی نیز طی تذکری اعام کرد: با 
نظر تمامی افراد کارگروه CFT، در جلسه 6ساعته به اجماع رسیدیم؛ 
همچنین در شرط دوم در این ایحه بیان شده به شرطی ماده 6 اعمال 
می شود که مخالف قوانین جمهوری اس��امی ایران نباشد بنابراین 

CFT ایرادی ندارد.

برخی مفاد CFT به مجمع تشخیص فرستاده شد
در جلسه علنی روز گذشته   دکتر حسین کنعانی مقدم 

یادداشت

خبرکوتاه

سپر بی خاصیت صهیونیست ها !
1. رژیم صهیونیستی روز سه شنبه مدعی شد که عملیات گسترده ای برای 
تخریب تونل های حزب اه لبنان در مرزهای ش��مالی انج��ام داده و برای 
شناسایی این تونل ها از سال 2015 تاکنون وقت صرف کرده است. آغاز این 
عملیات با یک اقدام نمادین همراه بود. »گادی آیزنکوت«، فرمانده ارتش رژیم 
صهیونیستی سفر خود را به آلمان لغو کرد، همان گونه که نتانیاهو در 22 آبان 
ماه پس از آغاز عملیات ارتش در خان یونس، سفر خود به پاریس را نیمه تمام 
گذاشت و باعجله به تل آویو بازگشت. بنابراین، کلید زدن چنین تحرکاتی در 
سطح فرماندهان و سیاستمداران صهیونیست، حاکی از این است که آن ها 
می خواهند به عملیات بی خاصیت و فش��ل خود، ضریب  داده و آن را بزرگ 

و شدید جلوه دهند.
در واکنش به آغاز عملیات صهیونیس��ت ها موسوم به »سپر شمال«، حزب 
اه لبنان با صدور بیانیه ای تأکید کرد: »حزب اه همواره در شرایط آماده باش 
به سر می برد و همه تحرکات دشمن را به شدت تحت نظارت قرار می دهد... 
عصر و زمانی که اسرائیل می توانست وارد حمله شود و اقدام به عملیات کند 
به پایان رس��یده است و مقاومت امروز توانسته در برابر همه اقدامات دشمن 
واکنش نش��ان دهد... ما توانایی مقابله با همه حمات دشمن را داریم و این 
مسئله در تجاوز اخیر به غزه و جنگ 33 روزه در سال 2006 به اثبات رسیده 
است.« از این بیانیه می توان دریافت که عملیات صهیونیست ها، آسیبی به 
توان تهاجمی و دفاعی حزب اه وارد نی��اورده و قدرت بازدارندگی مقاومت 
همچنان حفظ شده است که اگر چنین بود، نیازی به مانورهای سیاسی نبود اما 

نکته مهم تری در آن به چشم می خورد.
اشاره به توانایی اثبات شده حزب اه در نبرد تموز برای مقابله با حمات دشمن 
و اینکه قدرت ورود دش��من به فاز حمله سلب شده از این زاویه قابل بررسی 
است که رزمندگان مقاومت پس از سال 2006، تاکتیک های جدیدی برای 
دفع خطر صهیونیست ها در دستور کار خود قرار داده اند که شامل گزینه های 
متنوعی در نبرد نامتقارن است. سید مقاومت نیز چندی قبل این موضوع را 
تصریح و اعام کرده بود که در صورت حماقت صهیونیست ها برای تجاوز 
به خاک لبنان،  از شیوه هایی نوین و متفاوت از تاکتیک های جنگ 33 روزه 
رونمایی خواهد شد. از طرفی، اگر نگوییم که مقاومت اسامی لبنان استفاده از 
تونل در نبرد با حریف را به کلی حذف کرده، اما مسلم است که این شیوه دیگر 
در اولویت حزب اه نیس��ت. به تعبیر »رفعت بدوی«، تحلیلگر امور منطقه، 
»مقاومت قهرمان و دلیر لبنان با دش��من صهیونیست رو در رو مقابله کرده 
و در همه موارد آن را شکست داده اس��ت؛ ازاین رو نیازی ندارد که از تونل ها 
برای مقابله آتی با دشمن بهره ببرد. مجاهدین، روی زمین به سوی فلسطین 
اشغالی درحالی که پرچم مقاومت را حمل می کنند حرکت می کنند تا آن را در 
سرزمین های اشغالی به اهتزاز درآورند.« بنابراین، تحرک نظامی اخیر، ارزش 

عملیاتی باایی نداشته و اهداف دیگری در پس آن قرار دارد.
2. نتانیاهو این روزها بدترین دوره سیاسی خود را می گذراند. ازیک طرف، درگیر 
پرونده فسادی است که پای همسرش نیز به آن بازشده و از طرفی، کابینه وی 
متزلزل شده و اعتراضات داخلی علیه وی در جریان است. یکشنبه هفته جاری 
پلیس رژیم صهیونیستی اعام کرد اسنادی در دست دارد که فساد نخست وزیر 
این رژیم را ثابت می کند. بر اساس اعام روزنامه »جروزالم پست«، مرکز افکار 
سنجی »گاتمن« در »موسسه دموکراسی« بر پایه یک نظرسنجی اعام 
کرده است که نیمی از ساکنان سرزمینی های اشغالی بر این باورند که مراکز 
رهبری رژیم صهیونیستی فاسدند. این فساد را اضافه کنید به مخالفت احزاب 
کابینه اسرائیل که به دنبال اتحاد برای سرنگونی کابینه و برگزاری انتخابات 
زودهنگام پارلمانی هستند. از طرفی، دیروز هزاران نفر صهیونیست در اعتراض 
به خشونت و جنایات علیه زنان در تل آویو به خیابان ها ریختند. این از وضعیت 

امنیت داخلی؛ شرایط امنیت خارجی به مراتب بدتر از آن است!
از سوی دیگر، صهیونیست ها مدعی اند که قوی ترین ارتش غرب آسیا را در 
اختیار دارند، درحالی که از 33 روز تاب آوری در س��ال 2006 به دو روز در ماه 
گذشته رس��یدند و برای آتش بس میان آن ها با حماس، میانجی فرستادند!! 
قریب به 500 موشک در نبرد دو روزه آبان ماه شلیک شد و سامانه پدافندی 
گنبد آهنین باآن همه هزینه و موشک های چند هزار داری، از رهگیری اکثر 
موشک های چند صدداری مقاومت اسامی فلسطین ناکام ماند. در سوریه، 
به شدت واهمه دارند که معرکه ادلب فیصله پیدا کند و نیروهای مقاومت از 
آنجا به بلندی های جوان اعزام شوند و بر سرزمین های اشغالی مشرف شوند. 
جبهه سوریه با گل به خودی صهیونیست ها اکنون به کانون آسیب پذیری 
قریب الوقوع اسرائیل تبدیل شده، درحالی که پیش از سال 2012 و آغاز جنگ 
در این کشور، شرایط این گونه نبود. لذا تل آویو امروز از سه نقطه شمال حیفا 
تا مرز لبنان، مرز غزه با شهرک های صهیونیست نشین و بلندی های جوان 
در معرض خطرات و چالش های جدی قرارگرفته که در تاریخ 70 ساله این 
رژیم جعلی بی سابقه است. ازاین رو، عملیات تخریب تونل ها نمایشی برای 
فرار روبه جلو و منحرف کردن افکار عمومی است تا کمی از دردهای داخلی و 

خارجی اسرائیل تسکین پیدا کند.
3. از طرف��ی، این نمایش نمی تواند با ارزیابی قدرت منطقه ای ایران در دوره 
تحریمی بی ارتباط باشد. وزارت امور خارجه رژیم اشغالگر قدس پس از این 
حمله اعام کرد که توافق هسته ای موجب شده تا تونل های حزب اه حفر 
شوند، درحالی که خود صهیونیست ها در تناقضی آشکار اعام کرده بودند که 
عملیات شناسایی را در اواخر س��ال 2014 و اوایل 2015 کلید زده اند. در این 
بیانیه ادعاشده بود: »تونل های مرزی حزب اه، اثبات دیگری از ستیزه جویی 
ایران است که می تواند با میلیاردها داری که از طریق توافق هسته ای به دست 
آورده، حزب اه را تأمین مالی کند«. وزارت خارجه این رژیم البته توضیح نداد 
که ایران اسامی حدود 40 سال است که در شرایط تحریمی به سر می برد 
و در جنگ 33 روزه هم به نوعی تحریم بود ولی اگر بنا به حمایت مالی است، 
چگونه تل آویو با کمک های مالی 3.8 میلیارد داری ساانه آمریکا نتوانسته 
حریف یک گروه چریکی شود؟! بنابراین، تل آویو به احتمال زیاد با طرح این 
موضوع در نظر دارد پاپوشی برای تحریم بیشتر ایران به سبب حمایت از جبهه 

مقاومت درست کند که صدالبته بی فایده و بیهوده است.
نکته پایانی اینکه مقبولیت و مشروعیت ساختگی رژیم صهیونیستی در حمله 
و چنگ و دندان نشان دادن نهفته است؛ هرچند موقت باشد. اگر اسرائیل در 
آرامش باشد به این معنی است که همسایگان، دست به هجمه نمی زنند و اگر 
این اتفاق بیفتد، اشغالگران دیگر نمی توانند ادعا کنند که در معرض تهدیدات 
هستند و در نتیجه از اروپا و آمریکا اخاذی کنند. اسرائیل قصد دارد این پیام را به 
غرب و آمریکا ارسال کند که در معرض خطر از ناحیه شمال فلسطین اشغالی، 
غزه و مرزهایش با س��وریه اس��ت. مروری بر مواضع »بنیامین نتانیاهو« در 
سازمان ملل که با ژست های مظلوم گرایانه، ایران و مقاومت را تهدیدی برای 
ماهیت رژیم صهیونیستی معرفی می کند، گواه این مدعاست؛ رویکردی که 
همیشه باطل بوده و زوال قریب الوقوع این غده سرطانی را موجب شده است.

 سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس گفت: س��عی می کنیم با ارائه پیشنهادات و تعامل با دولت، بودجه 

دفاعی کشور در سال 98 افزایش پیدا کند.

 دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
گفت: آمریکا با رأی ایران از اجاس فرماندهان نیروی دریایی اقیانوس 

هند کنار گذاشته شد.

گزیده ها

تصویب ایحه مشارکت 
عمومی- خصوصی در هیأت وزیران

 هیأت وزیران در جلس��ه روز 
گذشته خود، ایحه مشارکت 
عمومی- خصوصی را تصویب 
و ب��ه مجل��س فرس��تاد. این 
ایح��ه با ه��دف اس��تفاده از 
سازوکار مش��ارکت عمومی- 
خصوص��ی به عنوان روش��ی 
کم هزینه و کارآمدتر در مقایس��ه با شیوه سنتی تملک دارایی های 
س��رمایه ای و نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به 
این نوع مشارکت به تصویب رسید. ایحه فوق به تشریح اصول و 
مبانی حاکم برای تبیین و تفسیر قانون مشارکت عمومی- خصوصی 
می پردازد که شامل مواردی همچون فرصت برابر و ایجاد رقابت، 
رفتار برابر، تناسب در تسهیم مسئولیت و ریسک و استفاده کارآمد 
از مناب��ع مالی بخش عموم��ی و ظرفیت فن��ی و مدیریتی بخش 
خصوصی است. به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، 
همچنین اولویت بخشی برای انجام مشارکت عمومی- خصوصی 
در پروژه ه��ای جدید، نیمه تم��ام و در حال بهره ب��رداری به عنوان 
سیاست توسعه مش��ارکت عمومی- خصوصی خواهد بود. بررسی 
ساختار و فرآیند اجرایی برای توسعه مشارکت، از دیگر مواد ایحه 
یاد شده اس��ت. این ساختار متشکل از ش��ورای راهبری مشارکت 
عمومی- خصوصی، وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور، وظایف 
و تعه��دات طرف عمومی، کارگروه توس��عه مش��ارکت عمومی- 

خصوصی و تسهیلگر مشارکت است.

تولید داروی آستان قدس
 ۲برابر شد

 حجت ااسام س��یدابراهیم 
رئیسی تولیت آس��تان قدس 
رض��وی)ع( روز گذش��ته در 
حاش��یه کنگره قلب و عروق 
بیمارس��تان رض��وی اظه��ار 
مق��دس  مش��هد  داش��ت: 
اقتضائ��ات و ظرفی��ت تبدیل 
شدن به مرجعیت علمی و قطب سامت در منطقه را دارد. معاونت 
علمی آستان قدس رضوی مأموریت کار دانش بنیان، علمی و فناوری 
در همه حوزه ها به ویژه مسئله سامت را به عهده دارد. تولیت آستان 
قدس رضوی)ع( گفت: همکاران ما تاش می کنند از جهت علمی 
و کار دانش بنیان جایگاه مش��هد را ارتقا ببخشند که در واقع ارتقاء 
سامت کشور اس��ت و برگزاری این کنگره ها گام هایی در جهت 
تبادل تجربیات و آش��نایی جهان با پیش��رفت های کشور در حوزه 
سامت است. به گزارش تسنیم، رئیسی افزود: مسئله دارو و توجه 
به درمان به ویژه برای اقشار کم درآمد را در اولویت های کاری آستان 
قدس و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی می دانیم به همین دلیل 
در همین مدت کوتاه ظرفیت تولید داروی آستان قدس رضوی را به 

دو برابر افزایش دادیم.

تاش مجلس و دولت برای اصاح 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان

 جمشید انصاری رییس سازمان 
اداری اس��تخدامی کش��ور در 
جمع خبرنگاران درباره کافی 
افزای��ش  می��زان  ب��ودن 
20درصدی حق��وق کارکنان 
دولت با توجه به وضعیت تورم، 
اظهار داش��ت: مرج��ع اعام 
وضعیت تورم بانک مرکزی و مرکز آمار هستند و تا پایان سال رقمی 
که اعام کنند، مرجع ماس��ت و بر اساس آن حقوق کارکنان دولت 
افزایش می یابد. وی با بیان اینکه در قانون بودجه منابع مالی افزایش 
حقوق کارکنان دولت 20درصد پیش بینی شده، گفت: اگر این میزان 
قرار باشد بیشتر ش��ود، در زمان بررسی بودجه در مجلس مشخص 
می شود. انصاری درباره احتمال خالی شدن فضای مدیریتی کشور 
با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان گفت: ما در حوزه 

قانون گذاری نباید رویکرد صفر و یک داشته باشیم.
 به گزارش مهر، رییس س��ازمان اداری استخدامی کشور ادامه داد: 
سخنان مقام معظم رهبری نیز مبتنی بر این مطلب بود که به برخی 
موارد خاص در تصویب این قانون توجه ازم نشده است و از مجلس 
خواستند که این اش��کال را رفع کنند و ان شاءاه مجلس با کمک 
دولت س��عی می کند در تامین نظر مق��ام معظم رهبری اصاحات 

ازم را به عمل آورد.

صادرات غیر نفتی 
رشد داشته است

 محم��د نهاوندی��ان مع��اون 
اقتصادی رییس جمهوری در 
درب��اره  جم��ع خبرن��گاران 
وضعی��ت ص��ادرات غیرنفتی 
اظهارداشت: سیاست دولت در 
این باره این است که به سمت 
تسهیل تجاری حرکت کند و 
طبعاً صادرات کشور همچنان که آمار شش ماهه اخیر نشان داد، یک 
مسیر رو به رشد مستمر داشته و سیاست دولت حمایت از صادرات 
غیر نفتی اس��ت. به گ��زارش فارس، وی درباره مش��خص نبودن 
وضعیت 15میلی��ارد یورو از ص��ادرات غیرنفتی، افزود: سیاس��ت 
ارزی- تجاری کشور روشن است. خود صادرکنندگان هم کاما با 
این سیاست می دانند که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد 
کشور برگردد منتها با توجه به واقعیاتی که ما در صادرات مان داریم 
و مس��ائل تحریم��ی و محدودیت های��ی ک��ه می گذارن��د باید از 
انعطاف پذیری کامل برخوردار باشیم. نهاوندیان ادامه داد: اینکه ما 
باید دست فعاان اقتصادی را برای اینکه ارز خود را به مصرف واردات 
می رساند یا در سامانه نیما یا در صرافی ها عرضه می کند باز بگذاریم. 
آمدن ارز صادرکنندگان به ب��ازار یکی از عوامل ثبات در بازار ارز در 

هفته های اخیر است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

مش�اور فرمانده معظم کل ق�وا در امور 
دفاعی گف�ت: امروز به برک�ت تجارب 
انق�اب اس�امی و دف�اع مق�دس ب�ه 
جایگاهی رس�یده ایم که دشمنان ما به 
ش�دت از رویارویی مس�تقیم با ملت ما 

واهمه دارند.

سردار حسین دهقان مشاور فرمانده معظم کل قوا در 
حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح 
در مراس��م اختتامیه کنگره بزرگداشت شهدای 
گمنام، اظهارداش��ت: یکی از مش��کات امروز 
جامعه ما بیگانگی افراد با تاریخ کشور است. وی 
ادامه داد: شاید بتوانیم بگوییم بسیاری از ملت ما 
از تاریخ قبل از انقاب و چرایی آن و تحواتی که 
به واسطه انقاب در منطقه و جهان رخ داد بی خبر 
هستند و بسیاری نمی دانند قبل از انقاب اسامی 

کجا بودیم و امروز به کجا رسیده ایم.
 وزیر سابق دفاع یکی دیگر از ویژگی جامعه امروز 
ایران را توجه به مس��ائل منفی دانس��ت و گفت: 
بیشتر ما مس��ائل منفی را بدون دلیل می پذیرند 
اما مسائل مثبت را تنها با دایل قوی می پذیریم، 
از س��وی دیگر دچار خودکم بینی هستیم و فکر 
می کنیم همه جوامع از ما پیش��رفته تر و موفق تر 
هس��تند و ش��رایطی بهتر دارند، در نتیجه با این 
تفکر شرایط رشد و ترقی را برای خود نمی بینیم، 
در حالی ک��ه ایجاد تفکر مثبت ف��ردی و جمعی 

می تواند موجب حرکت و شکوفایی جامعه شود.

 40س�ال است با قدرت مقابل آمریکا 
ایستاده ایم

وی با تاکید بر اهمیت ش��ناخت برای جوانان در 
رویارویی با دش��من اظهارداشت: نسل امروز ما 

نیازمند شناخت موئلفه های قدرت ملی هستند. 
توطئه هایی ک��ه دش��منان انق��اب از ابتدای 
پیروزی انقاب اس��امی تا به امروز علیه ایران 
اس��امی انجام داده اگر علیه هر کشور دیگری 
انجام داده بودند هیچ نام و نشانی از آنها نمی ماند، 
این یک واقعیت اس��ت ش��ما می بینی��د که آنها 
اعام می کنند که اگر دوهفته از رژیم س��عودی 
حمایت نکنیم دولت آنها از هم می پاشد و اعام 
می کند که باید آنها را مانند گاو شیرده بدوشیم، 
عربستانی سعودی با این همه ثروت و تسلیحاتی 
ک��ه خریداری کرده به بی��ان آمریکایی ها بدون 
حمایت آنها بی��ش از دو هفته دوام نمی آورد. اما 
در مقابل ایران اس��امی 40 س��ال است که در 
رویارویی مستقیم با آمریکا قرار دارد و با قدرت به 
مسیر خود ادامه می دهد. امروز به برکت تجارب 
انقاب اس��امی و دفاع مقدس ب��ه جایگاهی 

رسیده ایم که دش��منان ما به شدت از رویارویی 
مستقیم با ملت ما واهمه دارند.

ب��ه گزارش مه��ر، دهقان با اش��اره به تجارب 
بس��یار ارزنده ملت ای��ران در بع��د از پیروزی 
انقاب اس��امی، گف��ت: ملت ای��ران به این 
نتیجه رس��یده که ه��ر چ��ه را اراده کند به آن 
دس��ت می یابد. همچنین مل��ت ما به این مهم 
رسیده که هر نوع کوتاه آمدن در برابر دشمن، 
مس��اوی با شکست اس��ت و به خوبی می دانند 
که مقاومت در برابر دشمن یک راهبرد و هدف 

کارآمد اس��ت. 
وی اس��تقال سیاس��ی را یک��ی از مهم ترین 
دستاوردهای انقاب اسامی برای ملت ایران 
دانس��ت و افزود: نظام س��لطه با هر دستاورد و 
عنصری که بتواند به عنوان قدرت ملی کش��ور 

ما تلقی ش��ود مخالفت می کند.

دشمنان از رویارویی مستقیم با ملت ما واهمه دارند
سردار دهقان:

حضرت آیت اه خامنه ای در پیامی به بیست و هفتمین 
اجاس سراس��ری نماز با تأکید بر ل��زوم ترویج نماز با 
همه ش��یوه های اثرگذار، بخش مهمی از گرفتاری ها 
و آلودگی ه��ا را ناش��ی از نپرداختن به نماز دانس��تند و 
افزودند: نماز آنگاه که با خش��وع و حضور گزارده شود 
جامعه را به صاح و س��داد در زبان و عمل می کش��اند 
و اعتاء می بخش��د. مت��ن پیام رهبر انق��اب به این 
 اجاس که روز گذش��ته در استان سمنان برگزار شد و 

حجت ااس��ام والمس��لمین ش��اهچراغی نماینده 
ولی فقیه در سمنان، آن را قرائت کرد به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
و صلی اه علی محمد و آله الطاهرین

اجاس س��اانه نماز از س��ویی نش��انه حق گزاری در 
براب��ر فریضه  ای اس��ت که می تواند بر هم��ه اعمال و 
فرای��ض دیگر، روح بدم��د و آنها را کارآم��د کند: »إن 
ُقبِلَت ُقبَِل ماِس��واها« و از س��وی دیگر خدمت بزرگی 

اس��ت به آنان که حِق این هدیه الهی را ندانس��ته و در 
آن س��هل انگاری می کنند. نماز آنگاه که با خش��وع و 
حضور گزارده ش��ود جامعه را به صاح و سداد در زبان 
و عمل می کشاند و اعتاء می بخشد. بخش مهمی از 
گرفتاری ه��ا و آلودگی های ما براث��ر نپرداختن به این 
حقیقت هش��داردهنده اس��ت. از این رو ترویج نماز با 
همه شیوه های اثرگذار، در شمار وظایف بزرگی است 
که همه باید بدان اهتمام ورزیم و شما دست اندرکاران 

این اجاس بویژه عالم مجاهد جناب حجت ااس��ام 
آق��ای قرائت��ی بحم��داه در ای��ن راه از توفیق الهی 
بهره مند ش��ده اید. آموزش و پ��رورش می تواند در این 
عرصه از اثرگذارترین ها باشد. مدارس را مزین کنید به 
نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین تضمین برای سامتی 

آینده جامعه است.
والسام علیکم و رحمت اه و برکاته
سیدعلی خامنه ای- 13 آذر 1397
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ورود مدعی العموم به منظور ساماندهی 
توزیع گاز در زاهدان

دادس��تان مرکز سیس��تان و بلوچس��تان، گفت: در پی انتش��ار اخباری 
مبنی بر نارضایتی مردم از توزیع نامناس��ب کپس��ول گاز مایع در زاهدان 
حجت ااس��ام والمس��لمین موحدی راد دادس��تان مرکز سیس��تان و 

بلوچستان به عنوان مدعی العموم به مساله ورود کرد.
 حجت ااس��ام والمس��لمین موحدی راد، اظهارکرد: در بازدیدی که از 
جایگاه عرضه س��یلندر گاز به عمل آمد برای رسیدگی به مشکات مردم 
با فرماندار تماس گرفتم و با حضور شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
نیز پیرامون این مساله بحث و بررسی و دستورات ویژه قضایی صادر شد.

وی با بیان اینکه برای س��اماندهی وضعیت پی��ش آمده برخی از مدیران 
شرکت توزیع کننده گاز را برای اداي توضیح خواسته ایم خاطرنشان کرد: 
در بحث نحوه توزیع کپسول های گاز تخلفاتی رخ داده بود و عامان توزیع 
به جای اینکه کپس��ول ها را در درب منزل به مردم عرضه کنند به صورت 
غیرمجاز و به قیمتی بااتر از قیمت مصوب به دکه ها و مغازه دار ها واگذار 
می کردند و مغازه دار ها نیز کپسول را به دوبرابر قیمت به مردم می فروختند.

موحدی راد با اش��اره به اینکه بخش��ی از مشکات ناش��ی از عدم توزیع 
مناسب گاز و تخلف توزیع کنندگان بود؛ افزود: در همین راستا دستوراتی 
در جه��ت برخورد با مغازه داران و پلمب دکه های غیرمجازی که اقدام به 
عرضه کپسول های گاز با قیمتی بااتر از نرخ مصوب می کردند؛ صادر شد.

وی با تذکید بر تکلیف شرکت ها برای نظارت بیشتر بر عرضه کپسول های 
گاز گفت: مقرر شد در مرحله اول بصورت سبدی و در 4 نقطه شهر توزیع 
انجام و پس از شکستن صفوف و عادی شدن وضعیت، شرکت ها با حضور 

درب منازل مردم نسبت به تحویل کپسول و فروش آن اقدام کند.
دادس��تان عمومی و انقاب مرکز سیس��تان و بلوچس��تان تأکید کرد: در 
صورتی که شرکت های توزیع کننده در این زمینه همراهی نکنند و تخلف 
عامان توزیع کپسول های گازمحرز ش��ود بدون هیچ اغماضی با آن ها 

طبق قانون برخورد خواهد شد.
موحدی راد با اش��اره به مشکات مربوط به س��همیه و عدم تخصیص و 
تحویل گاز اضافه کرد: بعد از بازدید از جایگاه عرضه سیلندر گاز؛ جلسه ای 
با حضور مسئوان مربوطه در فرمانداری برگزار شد که یکی از مسئولین 
مربوطه از وزارت نفت نیز در این جلس��ه حضور داشت و افزایش سهمیه 
سوخت گاز سیستان و بلوچستان و به ویژه شهر زاهدان یکی از مصوبات 
جلس��ه بود که با موافقت مس��ئوان س��همیه قابل توجهی در این راستا 

تخصیص یافت.

مشکات بخش صنعت نیازمند 
همدلی و همراهی مسئوان است

رییس کل دادگس��تری اس��تان قزوین گفت: در س��تاد اقتصادمقاومتی 
سیاسی کاری جایگاهی ندارد و اهداف فراجناحی است و نخواهیم گذاشت 
نگاه های سیاس��ی این س��تاد را از اهداف اصلی خود که همان رفع موانع 

و مشکات حوزه اقتصاد، سرمایه گذاری، تولید و صنعت است دور کند.
حج��ت ااس��ام والمس��لمین قدرت��ی در حاش��یه بازدید اعضا س��تاد 
اقتصادمقاومتی دادگس��تری قزوین از 3 واحد تولیدی در شهر محمدیه 
اظهارکرد: همه تاش های ما برای ایج��اد امنیت در حوزه های مختلف 
کشور است و یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت اعم از اقتصادی، اجتماعی، 
روانی و ش��غلی گردش چرخ اقتصاد و صنعت در کش��ور اس��ت و اگر ما 
بخواهیم جرائم و آس��یب های اجتماعی کاهش پیدا کن��د باید به دنبال 

رونق اقتصادی باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان مستمر مشکات حوزه 
صنعت و تولید را در جلسات س��تاد اقتصادمقاومتی پیگیری می کند و در 
این خصوص اهتمام ویژه ای دارید و امیدواریم بخش عمده ای از موانع و 

مشکات صنعت استان در این ستاد حل و فصل شود.
قدرتی تصریح کرد: دادگس��تری استان به دنبال حمایت قضایی از بخش 
صنعت اس��ت و این موضوع ب��ه همه حوزه های قضایی اس��تان نیز طی 
بخشنامه ای اباغ ش��ده اس��ت که به هیچ عنوان احکام قضایی موجب 

تعطیلی واحد های صنعتی و تولیدی نشود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در ستاد 
اقتصاد مقاومتی سیاسی کاری جایگاهی ندارد و اهداف فراجناحی است 
و نخواهیم گذاشت نگاه های سیاسی این ستاد را از اهداف اصلی خود که 
همان رفع موانع و مشکات حوزه اقتصاد، سرمایه گذاری، تولید و صنعت 

است دور کند.

تأکید بر ورود تشکل های مردمی 
در ایجاد اشتغال برای محکومان

سرپرست اداره کل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه بر ورود تش��کل های مردمی در ایجاد اش��تغال 
ب��رای محکومان پس از اتمام دوره محکومی��ت تأکید کرد. احمد هنری 
در نشس��ت با نهادهای حمایت کننده از محکومان، خواستار زمینه ورود 
تشکل های مردمی در به کارگیری محکومان در خدمات عمومی پس از 
پایان دوران محکومیت ش��د. در ادامه حمیدرضا س��انگرد، مدیر آموزش 
و اش��تغال بنیاد تعاون زندانیان با اش��اره به ظرفیت های این بنیاد درباره 
مجازات های جایگزین حبس واشتغال زایی آنان اظهارکرد: اعزام به کار 
و دراختیار گذاش��تن نیرو به بخش خصوصی، یکی از ظرفیت های بنیاد 
تعاون زندانیان اس��ت که به همین منظور قراردادهایی داریم تا زندانیان 
با رأی باز، بیرون از زندان در زمین های کش��اورزی و واحدهای تولیدی 
کار کنند و دستمزد هم به آنان پرداخت شود. مدیر آموزش و اشتغال بنیاد 
تعاون زندانیان تصریح کرد: این بنیاد جایی به نام کارخانه خاقیت ایجاد 
کرد تا ایده پردازان بتوانند در آن جا ایده های خود را مطرح، سرمایه گذاران 

هم برای اجرای این ایده ها سرمایه گذاری کنند.

آزادی 1۲0 زندانی جرایم غیرعمد 
از زندان های هرمزگان

مدیرعامل س��تاد دیه هرمزگان از آزادی 120 زندانی جرایم غیرعمد در 
هشت ماه امسال از زندان های استان خبر داد.

 احمد مرادی نژاد در این خصوص افزود: در هشت ماه امسال 120 زندانی 
جرایم غیرعمد از زندان های استان آزاد شدند. وی با بیان اینکه 119 نفر از 
این زندانیان مرد و یک نفر زن بوده است، تصریح کرد: 57 نفر از این افراد 
به علت مهریه، 41 نفر به دلیل بدهی مالی، 15 نفر به خاطر نپرداختن نفقه 
و 7 نفر نیز به علت ناتوانی در پرداخت دیه زندانی بودند. مدیرعامل س��تاد 
دی��ه هرمزگان ادامه داد:حدود 50 درصد از بدهی این زندانیان آزادش��ده 
را شاکیان گذش��ت کردند و مابقی نیز از محل کمک باعوض ستاد دیه 
استان و کش��ور، نقدینگی خود زندانیان و تسهیات دریافتی بوده است. 
مرادی نژاد با اشاره به اینکه مجموع بدهی این افراد 192میلیارد ریال بود، 
اظهار کرد: هم اکنون نیز 146 نفر با بده��ی بیش از 323 میلیارد ریال در 

زندان های هرمزگان هستند.

علی رغم اباغ وقت
مشایی به دادگاه تجدیدنظر نیامد

قاض��ی زرگر با بیان اینکه علی رغم اباغ وقت، مش��ایی در دادگاه 
تجدیدنظر حاضر نشد، اعام کرد: با توجه به اظهارات وکای متهم 
و دریافت ایحه دفاعیه، ختم جلس��ه را اعام می کنیم و امیدواریم 

که در وقت مقتضی حکم ازم صادر شود.
 جلسه دادگاه تجدیدنظر » رحیم مشایی« رییس دفتر رییس جمهور 
س��ابق چهارشنبه 14 آذر در ش��عبه 36 تجدیدنظر استان تهران به 

ریاست قاضی زرگر و مستشاران شعبه برگزار شد.
با وجود اعام قبلی و اباغ وق��ت دادگاه، متهم پرونده از حضور در 
جلسه محکمه خودداری کرد، اما وکای وی در این جلسه حضور 

یافتند و به دفاع از اتهامات مشایی پرداختند.
پس از س��خنان وکای متهم و ادعای آن ها مبنی بر ُحسن سابقه 
»رحیم مش��ایی« در دفاع از نظام جمهوری اسامی، قاضی زرگر 
طی سخنان کوتاهی خطاب به وکای متهم گفت: همکاری امری 
یک طرفه نیست و باید همه طرف ها در این امر معاونت داشته باشند؛ 
فردی که در نظام اس��امی زندگی می کند برای همکاری با نظام، 
تکلیف و وظیفه ای مضاعف دارد، اما وقتی در مقابل نظام می ایستد 
و یک حکم قانونی را آتش می زند، برای هرکس��ی که وجدان دارد 
آشکار می کند که مساله چیز دیگری است و همکاری نیست بلکه 

درگیری است و این درگیری باعث کشمکش می شود.
قاضی زرگر پس از اس��تماع دفاعی��ات وکای متهم و ارائه ایحه 
دفاعیه اعام کرد: ب��ا توجه به اظه��ارات وکای متهم و دریافت 
ایحه دفاعیه، ختم جلسه را اعام می کنیم و امیدواریم که در وقت 

مقتضی حکم ازم صادر شود.
به گزارش میزان، گفتنی اس��ت، دو جلسه دادگاه بدوی »اسفندیار 
رحیم مشایی« سوم ش��هریور و یازدهم شهریور ماه سال جاری به 
صورت علنی و با حضور نمایندگان رس��انه ها در ش��عبه اول دادگاه 

انقاب اسامی به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی برگزار شد.
مشایی در جلس��ات دادگاه همواره تاش می کرد با طفره، هیاهو و 

داد و بیداد کاری کند که دادگاه نیمه تمام بماند.
د ر این رابطه غامحسین اسماعیلی، رییس کل دادگستری استان 
تهران 21 شهریور ماه اعام کرد براس��اس نتیجه دادرسی در سه 
فقره اتهامی اس��فندیار رحیم مش��ایی، اتهام اول دایر بر اجتماع و 
تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کش��ور به اس��تناد ماده 610 
قانون مجازات اسامی است که بر اساس آن وی به تحمل 5 سال 

حبس محکوم شد.
بنابراعام رییس کل دادگستری تهران، مشایی، در ارتباط با عنوان 
اتهامی دیگر دایر بر تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
به استناد ماده 500 قانون مجازات اسامی به تحمل یک سال حبس 
و در مورد اتهام ردیف سوم دایر بر توهین به مقامات قضایی به سبب 

انجام وظیفه، به تحمل 6 ماه حبس محکوم شد.
اسماعیلی تأکید کرد: در مجموع مجازات مشایی 6 سال و نیم است، 
ام��ا چنانچه همین رای مورد تایی��د دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد و 
تغییری در آن حاصل نش��ود به موجب قانون، مجازات اش��د یعنی 

صرفا 5 سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت.

وزارت ارتباطات قابلیت استعام از 
فروشگاه های اینترنتی را فراهم کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: از وزارت ارتباطات 
توقع می رود قابلیت استعام فروشگاه های اینترنتی را فراهم کند 

که در صورت بروز تخلف تعزیرات ورود کند.
محمدعل��ی اس��فنانی در برنامه »ب��دون خط خوردگ��ی« رادیو 
گفت وگو با موضوع واکنش سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات 
فروشگاه های اینترنتی با اشاره به فروشگاه های اینترنتی گفت: از 
نظر قانون، در فروشگاه های اینترنتی موضوع گرانفروشی و تقلب 
بیشترین تخلفاتی است که رخ می دهد و بیشترین شکایت ها نیز در 
این دو بخش به ویژه تقلب است یعنی فروشگاه اینترنتی یک کاا 
با مشخصاتی به جز آنچه در سایت آورده است، به فروش می رساند 

یا کیفیت آن متفاوت است.
وی افزود: هر زمان شکایتی از سایت های اینترنتی که فروش کاا را 
بر عهده دارند، به سازمان تعزیرات حکومتی برسد، رسیدگی می شود 

و پس از صدور حکم، آن را اجرا می کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران با بیان اینکه بررس��ی و 
رسیدگی به تخلفات فروشگاه های اینترنتی به دلیل نداشتن مکان 
ثابت دش��واری های خود را دارد، تصریح کرد: به مردم که نسبت به 
خرید کاا از فروشگاه های اینترنتی دقت کافی داشته باشند و حتما 
از فروشگاه های معتبر خرید کنند که قابل دسترسی باشد و اگر احیانا 

تخلفی از آن ها مشاهده شد، به آن ها رسیدگی شود.
 وی افزود: ماهیت فضای مجازی به گونه ای اس��ت که می تواند در 
فاصله زمانی بسیار محدودی گستردگی زیادی پیدا کند و تعداد افراد 
مراجعه کننده به آن را نیز نادرست اعام می کنند و این موضوع کار 
پیگیری و رصد سخت می شود و به همین جهت مردم بافاصله با 

مشاهده چنین مسائلی، اعام کنند.
 اسفنانی ضمن تأکید مجدد بر مراجعه مردم به فروشگاه های معتبر 
عنوان کرد: البت��ه از وزارت ارتباطات هم توقع می رود که اقداماتی 
در این زمینه انجام دهند تا قابلیت اس��تعام از فروش��گاه ها وجود 

داشته باشد. 
وقتی اعام ش��ود فروش��گاهی در قالب ف��روش اینترنتی تخلفی 
کرده باش��د، تعزیرات ورود می کند و حتی اگر ازم باش��د از پلیس 
فت��ا نیز کمک می گیریم تا نس��بت به برخورد ب��ا عوامل تخلف در 

فروشگاه های اینترنتی اقدام کنیم.

نیکوکاران تهرانی 10 زندانی مالی 
را آزاد کردند

مدیر نمایندگی س��تاد دیه اس��تان تهران، گفت: در روزهای پایانی 
پاییز، با پیروی و تمسک به سیره مهربانی امام رضا )ع(، 2 نیکوکار 
تهرانی زمین��ه آزادی 10 زندانی جرایم غیرعم��د در زمینه مالی را 

فراهم کردند. 
منوچهر رحمانی اظهارک��رد: این دو نیک اندیش با مراجعه به دفتر 
نمایندگی ستاد دیه استان و پرداخت هفتاد میلیون تومان، موجبات 
آزادی 10 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد را که به دلیل بدهکاری در 

حبس به سر می بردند، فراهم آوردند.
 مدیر نمایندگی س��تاد دیه اس��تان تهران، اف��زود: یکی از این 
زندانی��ان، مردی 57 س��اله ب��ود که قب��ا کارگاه تولی��د لوازم 
پاس��تیکی داشت اما به دلیل ورشکستگی، تمام سرمایه و حتی 
پ��ول پیش منزل مس��کونی اش را هم از دس��ت داد و به همراه 
همسر و دو فرزند دانشجویش در منزلی که اعضای هیات امنای 
مسجد محل، برایش تهیه کردند و خود نیز خادم آن مسجد شده 

ب��ود، زندگ��ی م��ی ک��رد. 
وی ادامه داد: این زندانی طی چند ماه، توانسته بود با پرداخت بخشی 
از بدهی های خود، رضایت ش��کات را جلب کند اما به دلیل آخرین 

بدهی که 32 میلیون تومان بود، در زندان به سر می برد. 
رحمانی گفت: ب��ا هدیه هفتاد میلیون تومانی ای��ن نیکوکاران که 
نخواستند نامشان اعام شود و هدف خود را پیروی و تمسک به سیره 
مهربانی امام رضا)ع( اعام کردند، بافاصله پس از سیر مراحل اداری 
 و دستور مقام قضایی، خادم مسجد و 9 نفر دیگر در میان استقبال گرم

خانواده هایشان، آزاد شدند.

روی خط خبر

معاون منابع انس�انی قوه قضاییه، دس�تگاه قضایی را یکی از 
دانش محورترین  دستگاه های کشور دانست.

حجت ااسام والمسلمین علیرضا امینی در نشست مدیران منابع انسانی 
قوه قضاییه در قم، بر اهمیت مس��اله توسعه نیروی انسانی تأکید کرد و 
گفت: با توجه به اهمیت توس��عه کارایی دستگاه قضایی، نیازمند ایجاد 

معاونت منابع انسانی بودیم.
وی در ادام��ه افزود: افزایش کارایی منابع انس��انی در دس��تگاه مهمی 
مثل قوه قضاییه ایج��اد چنین مرکزی را الزام آور ک��رده بود؛ نیروهای 
دستگاه قضایی نیازمند توسعه در سه محور و سه عنصر دانش، مهارت 

و سامت هستند.
به گزارش خبرگزاری حوزه، معاون منابع انسانی قوه قضاییه بیان کرد: 
رشد و توسعه دس��تگاه قضا نیز نیازمند توجه به این سه عنصر است؛ به 
جرات می توان گفت که دستگاهی به این عظمت در کشور وجود ندارد 

که تا این حد فعالیت هایش مرتبط به دانش نیروهای آن باشد.
وی تصریح کرد: کارایی نیروی انس��انی از نظر دانشی و همچنین تولید 
دانش روز به روز با انباشت دانش و تجربه این دستگاه را به یک دستگاه 
دانشی مبدل کرده است؛ مهارت و سامت نیز در این عرصه بسیار مهم 
و حیاتی است. امینی با ذکر این مطلب که کار در دستگاه قضایی نیازمند 
مهارت و سامت روابط اس��ت، اظهارکرد: با توجه به حساسیت باای 
این دستگاه، باید روی همه این عناصر حساسیت داشته باشیم تا خروجی 

مناسبی از این روند را به جامعه ارایه کنیم.
وی یادآورش��د: دانش تولید شده در دستگاه قضایی در کنار دانش های 
سازمانی که طی سال ها شکل گرفته است به همراه بازتولید دانشی که 
باید در این عرصه انجام ش��ود از جمله مهمترین مس��ایلی است که در 

معاونت نیروی انسانی دنبال می شود.
مع��اون منابع انس��انی قوه قضایی��ه با بیان ای��ن مطلب ک��ه معاونت 
نیروی انسانی باید بتواند از چرخه تولید دانش تا به کارگیری دانش ایفای 
نقش کند، گفت: با توجه به این حجم پرونده در سیستم قضایی، معاونان 

منابع انسانی باید معین القضات باشند.
وی تصریح کرد: در مس��اله یابی و پاسخ به مسایل نیز باید نقشی مهم و 
مؤثر ایجاد کنند؛ در این بخش مراکز آموزشی و پژوهشگاه نیز می تواند 
گام ه��ای مؤثری بردارد؛ دغدغه مهارت نی��ز از مهمترین دغدغه های 

س��ازمانی است؛ دانش به مهارت انسان تأثیر می گذارد ولی مهارتی که 
برای کار یک قاضی ازم اس��ت برای ما یک دغدغه جدی محس��وب 

می شود.
امینی با اشاره به مساله سامت نیز گفت: باید توجه داشت که سامت 
گاهی در بین افراد و گاهی در بین روابط سیستمی خودنمایی می کند؛ از 
جایی که فلسفه دستگاه قضایی، عدالت است وعدالت رکن اصلی اخاق 

است باید نسبت به مساله سامت دغدغه داشته باشیم.
معاون منابع انس��انی قوه قضاییه بی��ان کرد: همه دنیا روی س��امت 
دس��تگاه قضایی خود حساس هس��تند و گزارشات س��الیانه خود را نیز 
در خصوص پاکس��ازی دس��تگاه خود ارایه می دهند؛ سامت یکی از 

مهمترین ارکان فعالیت منابع انسانی درسیستم است.

وی افزود: ش��أن معاونت منابع انسانی، آنجاست که مقوات مهم را به 
یک ذهنیت و خواسته مبدل کنند؛ گاهی نیز برخی مسایل درجه اهمیت 
خاصی برای افراد ندارند؛ هرچه قدر این مس��ایل که می دانیم واضح تر 
باشد، می توانیم برنامه ریزی بهتری نیز داشته باشیم زیرا اذهان به جهت 

دیگری سوق پیدا نمی کند.
معاون نیروی انسانی قوه قضاییه متوسط سن فعاان دستگاه قضایی را 
40 س��ال عنوان کرد و گفت: با جوان تر شدن قضات و فعاان دستگاه 
قضایی جوانی و طراوت خاصی وارد مجموعه ش��ده است که البته آثار 
خ��اص خود را نیز دارد و این نیروها با این معدل س��ن از روحیه آموزش 
پذیری بیش��تری نیز برخوردار هس��تند که می توان با این دوره ها روی 

تجربه ها نیز کار کرد و آنها را افزایش داد.

میانگین سنی نیروهای قوه قضاییه
 به 40 سال کاهش پیدا کرده است

حجت ااسام والمسلمین امینی:

خبر

ج�رم  وق�وع  از  پیش�گیری  مع�اون 
قوه قضایی�ه، گف�ت: دس�تگاه قضای�ی با 
تم�ام ت�وان ب�ه حمایت ه�ای حقوق�ی و 
قانون�ی از تولیدکنن�دگان، صادرکنندگان، 

واردکنندگان و صنعتگران ادامه می دهد.

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری خراس��ان 
رض��وی، محمدباقر الفت در جم��ع فعاان حوزه 
صنعت در مش��هد با اش��اره به اس��تمرار حمایت 
قوه قضایی��ه از تولید و صنعت و مبارزه با مفاس��د 
اقتصادی، افزود: مقابله با جنگ اقتصادی نیازمند 

حرکت انقابی است.
وی اظهارک��رد: حمای��ت توأم دس��تگاه قضایی 
از صنع��ت و مبارزه ب��ا مفاس��داقتصادی از جمله 
راهبردهای اصولی جاری است. معاون پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضایی��ه در ادامه گفت: در حوزه 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی نیز باید توجه ویژه ای 
به اقدامات پیش��گیرانه برای جلوگی��ری از بروز 
تخلفات و جرایم احتمالی وجود داشته باشد. الفت 
افزود: یکی از مهمترین راهبردهای قوه قضاییه با 
محوریت معاونت امور اجتماعی و پیش��گیری از 
وقوع جرم، حمایت از تولید داخلی و فعالیتهای سالم 
اقتصادی در قالب های مختلف است. وی با تأکید 
بر ل��زوم توجه بیش از پیش ب��ر افزایش و ارتقای 
کمی و کیفی تولی��دات داخلی اظهارکرد: افزایش 
صادرات به عن��وان ضرورت غیرقاب��ل انکار باید 
مورد توجه فعاان عرص��ه صنعت قرار گیرد. وی 
گفت: در این زمینه تمام مس��ئوان در چهارچوب 

موازین قانونی باید تسهیات ازم را فراهم کنند. 
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره 
به لزوم توانمند سازی اقتصادی آحاد جامعه افزود: 
در ش��رایط کنونی در ح��وزه ف��ردی و اجتماعی 
نیازمند توانمندسازی اقتصادی هستیم که در این 
حوزه سازمان های مردم نهاد و تشکل های بخش 
خصوصی می توانند به صورت مؤثر نقش آفرینی 
کنند. وی اظهارکرد: شناس��ایی نقاط آسیب پذیر 
یکی از مواردی اس��ت که همواره مورد تأکید بوده 
و در کنار آن بای��د نقاط قوت اقتص��ادی از جمله 
در زمینه نظ��ارت ب��ر واردات و افزایش صادرات 
کااه��ای ایرانی احصاء و موردتوج��ه قرار گیرد. 
وی گفت: ام��روز برای غلبه بر مش��کات و حل 
مسائل موجود نیازمند اقدام جمعی در تمام حوزه ها 
به ویژه در حوزه اقتصادی هس��تیم، براین اساس 
تعامل مثب��ت، منطقی و قانون��ی واردکنندگان و 
صادرکنندگان می تواند به بهبود شرایط کمک کند.

ریی�س کل دادگاه ه�ای عموم�ی و انقاب 
تهران با تأکید بر لزوم تکریم ارباب رجوع، 
اظهارک�رد: تکریم ارباب رج�وع به عنوان 
برنام�ه  اصلی و اساس�ی در محاکم تهران 

است.

 به گ��زارش میزان ، عب��اس پوریانی ب��ا تأکید 
بر ل��زوم تکریم ارباب رج��وع اظهارکرد: تکریم 
ارباب رجوع، ماقات ه��ای مردمی و نظارت بر 
روند رس��یدگی به پرونده ها همواره مورد تأکید 
رییس قوه قضاییه قرار دارد که س��عی ما همواره 
بر این محور است که این موضوعات را به عنوان 
برنامه های اصلی و اساسی خودمان در محاکم 

ته��ران اج��را کنی��م.
وی ادامه داد: در راستای عمل به این برنامه ها، هر 
هفته در یکی از مجتمع های قضایی ش��هر تهران 
حضور یافته و به مراجعات مردمی و مشکات آنان 
رسیدگی می کنیم چرا که مردم از مسئوان قضایی 
و قضات توقع دارند فرصت بیشتری را برای گوش 
کردن حرف هایش��ان اختصاص دهند که انتظار 

درست، بجا و معقولی است.
رییس کل دادگاه های عموم��ی و انقاب تهران 
افزود: مساله ای که وجود دارد، بحث تراکم بسیار 
زیاد پرونده هاست و فشار کار روی قضات ما بسیار 

زیاد است.
پوریانی تأکید کرد: در کار قضایی، مهمتر از گوش 
دادن حرف م��ردم، پیگیری کار های آنان اس��ت 
بنابراین هم سعی کردیم به حرف ها و خواسته های 

مردم گ��وش دهیم و هم ورود کنیم تا افراد به حق 
و حقوق خود برسند و در جایی هم که حق با آن ها 

نبوده، گفته ایم حق با شما نیست.
رییس کل دادگاه های عموم��ی و انقاب تهران 
درباره میزان دسترسی مردم به مسئوان قضایی 
و سرپرستان مجتمع ها در شهر تهران، اظهارکرد: 
یکی از مواردی که همیشه به شخصه تأکید کردم، 
این اس��ت که درب اتاق سرپرستان مجتمع های 
قضایی باید به روی مردم باز باشد و این موضوع را 
به شخصه رعایت کردم. کمتر افرادی هم مراجعه 
کرده و گفته اند که سرپرس��تان مجتمع ها آن ها را 

نپذیرفته اند.
وی درباره نوسازی ساختمان مجتمع های قضایی 
نیز گفت: از شخص ریاست قوه قضاییه در این زمینه 
تش��کر و قدردانی می کنم که دستوراتی را در این 
زمینه صادر کردند و طی دو س��ال، ساختمان های 

جدید در تهران احداث شد.

دستگاه قضا از فعاان 
بخش تولید و صنعت حمایت می کند

تکریم ارباب رجوع 
در دستور  کار اصلی محاکم تهران

 HEMAYATONLINE. 
IR

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: کاهش زندانیان ناشی از پرداخت مهریه 
نیازمند اجرایی شدن مصوبه احراز مالی مردان است تا از این طریق مراکز 
ثبت ازدواج با اعتبارسنجی دقیق از تحمیل تعهدات پرداخت نشدنی به 

آنها ممانعت کنند.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسداه جوایی در نشست 
مشترک اعضای فراکسیون خانواده مجلس شورای اسامی با اشاره به 
کاهش تعداد طاق در نیمه نخس��ت س��ال جاری اظه��ار کرد: هرچند 
این آمار موجب خرس��ندی است اما باید توجه داش��ته باشیم بر اساس 
گزارش ارایه ش��ده تعداد ازدواج های انجام ش��ده نیز به دلیل مشکات 
معیشتی و دیگر مسایل فرهنگی کمتر شده است. به نحوی که عده ای 
هرچند به مزاح، اما این گونه و با اغ��راق عامل اصلی طاق ها را ازدواج 

اعام می کنند.
وی ضمن تاکید بر اجرای نظام مند سیاست های اجرایی کاهش طاق 
و پیشگیری از آسیب های ناش��ی از آن افزود: امروز برای افزایش واقعه 
طاق در بین جوانان و حتی بعضا سالمندان دایل متعددی ارایه می شود 
که شاید یکی از وجوه آن چه خوب یا چه بد ریختن قبح فصل یک رابطه 
مشترک است. امروز طاق بر خاف سال های دور یک فاجعه غیرقابل 

وصف نیس��ت، برای بس��یاری از زوجین یک تصمیم کاما عاقانه و 
طبیعی اس��ت که موجبات س��رور آ ها و حتی اطرافیان را به دنبال دارد. 
ش��ادی ناشی از جشن طاق با همه مذمت آن در نزد این گروه از همین 

زاویه نگاه نشات می گیرد.
مدیرعامل ستاد دیه کش��ور تصریح کرد: امروز طاق ها بیش از آن که 
معطوف به مسایل مالی و کمبود اقتصادی باشند مربوط به فقر فرهنگی 
و تهاجم فرهنگ غرب اس��ت که در این بخش تاش ش��ده با منطقی 
خواندن اموری چون عدم تقید فرد نسبت به همسر و اعمال محدودیت 

در مواجهه با فرزند با تاکید بر نش��انه های مدنیت و مقتضیات زیست در 
دنیای مدرن این شیوه زندگی تبلیغ و ترویج پیدا کند.

وی اظهار کرد: مشقت بار بودن زندگی و مخارج سنگین آن برای جوانان 
امروز منجر به افزایش سن ازدواج شده و آنهایی هم که در نهایت موفق 
به تشکیل خانواده می ش��وند، چون شخصیت شان در زندگی مجردی 
پخته ش��ده و انواع آسیب های فردی و رفتاری را دیده یا تجربه کرده اند 
لذا قابلیت انعطاف و تطبیقشان با دیگران علی رغم رفتار های سنجیده 
آنها در کمترین حد ممک��ن قرار دارد. گروهی که ب��ه قول عامه امروز 
س��ن ازدواج شان در ایران به تاخیر افتاده جمعیتی بالغ بر 13 میلیون نفر 

گزارش شده است.
جوایی تو خالی بودن برخی از وعده های مسئولین را هم از دیگر دایل 
باا بودن آمار ازدواج در کش��ور مطرح کرد و افزود: در زمینه کنترل آمار 
طاق امروز فعالیت و جلس��ات برخی نهاد ها را بای��د مصداق بارز تهیه 
نوش��دارو پس از مرگ سهراب قلمداد کنیم، از باب نمونه کافی است به 
قانون تس��هیل ازدواج )مصوب آذر 1384( نگاهی بیاندازیم تا ببینیم تا 
چه میزان از وعهده ها در قالب قانون و الزام دستگاه ها و مسئولین محقق 
شده است. در این بخش صحبت تنها عدد ریالی و دیگر تسهیات نیست.

مدیر عامل ستاد دیه کشور:
اجرای مصوبه احراز مالی کاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد

نشست بررسی مشکات و چالش ها در رسیدگی 
به پرونده های جرایم اقتصادی برگزار شد. نشست 
بررس��ی مش��کات و چالش ها در رس��یدگی به 
پرونده های جرایم اقتصادی به همت دادس��تانی 
 کل کشور، برگزار شد. در این نشست که با حضور 
محس��نی  المس��لمین  و  ااس��ام  حج��ت 
و      یی��ه  قضا ق��وه  ول  ا مع��اون  ژه ای   ا
حجت ااسام و المسلمین منتظری دادستان کل 
کش��ور برگزار ش��د، تعدادی از دادستان ها به ارایه 

گزارشات در رابطه با رسیدگی به جرایم اقتصادی 
پرداختند.

 نشست استانی اقتصاد مقاومتی
 همچنین روز گذش��ته، نشست اس��تانی اقتصاد 
مقاومتی با حضور اعضا و به ریاست غامحسین 
اسماعیلی، رییس کل دادگس��تری استان تهران 
برگزار ش��د. در این نشست رییس کل دادگستری 
استان تهران گزارشی از بازدید اخیر خود و تنی چند 

از معاونین، از ش��هرک صنعتی شمس آباد به ویژه 
نتایج حاصل از نشست صمیمی با مدیران واحد های 
مختلف به جمع حاضر ارایه کرد و مقرر شد در حد 
مق��دورات قانونی برای رفع مش��کات مطروحه 
در این ش��هرک، تاش های جدی صورت گیرد. 
اسماعیلی به لزوم صرفه جویی در هزینه های جاری 
تاکید و اظه��ار کرد: در این زمین��ه آیین نامه های 
مربوطه اباغ شده و لذا ازم است در خصوص خرید 
تجهیزات اداری در بعد درون س��ازمانی با اولویت 

کاای ایرانی و در بعد برون سازمانی نیز با حمایت 
از تولید و شکوفا کردن صنعت در اشکال مختلف آن 
با محوریت سیاست های اقتصاد مقاومتی، گام های 

موثری برداشته شود. 
در ادامه جلسه، نجفی معاون اول دادستان تهران و 
صادق پور، مدیر کل بازرسی استان به ارائه گزارشی 
از پرونده های مهم اقتصادی و نیز پیگیری مصوبات 
نشس��ت قبل پرداختند و حس��ب م��ورد مباحث 

کارشناسی نیز مطرح شد.

در دادستانی کل کشور بررسی شد 
مشکات و چالش ها در رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی
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چهره ها

ساخت پروژه های مسکن مهر 
سال آینده پایان می یابد

محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی 
گفت: بعید است از نظر اجرایی ساخت 
پروژه های مسکن مهر بیشتر از سال 
98 طول بکش��د مگر آنکه مس��ایل 
حقوقی و قضای��ی مانع اجرای برخی 

پروژه ها شود.
وی  درباره تکمیل پروژه های مسکن 
مهر، افزود: »هیچکدام از طرح های مسکن مهر شبیه یکدیگر نیستند؛ هر 
کدام مسایل و مشکات مربوط به خود را دارند که باید در جای خود بررسی 
شود، بخشی از آنها به شکل تعاونی، بخشی خود مالک و بخشی نیز قرارداد 
سه جانبه هستند.« وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: مساله مهم برای پروژه 

های مسکن مهر، بحث انشعابات برق، آب و ... است که باید رسیدگی شود.
اسامی درباره تعیین تکلیف طرح های مسکن مهر پردیس و پرند نیز گفت: 
حقوق مردم در طرح های مسکن مهر پرند و پردیس مطرح است که باید مورد 
رسیدگی قرار دارد. البته مردم نیز باید همراهی کنند تا این طرح ها تعیین تکلیف 
شود. وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن و طرح های در دست 
اجرا در این بخش، افزود: در نظر داریم جریان تولید مسکن در کشور را با اولویت 

قرار دادن جامعه متوسط و اقشار کم درآمد، رونق دهیم.
وی با بیان اینکه برنامه های متنوعی در بخش مسکن پیش بینی شده است، 
ادامه داد: مهمترین گامی که در هفته گذشته برداشته شد اباغ ساخت 100 
هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده بود. اسامی اضافه کرد: منابع این 
طرح اختصاص یافته و به استانداران نیز اباغ شده است که براساس آن در 270 
محله فرسوده کشور با مدیریت استانداران واحدهای مسکونی ساخته می شود.
وی گفت: طرح دیگری که در دس��تور کار قرار دارد ساخت 100 هزار واحد 

مسکونی در شهرهای کوچک است که بزودی اباغ می شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین بر اساس طرحی دیگر قرار است ساانه 
50 هزار واحد مسکونی جدید در شهرهای جدید ساخته شود. اسامی با بیان 
اینکه برنامه دیگر ما تکمیل 500 هزار واحد مسکن مهر باقیمانده است، اضافه 
کرد: با طراحی مدل های مختلف برای پروژه ها، ساخت آنها شتاب خواهد 
گرفت. وی یادآور شد: برای همه پروژه های مسکن مهر فراخوان داده شده و 
به همه مجریان و دستگاه های مربوطه )شامل سازمان ملی زمین، بنیاد مسکن 
و شرکت های شهرهای جدید( اباغ شده است که با توجه به منابع و شرایطی 

که وجود دارد، پروژه ها را تکمیل کنند.

تعیین نرخ 1600 تومانی 
خرید تضمینی گندم منطقی است

عباس کشاورز، معاون امور زراعی وزارت 
جهادکشاورزی گفت: تعیین نرخ 1600 
تومانی خرید تضمینی گندم، با توجه به 
نرخ تورم، افزایش هزینه های تولید و 
تامین نهاده های تولید با ارز رس��می 
4200 تومان منطقی است و نگرانی در 
این زمینه نداریم. وی تصریح کرد: در 
بحث قیمت گذاری گندم مسائل مختلف از جمله منافع ملی کشور، شرایط 
کشاورزان، نرخ تورم و هزینه های تولید در نظر گرفته می شود اما ممکن است 
ما با نظرات متفاوتی مواجه باشیم. وی اظهارداشت: نظرخواهی ها نشان می دهد 
که کشاورزان از قیمت خرید تضمینی 1600 تومانی راضی هستند. کشاورز 
درباره پیش بینی میزان تولید گندم در سال زراعی جاری نیز گفت: اکنون میزان 
سطح زیرکشت گندم 2 درصد از برنامه ما جلوتر است به گونه ای که تاکنون 2 
میلیون هکتار کشت آبی و 3.9 میلیون هکتار زیرکشت دیم رفته است. وی 
وضعیت بارندگی های را مناسب توصیف کرد و گفت: سطح بارندگی ها در سه 

استان کمتر از حد متوسط و در 29 استان بیش از متوسط بوده است.

تولید قطر در بخش نفتی زیاد نیست
اسداه قره خانی، سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس، از بررسی خروج قطر از 
اوپک در نشس��ت هفته ج��اری این 
سازمان نفتی خبر داد و گفت: تولید قطر 
در بخش نفتی زیاد نیست. وی  با اشاره 
به نشست هفته جاری اعضای اوپک 
در وین، گفت: در این نشست مسائلی 
که کش��ورهای تولیدکننده نفت دارند، همانند موضوع تحریم های ایران، 
کاهش قیمت نفت و کشورهایی که بیش از سهمیه اوپک نفت در بازار عرضه 
کرده اند، مطرح و بررسی می شود. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسامی، درباره خروج قطر از اوپک، افزود: قطر در رسانه ها اعام کرده  که 
می خواهد از اوپک خارج شود، لذا باید در نشست هفته جاری مشاهده کرد که 
آیا قطر در نشس��ت هفته جاری حضور می یابد یا خیر. وی ادامه داد: قطر به 
عنوان یکی از اعضای عادی اوپک نفتی است، اما در اوپک گازی قطر یکی از 
ارکان مهم آن است. نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسامی، 
با بیان اینکه تولیدات قطر در بخش نفتی زیاد نیست، تصریح کرد: تولیدات 
نفتی قطر بیشتر از یک ایه نفتی است که حدود 400 هزار بشکه از این ایه 

نفت تولید می شود.

 نرخ دار سال 98 نباید روند نزولی
 قیمت ها را برهم بزند

مهرداد بائوج اهوتی، عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه ومحاس��بات مجلس 
می گوید نرخ دار در س��ال 98 باید به 
نحوی تعیین شود که باعث ادامه روند 

نزولی قیمت ها باشد.
عض��و کمیس��یون برنام��ه، بودجه 
ومحاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین 
نباید با اظهارنظر درباره جزییاتی که صحت آن مشخص نیست، در بازار، به 
خصوص بازار ارز التهاب ایجاد ک��رد. نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم 
شورای اسامی با اشاره به روند کاهشی نرخ دار، تاکید کرد: در حال حاضر 
دار روند کاهشی به خود گرفته است و در واقع سیر مثبتی را طی می کند و 
به قیمت واقعی خود می رسد، بنابراین نباید با اعام ارقام که حدس و گمان 
است، به این روند کاهشی ضربه وارد کرد. وی در خصوص نرخ دار در سال 
98 اظهار داش��ت: با این حال انتظار می رود دولت نرخی را برای دار اعام 
کند که به سیر نزولی قیمت ارز کمک کندو باعث التهاب مجدد در بازار نشود.
 اهوتی با اشاره به نزدیک شدن به ارائه ایحه بودجه سال 98 از سوی دولت 
به مجلس گفت: دولت با بودجه ای که ارائه می دهد، می تواند هم باعث التهاب 
مجدد در بازار ش��ود و هم می تواند تاثیر مثبت بر بازار بگذارد تا روند نزولی تا 

رسیدن به نرخ واقعی ادامه پیدا کند.

  اقتصادی  

تا پیش از این، گفته می ش��د رییس جمهوری با 
افزایش قیمت خودرو مخالف اس��ت، با این حال 
آن طور که رض��ا رحمانی وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت روز س��ه ش��نبه اعام ک��رده، روحانی 
مخالفتی با این موضوع ندارد.  البته وزیر صنعت 
نیز تا به امروز هیچ گاه تعیین قیمت خودروهای 
داخلی براساس فرمول »قیمت گذاری در حاشیه 
بازار« را مورد  تایید قرار نداده و در آخرین اظهارات 
خود عنوان کرد سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان در حال انجام کار کارشناس��ی 
برای تعیین قیمت جدید خودروها است. از آن سو 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی نیز موضع 
موافقی درباره افزایش قیمت خودرو به خصوص 

براساس فرمول حاشیه بازار، نداشتند.
همه این مواضع مخالف در حالی بود که زنجیره 
خودروسازی کشور به خصوص قطعه سازان، در 
چند ماه گذشته مصرانه خواستار افزایش قیمت 
خودرو براساس حاشیه بازار ش��دند. آنها حتی با 

ارس��ال نامه ای به رییس جمهوری، تاکید کردند 
ک��ه در صورت ادام��ه قیمت گذاری دس��توری، 
صنای��ع خودرو و قطعه کش��ور با مش��کل رو به 
رو می ش��وند. پس از آن موض��وع قیمت گذاری 
خودروهای داخلی براساس فرمول »پنج درصد 
زیر نرخ بازار« مطرح شد  و البته هیچ مقام رسمی 
آن را تایید نکرد و حتی وزیر صنعت، مهر تکذیب 

بر این موضوع زد.
ش��نیده ها از آن حکای��ت داش��ت که ش��خص 
رییس جمهوری با افزایش قیمت خودرو متناسب 
با حاش��یه بازار، مخالف است و قیمت های جدید 
نیز ب��ه همین دلیل اعام نمی ش��ود. حتی یکی 
از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی نیز به 
نق��ل از مقام��ات وزارت صنعت اع��ام کرد که 
رییس جمهوری مخال��ف افزایش قیمت خودرو 
است. این اظهارنظر البته به فاصله کوتاهی توسط 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیب و وی اعام 
کرد روحانی با افزایش قیمت خودروهای داخلی 

مخالف نیست. در نهایت اما ادعا می شود در این 
خصوص توافقاتی صورت گرفته است. 

   تبعات افزایش قیمت خودرو
کارشناسان مخالف با آزادس��ازی قیمت خودرو 
معتقدند افزای��ش قیمت ها تاثی��رات مخربی بر 
بازار خواهد داش��ت به خصوص اینکه بس��یاری 
از خریداران خودروهای پیش فروش��ی با ش��رط 
قیم��ت روز اقدام به ثبت ن��ام کرده اند  و بنابراین 
مجبورند محصوات پیش خریدی را با قیمت روز 
تحویل بگیرند. از سوی دیگر، مشتریانی که تازه 
قصد خرید خودرو دارند نیز چاره ای جز کنار آمدن 
با قیمت های جدید نخواهند داشت.  خودروسازان 
وعده داده اند  نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار 
خودروها، عما دال ها و واس��طه گران را از بازار 
دور خواهد کرد و بنابراین تقاضا برای خرید پایین 
می آید و در نتیجه، نمودار قیمت به سمت نزولی 
شدن میل خواهد کرد. این وعده البته در صورتی 

عملی خواهد ش��د که آنها روندی مناس��ب را در 
عرضه پیش گرفت��ه و مقدمات ایجاد تعادل میان 
عرضه و تقاضا را فراهم بیاورند. به عبارت بهتر، اگر 
قرار باشد خودروسازان در راستای افزایش قیمت 
همچنان عرضه را کنت��رل کنند، نه تنها کاهش 
قیمتی در کار نخواهد ب��ود، بلکه موجی جدید از 
افزایش قیمت نیز دامان مشتریان را خواهد گرفت.

  حاشیه بازار معیار نامناسب 
برای قیمت گذاری 

یک مقام مس��ئول در وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت حاش��یه ب��ازار را معیار نامناس��ب برای 
قیمت گ��ذاری عن��وان کرد و گفت: »س��ازمان 
حمای��ت تا ای��ن لحظه هی��چ تواف��ق نهایی با 
خودروسازان صورت نداده و جلسات کارشناسی 
مدام برگزار می شود، اما هنوز نتیجه نهایی در این 

وزارتخانه حاصل نشده است.«
وی در گفتگ��و ب��ا مه��ر اف��زود: »بع��د از تایید 
جمع بندی نهایی ش��یوه قیمت گ��ذاری خودرو 
از س��وی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان ب��ا خودروس��ازان، این موضوع 
باید در ش��ورای معاونان وزارتخان��ه مورد تائید 
واقع شده و سپس در ش��ورای اقتصاد به ریاست 
رییس جمهوری م��ورد جمع بن��دی نهایی قرار 
گیرد. پس تا این لحظه هیچ توافقی حاصل نشده 
است.« وی تصریح کرد: »اصوا مشخص نیست 
اینکه گفته می شود قیمت 5 درصد زیر نرخ بازار 
باشد، نکته ای است که باید به آن پاسخ داد که نرخ 
بازار را چه کسی تعیین می کند که قیمت رسمی 
خودرو باید 5 درصد زیر آن باشد و اصوا فرمول 

قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار چیست؟«
در واق��ع، فروش خ��ودرو به درص��دی کمتر از 
نرخ حاش��یه بازار، همان خواس��ته ای اس��ت که 
خودروسازان برای افزایش قیمت و واقعی کردن 
نرخ های خودرو به زعم خود داش��تند؛ در حالیکه 
باید به این سوال پاس��خ دهند که بازارسازان در 
حوزه خودرو چه کسانی هستند که قرار است نرخ 

کمتر از آن تعیین شود.
در ماه ه��ای اخیر قیمت خودرو در حاش��یه بازار 
افزایش چند برابری داش��ته است و این موضوع 
معامات ب��ازار خودرو را کاهش داده اس��ت. بر 
اساس آخرین خبرها قیمت سمندال ایکس 56، 
پژو207 دنده ای 90، پراید 111، 38، پراید 131 
35 و پژو پارس 70 میلیون تومان در حاشیه بازار 
معامله می شود. گفته می شود با آزادسازی، قیمت  
خودرو حداقل 10 میلیون تومان باا خواهد رفت. 
حال باید دید در روزهای آینده چه تصمیماتی در 

این خصوص اتخاذ می شود. 

»حمایت« گزارش می دهد

انتقاد از آزادسازی قیمت خودرو
اخبار کوتاه

ارسال  بودجه 98  
به مجلس

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت طبق قانون به 
وظیفه خ��ود عمل می کند، گفت: پنج ش��نبه پانزدهم آذرماه قرار 
اس��ت بودجه را به مجلس ش��ورای اسامی ارس��ال و در سازمان 

برنامه رونمایی کنیم.
محمدباقر نوبخت اظهار داش��ت: آنچه که بخ��ش قابل توجه ارز 
س��ال آینده اس��ت، 14 میلیارد دار برای کااهای اساسی، دارو و 
نهاده های کشاورزی با ارز 4200 تومان است و پیش بینی می شود 

که از طریق سامانه نیما عمل شود.
نوبخت گفت: اینها همه پیش بینی هایی اس��ت که هیچ کدام در 

بودجه لحاظ نمی شود اما برای محاسبات ما مبنا قرار میگیرد.
رییس س��ازمان برنامه و بودجه  گف��ت: هرچند نمایندگان محترم 
برای کاری مهمتر که آن سرکشی از حوزه های انتخابیه خودشان 
است تا 10 روز آینده جلسه علنی در مجلس نخواهند داشت، دولت 
طبق قانون به وظیفه خود عمل می کند تا ایحه بودجه را در زمان 

تعیین شده به مجلس ارائه کند.
وی گفت: دولت با تاش فراوانی که در این مدت داشت و جلسات 
متعددی چه در داخل دولت و چه در سازمان برنامه و بودجه صورت 
گرفت و در نهایت ایحه بودجه را در 14 جلد تنظیم کرده اس��ت و 
انشاءاه این ایحه را تقدیم مجلس خواهیم کرد و هر زمان جلسه 
رسمی مجلس آغاز ش��ود، رییس جمهوری در مراسمی که برای 
ارائه بودجه برگزار خواهد شد، صحبت های خود را در این خصوص 

مطرح خواهند کرد.

گرانفروشی 
محصوات لبنی

لبنیات یکی از محصواتی اس��ت که به گفته بسیاری از مسئوان 
دس��تگاه های نظارتی و به گواه اخبار و گزارش هایی که از س��وی 
آن ها منتشر می ش��ود، یکی از پرحاش��یه ترین بازارها را دارد و به 
وقت افزای��ش قیمت حرف و حدیث های بس��یاری برای آن ها به 

وجود می آید. 
بر اساس جدیدترین گزارش رس��می بانک مرکزی، محصوات 
لبنیات در هفته منتهی به نهم آذر ماه امس��ال 58 درصد نسبت به 
هفته مش��ابه سال گذش��ته افزایش قیمت را تجربه کرده اند و این 
میزان برای برخی از محصوات مانند ماس��ت پاستوریزه به 75.1 

درصد هم می رسد.
مشخص نیس��ت این میزان افزایش قیمت چه سنخیتی با میزان 
افزایش قیمتی دارد که انجمن صنفی صنایع لبنی براساس مصوبه 
س��تاد تنظیم بازار به کارخانه ها و برندهای زیرمجموعه خود اباغ 
کرد و اساس��ا اگر حت��ی افزایش قیمت 32 درص��دی برای برخی 
محصوات لبنی تصویب ش��ده، چرا قیمت ش��ان نسبت به سال 

گذشته 58 درصد گران تر شده است.
به گزارش ایسنا، بررسی قیمت های مصوب با قیمت های رسمی 
که بانک مرک��زی آن را رصد ک��رده زوایای دیگ��ری از تخلفات 
لبنیاتی ها را نشان  می دهد، به عنوان مثال در آخرین مصوبه ستاد 
تنظی��م بازار برای لبنی��ات قیمت ماس��ت 900 گرمی کم چرب و 
پرچرب 3800 و 4000 تومان تعیین شده بود اما جدیدترین جدول 
ارزیابی بانک مرکزی قیم��ت 6077 تومان را برای این محصول 
 ثبت کرده است که اتفاقا نسبت به سال گذشته 75.1 درصد گران تر

 شده است.
در حالی ک��ه نرخ مصوب 5700 تومانی برای پنیر 400 گرمی ثبت 
شده است، متوسط قیمت این محصول بسته به برندهای مختلف 
در ب��ازار تهران در هفته منتهی به نه��م آذر ماه 8503 تومان ثبت 
شده است که 66.5 درصد نسبت به هفته مشابه هفته سال گذشته 

گران تر شده است.

رشد فزاینده قیمت خودرویی ها 
در بورس

معامله گران بازار س��هام روز گذش��ته شاهد رش��د فزاینده قیمت 
خودرویی ها بوده اس��ت که ب��ه گفته کارشناس��ان، گمانه زنی ها 
 در مورد آزادس��ازی قیمت خ��ودرو یکی از عوام��ل مهم افزایش 

قیمت هاست.
روز گذشته ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
استان تهران 1209 واحد رشد کرد و تا رقم 166 هزار و 910 واحدی 
باا رفت. در عین حال شاخص کل هم وزن با 319 واحد افزایش به 

رقم 27 هزار و 442 واحدی رسید.
شاخص آزاد ش��ناور نیز هم جهت با ش��اخص اصلی 1485 واحد 
افزایش یافت و تا رقم 179 هزار و 65 واحدی رشد کرد. همچنین 
شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب 10 هزار و 64 و 1568 

واحد افزایش یافتند.
روز گذش��ته نمادهایی در گروه کانه های فلزی چند رش��ته ای ها 
پاایشی ها و خودرویی بیشترین تاثیر را در روند نوسانات شاخص 

کل داشتند.
معدن��ی و صنعتی گل گوه��ر در راس این نمادها ق��رار گرفت. به 
طوریکه معامات سهام این شرکت 136 واحد تاثیر افزاینده روی 
شاخص های بازار سرمایه دارد. همچنین گروه مپنا مدیریت سرمایه 
گذاری امید و پاایش نفت اصفهان هر یک به ترتیب 114، 71 و 58 

واحد تاثیر افزاینده روی شاخص های بازار داشتند.
اما در طرف مقابل نماد شرکت های پتروش��یمی فناوران، توسعه 
صنایع بهشهر و س��رمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین هر 
یک به ترتی��ب 34، 15 و 14 واحد تاثیر کاهنده بر ش��اخص های 

بازار سهام داشتند.
با گمانه زنی ها در مورد آزادسازی قیمت خودرو روز گذشته قیمت 
س��هم های این گروه نیز روند رو ب��ه افزایش��ی را تجربه کرد. به 
طوریکه نمادهای پر معامله ای همچون سایپا، ایران خودرو، زامیاد، 
پارس خودرو، گروه بهمن همگی نزدیک به پنج درصد رشد قیمت 
را تجربه کردند. در بسیاری از نمادها سهامداران برای خرید سهام 

این شرکت ها در صف ایستادند.
از طرف��ی معامله گران بازار س��هام روز گذش��ته ش��اهد افزایش 
قیمت ها در گروه بانک و موسس��ات اعتب��اری بودند. در این گروه 
 217 میلیون سهم به ارزش بیش از 32 میلیارد تومان مورد داد و ستد

 قرار گرفت.
همچنین نفتی ها شاهد نوسان قیمتی کمتر از دو درصد رو به پایین 
بودند اما در گروه محصوات شیمیایی بسیاری از شرکت ها با ضرب 

آهنگ آرامی شاهد کاهش قیمت سهام شان بودند.
ارزش معامات بورس تهران روز گذشته به رقم 637 میلیارد تومان 
رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 1.5 میلیارد 

سهم و اوراق مالی بود.
آیفکس نیز روز گذشته با 15 واحد رشد رقم 1844 واحدی را تجربه 
کرد. ارزش معامات فرابورس ایران ب��ه رقم 407 میلیارد تومان 
رسید و حجم معامات این بازار رقم یک میلیارد سهم و اوراق مالی 

را پشت سر گذاشت.

موضوع آزادسازی قیمت خودرو در روزهای اخیر با انتقادات زیادی همراه بوده است. خبرهای غیررسمی حاکی 
گروه

از این اس�ت که احتماا هفته آینده قیمت جدید خودروهای داخلی اعام می شود. اگرچه تایید و تکذیب های اقتصادی
فراوان در این خصوص شنیده شده است، اما در نهایت مجموع اظهارات نشان دهنده اتفاق نظر در خصوص 
افزایش قیمت هاس�ت. آنگونه که اعام شده  و در صورت توافق، قیمت کارخانه ای خودروهای تولید داخل به 
پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت. مخالفان با آزادس�ازی قیمت خ�ودرو این تصمیم را عاملی مجدد برای 
افزای�ش قیمت ه�ا در این بازار اع�ام می کنند و معتقدند ش�رط موفقیت در آزادس�ازی قیمت خودرو عرضه به موقع توس�ط 
خودروسازان و افزایش کیفیت تولیدات آنهاست و در غیر این صورت مجددا شاهد ادامه ماجرای انحصار در صنعت خودروسازی 
و نارضایتی مش�تریان از خودروسازان خواهیم بود. روز گذش�ته یک مقام مسئول در وزارت صنعت و معدن با اعام اینکه این 
وزارتخانه توافقی بر سر تعیین نرخ رسمی خودرو 5 درصد کمتر از نرخ بازار را تایید نکرده، حاشیه بازار را معیار نامناسب برای 

قیمت گذاری خودرو عنوان کرد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

انرژیبازار

متوسط قیمت خرده فروشی خوراکی ها
در هفته گذش��ته قیمت خرده فروش��ی هش��ت گروه م��واد خوراکی افزای��ش و دو گ��روه کاهش یافت. 
بانک مرکزی خاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به 
 9 آذرماه را اعام کرد که طی آن قیمت هش��ت گروه، نسبت به هفته قبل از آن افزایش و دو گروه کاهش 

یافت.
بر اس��اس این گزارش، در هفته مذکور نرخ لبنی��ات 0.5 درصد، تخم مرغ 2.4 درص��د، برنج 0.7 درصد، 
میوه های تازه یک درصد، س��بزی های تازه 1.9 درصد، گوشت قرمز 0.5 درصد، گوشت مرغ پنج درصد و 
چای 0.2 درصد نسبت به هفته قبل افزایش و نرخ حبوب 0.3 درصد و قند و شکر 1.1 درصد کاهش یافت. 

قیمت روغن نباتی نیز ثابت بود.
بر اس��اس آمار ارائه ش��ده بانک مرکزی، بیش��ترین افزایش قیمت در این هفته مربوط به هندوانه بود که 
افزایش قیمت 14.9 درصدی داشت و گوشت مرغ نیز پنج درصد گران و در مقابل خیار 9 درصد ارزان شد. 

بیشترین تغییرات قیمتی در یک سال گذشته نیز مربوط به گروه میوه های تازه بوده است.
در هفته منتهی به 9 آذرماه، در گروه لبنیات قیمت ماس��ت غیرپاس��توریزه نس��بت ب��ه هفته قبل معادل 
2.3 درصد، ماس��ت پاستوریزه 0.2 درصد و پنیر پاس��توریزه 1.9 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقام 
 ب��دون تغییر بود. قیمت تخ��م مرغ نیز 2.4 درصد افزایش یافت و ش��انه ای 138 هزار ت��ا 240 هزار ریال 

فروش  رفت.
در این هفته در گ��روه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی مع��ادل 0.1 درصد و برنج داخله درجه یک و 
درجه دو به ترتیب 0.6 درصد و 1.4 درصد افزایش داش��ت. در گروه حبوب قیمت لوبیا چشم بلبلی معادل 
یک درصد، لوبیا س��فید 0.6 درصد و لوبیا قرمز 0.3 درصد افزایش ولی بهای سایر اقام بین 0.3 درصد تا 

یک درصد کاهش یافت.
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو، گابی و هندوانه عرضه کمی داشت. 
س��ایر اقام میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت 

بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه  شد.
میوه فروشی های سطح شهر، اقام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت 
سیب قرمز معادل 0.4 درصد، سیب زرد 2.5 درصد، پرتقال درجه یک 2.3 درصد، انگور 3.6 درصد، هندوانه 
14.9 درصد و موز 0.9 درصد افزایش ولی بهای سایر اقام بین یک درصد تا 6.4 درصد کاهش داشت. در 
گروه س���بزی های تازه قیمت خیار معادل 9 درصد و سیب زمینی 2.6 درصد کاهش ولی بهای سایر اقام 

بین 1.4 درصد تا 7.8 درصد افزایش یافت.
در هفته مورد گزارش، قیمت گوش��ت گوسفند معادل 0.4 درصد، گوش��ت تازه گاو و گوساله 0.8 درصد و 

گوشت مرغ 5 درصد افزایش داشت.
در این هفته بهای قند معادل یک درصد و ش��کر 1.3 درصد کاهش ول��ی قیمت چای خارجی 0.2 درصد 

افزایش یافت. بهای انواع روغن نباتی ثابت بود.
متوسط قیمت خرده فروشی در هفته منتهی به نهم آذر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان 
می دهد که نرخ لبنیات 58 درصد، تخم مرغ 57.3 درصد، برنج 23.3 درصد، حبوب 14.9 درصد، میوه های 
تازه 68.7 درصد، س��بزی های تازه 39.7 درصد، گوش��ت قرمز 41 درصد، گوشت مرغ 42.1 درصد، چای 

23.8 درصد، روغن نباتی 43.7 درصد و قند و شکر 40 درصد افزایش یافته است.

پیشنهاد جدید برای کارت سوخت
مشاور سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: »سوخت گیری توسط کارت سوخت شخصی و به صورت 
نامحدود انجام می شود اما اگر کارت سوخت شخصی موجود نبود با کارت جایگاهداران با قیمت بااتری 

سوخت گیری انجام می شود.«
سعید عارفی در خصوص قاچاق سوخت و ضرورت سهمیه بندی بنزین، اظهار داشت: »در دو سال اخیر 
شاهد ثبات قیمت جهانی نفت و فرآورده های آن بودیم و نرخ فوب خلیج فارس در یک بازه زمانی بلند 

مدت بین 52 تا 56 سنت نوسان داشت.«
وی افزود: »قبل از نوس��انات نرخ ارز در یک س��ال اخیر صرفه قاچاق بنزین در حدود 1200 تومان به 
ازای هر لیتر به نس��بت ف��وب خلیج فارس بود و برای نفت گاز این رقم 2000 تومان بود اما در ش��رایط 
کنونی با نوس��انات نرخ ارز این رقم ب��رای هر لیتر بنزین حداقل 4000 توم��ان و برای نفت گاز 5000 

تومان شده است.«
مشاور س��امانه هوشمند سوخت کشور به تسنیم گفت: »قاچاق س��وخت به نسبت قاچاق سایر کااها 
مج��ازات های کمتری در قانون دارد لذا این امر و همچنین به صرفه بودن قاچاق س��وخت زمینه ای را 

برای تشویق افراد به این سمت فراهم کرده است.«
عارف��ی بیان کرد: »بیان اع��داد 40 و 20 میلیون لیتر قاچاق س��وخت قطعا اعداد صحیحی نیس��ت و 
مطابقتی با واقعیت های حوزه توزیع سوخت در کشور ندارد؛ سال 96، میانگین مصرف روزانه ما حدود 
74 میلیون لیتر بوده و این عدد در س��ال 95، 70.6 لیتر بوده اس��ت یعنی حدود 7 درصد رشد مصرف را 

در این بازه زمانی داشته ایم.«
وی ادامه داد: »با فرض اینکه همین رشد مصرف 7 درصدی در سال 97 نیز به صورت طبیعی تکرار می 
ش��د؛ در 5 ماهه اول سال که میانگین مصرف بنزین کش��ور به 82.1 میلیون لیتر رسیده و رشد مصرف 
حدود 10 درصد بوده است، لذا 3 درصد از این میزان را می توان به قاچاق نسبت داد که این عدد حداکثر 
2.5 میلیون لیتر می ش��ود، پس عدد 40 میلیون لیتر نمی تواند درس��ت باشد و قطعا آمار قاچاق سوخت 

در این حجم نیست.«
عارفی در خصوص راه های مقابله و همچنین مدیریت قاچاق سوخت توضیح داد: »تا زمانی که بنزین 
با قیمت ارز ان و به صورت نامحدود در کشور عرضه می شود قاچاق سوخت همچنان در جریان خواهد 
بود، لذا باید با س��همیه بندی بنزین یک میزان مشخصی را برای افراد دارای خودرو تعریف کنیم و اگر 

بیش از این میزان مصرف داشته باشند باید هزینه واقعی مصرف سوخت را بپردازند.«
مشاور سامانه هوشمند سوخت کش��ور ادامه داد: »این امر از دو جنبه دارای اهمیت است؛ اول اینکه در 
این ش��رایط افراد س��همیه اضافی برای قاچاق در اختیار ندارند، نکته مثبت دیگر این طرح نیز برقراری 

عدالت اجتماعی است.«
وی با بیان اینکه امکان عملیاتی ش��دن سامانه هوشمند سوخت بدون تغییر قیمت وجود دارد اما نتایج 
آن بسیار محدود خواهد بود، تصریح کرد: »ایده جدید در این جهت است که سوخت گیری توسط کارت 
سوخت شخصی و به صورت نامحدود انجام شود اما اگر به هر دلیل کارت سوخت شخصی موجود نبود 
با کارت جایگاهداران با قیمت بااتری سوخت گیری کنند که این مقوله را نمی توان  به افزایش قیمت 
نس��بت داد و تنها کنترل مصرف در این زمینه مدنظر است اما در درازمدت این سیاست پاسخگو نیست 

و باید به سمت اصاح قیمت ها پیش برویم.«

ع�دم تناس�ب بین عرض�ه و تقاض�ا از چالش ه�ای بخش 
کش�اورزی در کشور است و این مساله باعث می شود که در 
دوره هایی ش�اهد افزایش قیمت ها باشیم که از نمونه های 
آن در م�اه های اخیر می توان به گرانی گوجه فرنگی در بازار 
اشاره کرد. از سویی دیگرکم توجهی به این موضوع خسارت 
هایی را نی�ز متوجه کش�اورزان می کند. گ�زارش ها حاکی 
از این اس�ت که امس�ال تولید مرکبات و کی�وی به اندازه ای 
 اس�ت که باغداران با کاهش قیمت محص�وات خود مواجه 

شده اند.

محمدعل��ی طهماس��بی، معاون وزیر جهادکش��اورزی روز گذش��ته 
در مراس��م بزرگداش��ت روزجهانی خاک در جمع خبرن��گاران  گفت: 

»امس��ال تولید میوه و به ویژه مرکبات و کیوی به حدی  زیاد است که 
باغداران ب��ا کاهش قیمت در باغات روبه رو ش��ده اند و در حال حاضر 
نیز سازمان مرکزی  تعاون روستایی برای جلوگیری از کاهش قیمت 
 وارد میدان شده اند ضمن اینکه تا زمانی که بازار به تعادل برسد خرید 

ادامه دارد.«
به گ��زارش خبرگزاری ها، معاون وزیر جهاد کش��اورزی همچنین  از 
اختاف قیمت میوه از س��ر باغ تا خرده فروش��ی ها انتقاد کرد و  گفت: 
»متاس��فانه همیش��ه از این  فاصله چن��د برابری قیمت ه��ا دو گروه 
تولیدکننده و مصرف کننده متضرر هستند که به نظر می رسد باغداران 

و تولیدکنندگان باید خود چاره ای برای این مساله بیندیشند.«
طهماسبی در بخش دیگری از س��خنان خود اضافه کرد: »با توجه به 
محدودیت منابع آبی وزارت جهاد با اجرای طرح هایی در نظر دارد عاوه 

بر ایجاد اش��تغال مصرف آب را کاهش دهد، که از جمله این طرح ها 
می توان به توسعه کشت های گلخانه ای، آبیاری تحت فشار، توسعه 

اراضی شیب دار و استفاده از سایبان ها اشاره کرد.«
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه انتقال محصوات آب بر 
به گلخانه  یکی از سیاست های اصلی وزارت جهاد است، افزود: »این 

امر صرفه جویی 95 درصدی آب را به دنبال دارد.«
طهماسبی با اشاره به  محدودیت کش��ت خیار و فلفل در فضای آزاد، 
ادامه داد: »طبق  دستور وزیر جهادکشاورزی، کشت این  دو محصول 
تا سال 1400 در فضای باز با محدودیت های جدی روبه رو خواهد شد«.

این مقام مس��ئول ادام��ه داد: »درحال حاضر نیز درختان��ی مانند انار، 
لیموترش و... در گلخانه پرورش  داده می شود؛ چرا که باید به حفاظت 

از خاک توجه کنیم و چاره ای جز این نداریم.«

زیان کشاورزان از تولید مازاد مرکبات و کیوی



512/16اجرائیه
کاس�ه پرون�ده ش�ورا:5/97/159؛ مش�خصات محکوم علیه:اس�ماعیل حس�نی فرزن�د محمد به نش�انی مجهول 
المکان،مشخصات محکوم له: جان احمد سلطان زائی فرزند محمد هاشم شغل آزاد به نشانی سنگان، خ کمربندی؛ محکوم 
به : به موجب رای شماره 5/379 تاريخ 97/8/22 شعبه پنج سنگان  شورای حل اختاف شهرستان خواف که قطعیت 
يافته است محکوم علیه محکوم است به:حضور در يکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی انتقال مالکیت يک 
دستگاه خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی 737 ل 74 ايران 32 به نام خواهان و پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار 
ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان.محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ اين برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذار ويا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اينصورت 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 آيین دادرسی مدنی اقدام قانونی از 

سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذيرد.
شعبه پنج سنگان شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/17آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی شماره روزنامه حمايت بدينوسیله به آقای محمدرضا قهرمان فرزند فريدون فعا مجهول المکان اباغ 
میگردد بموجب راي شماره 465-1397/6/26 صادره ازشعبه 6 شورای حل اختاف تربت حیدريه به پرداخت متضامنا 
مبلغ 33766780 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1836169 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیزخسارت تاخیرتاديه اصل تسهیات اعطايی به  مبلغ 23177496 ريال از تاريخ 96/12/8 الی يوم ااوصول طبق 
قرارداد در حق خواهان بانک ملت محکوم گرديده،راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب يک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشارمحلی/روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس 

ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خويش را تکمیا به دفترشورا ارائه نمايد . 
مدير دفتر شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدريه

512/18آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی شماره 430-97/7/7 روزنامه حمايت بدينوسیله به خانم فاطمه محبی فعا مجهول المکان اباغ میگردد 
بموجب راي شماره 602-97/8/14  صادره ازشعبه 4 شورای حل اختاف تربت حیدريه به پرداخت مبلغ 12/300/000تومان 
بابت اصل خواسته و مبلغ 180 هزارتومان بابت خسارت هزينه دادرسی و خسارت تاخیرتاديه  از تاريخ سرسید 95/6/6 
تا يوم ااداء برابر شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان حسن رضائی با وکالت هاشم پیمان 
محکوم گرديده، راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب يک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمحلی/روزنامه رسمی 
آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی 

خويش را تکمیا به دفترشورا ارائه نمايد . 
مدير دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدريه

512/19آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی شماره 4193-97/2/20 روزنامه حمايت بدينوسیله به آقای صفدر جعفرزاده فرزند غامرضا فعا مجهول 
المکان اباغ میگردد بموجب راي ش�ماره 207-97/5/14 صادره ازشعبه 8 شورای حل اختاف تربت حیدريه محکوم 
اس�ت به پرداخت مبلغ 35/790/367 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیرتأديه اصل تسهیات اعطايی به مبلغ 
27/987/982 ريال از تاريخ 96/10/26 لغايت يوم ااوصول و پرداخت 1/167/000 ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه در حق خواهان بانک ملت با وکلت هاشم پیمان محکوم گرديده، راي صادره غیابي وقابل واخواهی است 
مراتب يک نوبت درروزنامه کثیراانتشارمحلی/روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی 

دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خويش را تکمیا به دفترشورا ارائه نمايد . 
رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدريه

512/20آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی شماره 4193-97/2/20 روزنامه حمايت بدينوسیله به آقای محمدرضا ژاله فرزند علی اکبر فعا مجهول 
المکان اباغ میگردد بموجب راي شماره صادره ازشعبه 8 شورای حل اختاف تربت حیدريه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 117/207/139 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیرتأديه اصل تسهیات اعطايی به مبلغ 79/553/680 ريال 
از تاريخ 96/9/23 لغايت يوم ااوصول و پرداخت 3/821/000ريال بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان بانک ملت با وکلت هاشم پیمان محکوم گرديده،راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب يک نوبت 
درروزنامه کثیراانتشارمحلی/روزنامه رسمی آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 

روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خويش را تکمیا به دفترشورا ارائه نمايد . 
مدير دفتر شعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدريه

512/21رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اينکه آقای محس�ن علی دخت مقدم دارای شناس�نامه ش�ماره 0879525815 به شرح دادخواست  به کاسه 
580-97 ش2  از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم  طاها علی دخت مقدم به 
شماره شناسنامه 0861215125 در تاريخ 1397/8/28 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به:1- محسن علی دخت مقدم به کد ملی 0829525815 ت.ت 1361 محل صدور شناسنامه شیروان 
پدرمتوفی 2- سمانه براتی به کد ملی 1900041707 ت.ت 1368 محل صدور شناسنامه رامهرمز مادر متوفی؛ اينک با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسی اعتراضي دارد و يا وصیتنامه نامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهي صادر و هر وصیت نامه جز سری و 

رسمی که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و با اثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/22رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اينکه س�کینه عاطفی مقدم دارای شناس�نامه شماره 0860028739 به ش�رح دادخواست  به کاسه 97-717 
ش�عبه چهار از اين شورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم  زهرا عطائی به شماره 
شناسنامه 0871266301 در تاريخ 1395/12/15 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1- سکینه عاطفی مقدم گوجه به ش.ش 0860028739 ت.ت 1368/3/8 محل صدور شناسنامه قوچان 
فرزند متوفی 2- جواد عاطفی مقدم گوجه ش.ش 0860254208 ت.ت 1371/1/10 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی؛ اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی  يک نوبت آگهي مي 
نمايد تا هر کسی اعتراضي دارد و يا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهي ظرف يک ماه به 

دادگاه تقديم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/24آگهي حصروراثت
 نظر به اينکه آقای نادر فرهنگی دارای شناس�نامه ش�ماره 436 به شرح دادخواست  به کاس�ه 460-97 ش 3 از اين 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که رقیه رافت به شماره شناس�نامه 1084 در تاريخ 
97/07/14 در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- محمد مهدی 
فرهنگ�ی ب�ه ش.ش 2121283668 ت.ت 1336/10/18 محل صدور شناس�نامه گرگان فرزند متوفی 2- نادر فرهنگی 
ش.ش 4591075834 ت.ت 1343/5/20محل صدور شناسنامه شاهرود فرزند متوفی3- زرين تاج فرهنگی به ش.ش 
0681760079 ت.ت 1349/10/26 محل صدور شناسنامه بجنورد فرزند متوفی 4- آرام فرهنگی به ش.ش 0889025762 
ت.ت 1354/05/27محل صدور شناسنامه قائنات فرزند متوفی؛ اينک با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسی اعتراضي دارد و يا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/25رونوشت آگهي حصروراثت*
 نظر به اينکه خانم صغری نصرتی دارای شناسنامه شماره 5228549031 به شرح دادخواست  به کاسه 7/432/97 از 
اين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجی قربان عاقل به شماره شناسنامه 
5228198393 در تاري�خ 1397/07/20در اقامت�گاه  دائم�ي خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-معصومه عاقل فرزند حجی قرب�ان ب�ه ش.م 5228201807 ت.ت 1350 فرزند متوفی 2- مصطفی 
عاقل فرزند حجی قربان به ش.م 0941233596 ت.ت 1360 فرزند متوفی 3- مجتبی عاقل فرزند حجی قربان به ش.م 
0938099752 ت.ت 1361 فرزند متوفی 4- نسرين عاقل فرزند حجی قربان به ش.م 5229872772 ت.ت 1366 فرزند 
متوف�ی 5- مري�م عاقل فرزند حجی قربان ب�ه ش.م 5220019635 ت.ت 1369 فرزند متوفی 6- صغری نصرتی فرزند 
غامرضا به ش.م 5228549031 ت.ت 1329 همس�ر متوفی ؛ اينک با انجام تش�ريفات مقدماتي درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی يک نوبت آگهي مي نمايد تا هر کسی اعتراضي دارد و يا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه هفت شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/26آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدين وس�یله به آقای امید ش�جاع فرزند علی اکبر فعا مجهول المکان اباغ می شود که بانک قوامین دادخواستی به 
خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 4 ش�ورای حل اختاف چناران ارائه و به کاسه 4/385/97 ثبت و برای 
روز ش�نبه مورخ 1397/10/22 س�اعت 10/30 وقت رسیدگی تعیین گرديده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب 
يک 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 جنب نمايندگی سايپا مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه 
ثانی دادخواس�ت وضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/27اجرائیه*
کاسه پرونده شورا:5/24/97؛ مشخصات محکوم علیه:فاطمه زهرا نقاشیان به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم 
له: مصطفی جوانمرد فرزند حسن به نشانی چناران،خ امام نرسید به 22 بهمن باتری سازی جوانمرد ؛محکوم به : به موجب 
رای شماره 66-66 تاريخ 97/6/31 شعبه پنج شورای حل اختاف شهرستان چناران که قطعیت يافته است محکوم علیه 
محکوم است به:پرداخت 1-مبلغ يک میلیون تومان بابت اصل خواسته 2- مبلغ نوزده هزار و پانصد تومان بابت هزينه 
های دادرسی در حق خواهان 3- پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ اين برگ 
اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ويا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و يا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در 
غیر اينصورت 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 آيین 

دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذيرد.
شعبه پنج شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/28آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده:970168 ح 2؛ وقت رسیدگی: 7 روز پس از انتشار آگهی ؛ خواهان: بنیاد مستضعفان انقاب اسامی؛ خوانده: 
امیر فاروج ؛ خواس�ته: خلع يد از يک قطعه به مس�احت 1359/35 به شماره پاک ثبتی قسمتی از 99- اصلی بخش 1 
قوچان واقع در دامداری؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
حقوقی قوچان ارجاع گرديده و به کارشناسی ارجاع گرديده. بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می  
شود تا خوانده از تاريخ نشرآخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اخذ نظريه کارشناسی و هرگونه 

اظهار نظری پیرامون آن نفیا يا اثباتا در اين دادگاه اقدام نمايد.
منشی دفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان قوچان

512/29رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اينکه خانم محترم اکبری توپکانلو دارای شناسنامه شماره 1060891794 به شرح دادخواست به کاسه 7/412/97 
از اين ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان گل محمد فرهادی توپکانلو به 
شناسنامه 1060884690 در تاريخ 1396/2/30در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محترم اکبری توپکانلو فرزند عباس ش.م 1060891794 ت.ت 1325 همسر متوفی 2- علی فرهاديان 
توپکانل�و فرزند گل محمد ش.ش 4200 ت.ت 1356 فرزند متوفی 3- هاتم فرهاديان توپکانلو فرزند گل محمد ش.ش 
0793780081 ت.ت 1363 فرزن�د متوف�ی4- زين�ب فرهاديان توپکانلو فرزند گل محم�د ش.م 0871741777 ت.ت  
1358 فرزند متوفی5- سمیرا فرهاديان توپکانلو فرزند گل محمد ش.م 5220029241 ت.ت 1369 فرزند متوفی6-ثريا 
فرهاديان توپکانلو فرزند گل محمد ش.ش 106 ت.ت 1365 فرزند متوفی7- بتول فرهاديان توپکانلو فرزندگل محمد ش.م 
0871749785 ت.ت 1360 فرزند متوفی؛ اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 

يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه هفت شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/30دادنامه*
کاس�ه پرونده:4/252/97 شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان چناران؛ ساعت مراجعه:از شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 8صبح الی 13/30 ؛ شماره حکم:49/319-97/8/21؛ خواهان:محمدحسن حسین زاده فرزند علی اصغر به نشانی 
چناران، روستای قلعه نو رادکان ؛ خوانده: محمدرضا براتی مجهول المکان؛موضوع:مطالبه وجه ؛رأی قاضی شورا:در خصوص 
دعوی خواهان محمد حسن حسین زاده فرزند علی اصغر به طرفیت خوانده محمدرضا براتی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
28/380/000 ريال به انضمام هزينه های دادرسی به استناد رسید عادی نظر به اينکه خواهان اظهار نمودند که من به خوانده 
گندم ،گردو و تخمه فروختم و طبق رسیدها مبلغ 28/380/000 ريال از حساب و کتاب مانده است و با تماس های مکرر جوابگو 
نمی باشند و رسید تخمه ها را امضاء کرده است ولی گندم و گردو را امضاء ندارم  تقاضای  رسیدگی دارم و خوانده نیز علیرغم 
درج آگهی وقت رسیدگی به تاريخ 97/6/31 در روزنامه فن آوران در شورا حضور ندارند و هیچگونه ايحه و و دفاعیه ای نیز 
به شورا ارائه ننمودند ؛ لذا شورا به توجه اظهارت خواهان و ماحظه مدارک استنادی رسید عادی در خصوص تخمه که به امضاء 
خوانده رسیده است و عدم حضور و دفاع از سوی خوانده دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی خوانده ، محکوم است به1- پرداخت مبلغ 336/000 تومان بابت اصل خواسته  2- پرداخت مبلغ 11/250 
تومان بابت هزينه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نمايد.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجديدنظر خواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد. و در 
خصوص الباقی خواسته خواهان به مبلغ 2/502/000 تومان وهزينه های دادرسی آن نظر به اينکه خوانده در ذيل رسید عادی 
گندم و گردو را امضاء نکرده است و خواهان نیز اظهار نمودند که امضاء ننموده است و خواهان هیچگونه دلیل ومدرک مستند 
دال بر محکومیت خوانده به شورا ارائه ننموده است شورا خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندا به مواد 1257 قانون مدنی 
و  197  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان را صادر واعام می دارد حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست 

روز پس از اباغ قابل تجديدنظر خواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان چناران-حمزه برزش آبادی

512/23آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی مورخه 4313-97/7/18 روزنامه حمايت ؛ بدينوسیله به جعفر خیابانی فعا مجهول المکان می باشد از طريق آگهی اباغ می شود 
بموجب دادنامه شماره 1591 مورخه 1397/8/30 صادره از شعبه 102 دادگاه تربت حیدريه به اتهام جعل محکوم به دو سال حبس تعزيری گرديده 
است .رای صادره ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.چنانچه نامبرده به حکم صادره معترض می باشد 

،درخواست واخواهی خويش را ظرف مهلت مقرر با قید آدرس کامل به دفتر دادگاه ارائه نمايد. رايگان
مدير دفتر  شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان تربت حیدريه

512/41آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدين وس�یله به آقايان 1- عباس نورانی فرزند  مجهول  2- بهنام داودی فرزند خان محمد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای علی 
نسیمیان دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه 5 شورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه  492-97 ثبت و 
برای روز يکشنبه مورخه 1397/10/30 ساعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین گرديده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره به 
نشانی خ ناصرخسرومراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر 

شويد در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/42رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينکه مهین زاده قربان دارای شناسنامه شماره 182 به شرح دادخواست به کاسه 6/537/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهان نجفی به شناسنامه 83 در تاريخ 1397/6/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهین زاده قربان  ش.ش 182 ت.ت 1343/6/8 فرزند متوفی 2- علی زاده قربان ش.ش 398 ت.ت 
1345/10/2 فرزند متوفی 3- ااهه زاده قربان ش.ش 227 ت.ت 1340/5/28 فرزند متوفی ؛ اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362ق امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/43آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدين وسیله به آقای حسین پهلوان زاده فرزند علی اکبر فعا مجهول المکان اباغ می شود که زرين فیضی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به 
طرفیت شما به شعبه دوم شورای حل اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 2/562/97 ثبت و برای روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 ساعت 9 وقت رسیدگی 
تعیین گرديده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان کاشمر مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ منتظری جنوبی مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/44احضار متهم
در پرونده کاسه 4/970419د آقای محمد شريعتی فرزند اسماعیل تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در ا مور کیفری مراتب در روزنامه آگهی ،تا ظرف سی روز  از تاريخ نشر آگهی 
در شعبه چهارم دادياری دادسرای عمومی وانقاب کاشمر واقع در خ دادگستری حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نمايد.
داديار شعبه چهارم دادياری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کاشمر

512/45آگهی 
شماره بايگانی شعبه:950053؛ پیرو آگهی های منتشره  بدينوسیله به محکوم علیه محمدرضا الوزايی فرزند علی اصغر که مجهول المکان می 
باشد اباغ می گرد چون با ساير محکوم علیهم آقايان هادی طبسی زاده ترشیز و جواد خطايی به صورت تضامنی محکوم هستند به پرداخت 
مبلغ يکصد وهفتاد وهفت میلیون ريال به انضمام خسارت تأخیرتأديه که از تاريخ چک )1394/07/14( تا يوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی 
محاسبه خواهد شد بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق محکوم له شده ايد. 
ظرف ده از انتشار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمايید در غیر اينصورت دايره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات با هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/46آگهی 
خواهان غامرضا ابراهیمی دادخواستی به طرفیت خواندگان هادی داورزنی، مرتضی عبداللهیان ، علی اکبر رحمتی، محمد رحمتی، مهدی داورزنی 
به خواسته الزام به تنظیم سند ودو دانگ از يک قطعه زمین به پاک ثبتی 3027 فرعی از 1393 اصلی با شماره ثبت 1440 واقع در بخش يک کاشمر 
و مطالبه خسارات دادرسی  تقديم دادگاه های عمومی شهرستان کاشمر نموده که جهت رسیدگي به شعبه  اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری 
شهرستان کاشمر واقع در کاشمر ارجاع و به کاسه 970936 ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن 1397/11/08 ساعت 12 تعیین شده است. بعلت 
مجهول المکان بودن خواندگان هادی داورزنی و مهدی داورزنی و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی 
وانقاب در امورمدني و دستور دادگاه  مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 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 دريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/47آگهی 
خواهان مرتضی برهانی دادخواستی به طرفیت خوانده حمید آريايی فرد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت و شش میلیون تومان با احتساب 
خسارات تاخیرتاديه از تاريخ 1397/4/1 لغايت يوم الوصول به انضمام کلیه خسارت و هزينه های دادرسی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان 
کاشمر نموده که جهت رسیدگي به شعبه  اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر واقع در کاشمر ارجاع و به کاسه 970530 
ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن 1397/11/09 ساعت 8/30 تعیین شده است. بعلت مجهول المکان بودن خوانده حمید آريايی فرد و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدني و دستور دادگاه  مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
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 دريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

511/48آگهی اباغ اجرائیه
بدينوسیله پیرو آگهی  قبلی به خوانده معصومه پلنگ پوش فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458400263 در پرونده کاسه 960024/54، صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت 
شما به :1- مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 860/000ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
کانون وکای دادگستری 4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 1394/11/5 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.منجر به  صدور اخطار 
اجرايی گرديده اس�ت .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز 
پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای 

اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد  

511/49آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی  قبلی به خوانده مسعود سلیمانی فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه 
وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458401119 در پرونده کاسه 960696/54، صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت شما به :1- مبلغ 
200/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 5/050/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون 
وکای دادگستری به مبلغ 6/000/000 ريال  4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 1395/04/06 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.
منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت در جرايد درج می گردد و اين 
اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای 

عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/50آگهی اباغ اجرائیه
بدينوسیله پیرو آگهی  قبلی به خوانده محمدخدادوست فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه علیه شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458401112 در پرونده کاسه 960665/54، صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت شما 
به :1- مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 1/600/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل مبلغ 1/800/000 ريال  
4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 95/3/3 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای 
حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب 
وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته 

خواهد شد ودر صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/51آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی  قبلی به خواندگان1- علیرضا قاسم نیا2- مهناز امامی فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977458401114 در پرونده کاسه 950926/54، صادره از اين شورا مبنی بر 
محکومیت شما به :1- مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 2/950/000 ريال  بابت هزينه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 94/11/15 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.
منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت در جرايد درج می گردد و اين 
اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای 

عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

51/52آگهی اباغ اجرائیه
بدينوسیله پیرو آگهی  قبلی به خوانده سامان لسانی فدافن فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه علیه شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977458401035 در پرونده کاسه 950854/54، صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت 
شما به :1- مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 2/805/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی کانون وکای دادگستری  4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 92/1/20 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.منجر به  صدور 
اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده 
روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای 

اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

512/234رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظربه اينکه  خانم بتول قوی زبان  داراي شناسنامه شماره  0870563221به شرح دادخواست به کاسه7/408/97 ازاين شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان   حسین حسنی قره خانی به شناسنامه  0870802240در تاريخ  1397/6/30دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-صیاد عاشق فرزند ش م 1062395018مادر متوفی 2- افسانه حسنی  فرزند 
حسین ش م 0920425828ت ت 1368 فرزند متوفی 3- ريحانه حسنی  فرزند حسین ش م 5220088408ت ت1371  فرزند متوفی  4-معصومه 
حسنی  فرزند حسین ش م5220091654 ت ت  1372فرزند متوفی5- امین حسنی  فرزند حسین ش م5220158023 ت ت1374  فرزند متوفی6- 
سحر حسنی  فرزند حسین ش م 5220243330ت ت 1379 فرزند متوفی7-سجاد حسنی  فرزند حسین ش م 5220293443ت ت 1381 فرزند 
متوفی8- محمد حسنی  فرزند حسین ش م 5220217938ت ت1383  فرزند متوفی9- بتول قوی زبان  فرزند گردوخان ش م 0870563221ت 
ت 1350 همسر متوفی اينک باانجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي 

اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به دادگاه  تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
رئیس شعبه  هفتم شوراي حل اختاف چناران 

512/235دادنامه *
کاسه پرونده  5/222/97 شعبه پنج شورای  حل اختاف  شهرستان چناران  ساعت مراجعه شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح الی 13/30 
شماره حکم 100/300-97/8/27 خواهان شهباز توپکانلو به نشانی چناران بلوار شهید حسن زاده 3پ16  خوانده :علی توکلی  مجهول المکان 
موضوع: مطالبه وجه به مبلغ نه میلیون ريال به استناد يک فقره سفته استنادی به انضمام کلیه  خسارات و هزينه های دادرسی – رای قاضی 
شورا –در خصوص دعوی  خواهان  آقای شهباز توپکانلو فرزند برات بطرفیت  خوانده اقای  علی توکلی به خواسته  مطالبه وجه به مبلغ نه میلیون 
ريال  به استناد يک فقره سفته استنادی  به انضمام کلیه  خسارات و هزينه های  دادرسی وبا  عنايت به مفاد دادخواست تقديمی و جمیع اوراق  و 
محتويات پرونده و تصوير مصدق يک فقره سفته  به شماره خزانه داری 939397سری ج  به مبلغ نه میلیون ريال به تاريخ سررسید 1397/7/1 
و بقاء اصل سفته در يد خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد  و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی  و عدم حضور  خوانده علیرغم  
اباغ قانونی از طريق نشر آگهی  در جلسه رسیدگی شورا و عدم ارائه  دفاع موثری جهت اثبات  برائت ذمه خويش و با استحصاب بقاءدين و 
ساير امارات منعکس در پرونده دعوی خواهان را وارد دانسته و  استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختاف و مواد 198و515و519  قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی رای بر محکومیت خوانده پرداخت 1- مبلغ  نه میلیون ريال  معادل نهصد هزار تومان بابت 
اصل خواسته 2- مبلغ يکصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ريال  معادل  هجده هزار و دويست و پنجاه تومان بابت هزينه  های دادرسی در حق 
خواهان صادر و اعام می  گردد رای صادره غیابی  و ظرف مدت بیست  روز پس ازاباغ قابل واخواهی در همین شعبه  و ظرف مدت بیست روز  

پس از ان قابل  تجديدنظر  خواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد .
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف  چناران-سیده سمانه حسینی 

512/236آگهی مزايده  اموال غیر منقول نوبت  اول
به موجب پرونده کاسه 970329  اجرايی محکوم علیه حسن اسماعیلی محکوم است به پرداخت مبلغ 1584630040 ريال بابت اصل خواسته در حق آقای 
سیدعلی عسگری با وکالت خانم طاهريان به توقیف ششدانگ پاک 1541 فرعی از 20 اصلی واقع در روستای تربقان بخش 3 کاشمر به مساحت 807/20 
متر مربع از اموال آقای حسن اسماعیلی توقیف که براساس نظريه کارشناسی مبلغ 1672800000 ريال ارزيابی که در تاريخ 97/10/01 ساعت 10صبح از طريق 
مزايده حضوری  در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف کاشمر با حضور نماينده محترم دادستانی به فروش خواهد رسید قیمت مزايده ازمبلغ 
کارشناسی شده شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد تمايل بازديد از اموال توقیف شده ظرف سه روز قبل از تاريخ مزايده در اجرای 

احکام حاضر تا ترتیب بازديد درصد قیمت کل مزايده فی المجلس از برنده مزايده اخذ خواهد شد متقاضیان در صورت آن داده شود. 
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/237آگهی مزايده  اموال غیر منقول نوبت  دوم
به موجب پرونده کاسه 960048  اجرايی محکوم علیه مجید نخعی با وکالت آقای نظری محکوم است به پرداخت مبلغ 141350000 ريال بابت 
اصل خواسته در حق آقای حسین محبی و پرداخت مبلغ 6917500 ريال بابت نیم عشر دولتی با توجه به عدم پرداخت دين و با تقاضای محکوم 
له آقای حسین محبی به توقیف پاک 7470 فرعی از 3027 اصلی بخش 1 ناحیه 99 از اموال آقای علی اکبر حجازی توقیف که براساس نظريه 
کارشناسی مبلغ 1027000000  ريال ارزيابی که در تاريخ 97/10/04 ساعت 10صبح از طريق مزايده حضوری  در محل اجرای احکام مدنی شوراهای 
حل اختاف کاشمر با حضور نماينده محترم دادستانی به فروش خواهد رسید قیمت مزايده ازمبلغ کارشناسی شده شروع و به بااترين قیمت 
پیشنهادی واگذار خواهد شد تمايل بازديد از اموال توقیف شده ظرف سه روز قبل از تاريخ مزايده در اجرای احکام حاضر تا ترتیب بازديد درصد 

قیمت کل مزايده فی المجلس از برنده مزايده اخذ خواهد شد متقاضیان در صورت آن داده شود. 
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/238آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدينوسیله به آقای علیرضا هادوی فرزند  به آدرس: فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای سید علی حضوری با وکالت خانم عمارتی فرزند 
سید محمود دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث اجرائی  کاسه 970345 به شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان کاشمر ارائه و به شماره 
کاسه 1/311/97 ثبت و برای روز مورخه 1397/10/29 ساعت 8/30 وقت رسیدگي تعیین گرديده، لذا به استناد ماده 72 قانون آيین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب يک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه 
اول شورای حل اختاف شهرستان کاشمر واقع در خیابان منتظری جنوبی نرسیده به منتظری 11 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه 

ثانی دادخواست وضمائم رادريافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شعبه حاضر شويد، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/239آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی شماره 4304 مورخه 1397/7/8 روزنامه حمايت بدينوسیله به آقای عبدالرضا رضايی مقدم فرزند محمدابراهیم از طريق جرائد و در اجرای 
ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی، مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باشد بعنوان محکوم علیه اباغ می شود. بموجب دادنامه شماره 
435-1397/6/25 صادره از حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدريه به صورت تضامنی به همراه آقايان 1- مهدی اکبريان 2- هادی صادقی 3- رضا 
صادقی به پرداخت مبلغ 68000000 ريال بابت اصل خواسته ) جمع بدهی اصل وام و تاخیر و تاديه تا تاريخ 97/3/30 وفق قرارداد الی يوم الوصول و مبلغ 
133 هزار تومان بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له تعاونی اعتباری ثامن اائمه با وکالت سمیرا احسانبخش 
شده ايد مفاد اجرائیه ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار بمرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی نیازی به اباغ با اخطار ديگری نمی باشد 
مگر اينکه شما محل اقامت خود را کتبا به دايره اجرای احکام مدنی اعام نمائید. ضمنا کلیه ی هزينه های اجرايی بر عهده ی محکوم علیهم می باشد.
شعبه 4 شورای حل اختاف تربت حیدريه

511/1اصاحیه
پیروآگهی مزايده مال منقول پرونده 9401328 اجرايی منتش�ره ش�ده در مورخه 97/8/24 در خصوص دعوی  بانک 

پارسیان موارد زير اصاح می گردد:

مبلغ کلارزش افزودهمبلغ)تعداد*نرخ(نرخمقدارنام قلمکد قلمردیف

13203933
نوار تزئینی 

شیشه درب پشت 
پراید141

3/60016/69560/102/0005/409/18065/511/180

مجموعه لوله خا 24201092
1/520222/652338/431/04030/458/794368/889/834بوستر

شیلنگ آب رادیاتور 35709511
104448524/25311/762/7051/058/64312/821/348

43204362Asection 510mm1764/500792/00071/280863/280

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
511/2آگهی اباغ وقت دادرسی به کاسه پرونده 12/970816

وقت رسیدگی:1397/10/18 ساعت 10 ؛ خواهان: محمد ابراهیم مقدم ؛ خواندگان: 1-خورشید داب 2- مرضیه 3- حواء 
4- موسی همگی مقدم کاته میرحسن فرزند محمد نبی 5- محمد 6- حسین مقدم فرزندان محمد نبی 7- فاطمه 
عاش�وريقپق تاز؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 ارجاع 
گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده . به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط يک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

511/3آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست به کاسه پرونده 12/970823
وقت رسیدگی:1397/10/17 ساعت 11 ؛ خواهان: غامرضا عنايتی طرقی ؛ خوانده: 1-طاهره شعبانی فرزند محمد رحیم 
2- محمدجواد فخاريان ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 
ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده . به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاريخ نشرآخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی  ازم 

شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

511/4آگهی  اباغ وقت رسیدگی و دادخوست و ضمائم
خواهان آقای رضا محمدی فرزند قدرت اله دادخواستی به طرفیت خواندگان:1- موقوفه تقوی بجنوردی 2-آقای علی 
لگزيان فرزند علی اصغر به خواسته ابطال اجاره نامه- الزام به تنظیم سند ، مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 9709987576000413 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/18 ساعت 12/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

511/5آگهی
خانم مرضیه میانی کات به ش�ما اباغ و اعام میگردد درکاس�ه پرونده اجرائی 110/960079 موضوع تقسیم ماترک 
مرحومه فاطمه بابائی ماترک ايشان شامل يک باب منزل واقع در مشهد کامیاب 12 پاک 8 به مبلغ 2/600/000/000 ريال 
ارزيابی و در مزايده مروخه 1397/6/7 به فروش رسده است .لذا چنانچه اعتراضی به کارشناسی و تشريفات مزايده داريد 
ظرف يک هفته در اين شعبه اجرای احکام مدنی واقع در خیابان مدرس- مدرس 6 حاضر شويد وکتبا اعام نمايید.در غیر 

اينصورت عملیات اجرايی وفق مقررات ادامه می يابد.
مدير دفتر شعه 17 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مهشد 

512/6مفقودی برگ سبز
برگ سبز سواری دوو سی يلو مدل 1380 به شماره انتظامی 65-599 ل 23 و شماره موتور 845685 
وشماره شاسی IR80165029461  به نام حامد مرادی شهر بابک مفقود از درجه  اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر 

511/7آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاسه پرونده : 25/970772 ؛ وقت رسیدگی:1397/10/16 ساعت 9/30 دقیقه ؛ خواهان: بانک ملی ؛ خوانده: نیلوفر رحیمی 
فرزند احمد ؛خواسته: مطالبه وجه بابت قرارداد مشارکت مدنی و خسارات دادرسی و تاخیر تاديه ؛خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 25 ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت 
در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم 

رساند.چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

512/8سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اينکه آقای 1-ابراهیم قادری 2- اسماعیل قادری با وکالت از طرف مالک رحمت اه فرجی  به استناد دو برگ استشهاديه 
گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي جهت دريافت سند مالکیت المثني نوبت اول به اين اداره مراجعه کرده ومدعي است سند 
مالکیت دفترچه ای 525784 پاک 207 فرعی از شماره 57 اصلی واقع در اراضی حاجی آباد بخش 17 مشهد شهرستان کات 
نادرکه متعلق به وي مي باشد به علت جابجايی مفقود شده است بابررسي دفتر اماک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذيل ثبت 
8511 صفحه 77 دفتراماک جلد 73 بنام رحمت اه فرجی صادر وتسلیم شده سپس مع الواسطه به متقاضي انتقال قطعي يافته 
که دفتر اماک بیش ازاين حکايتی ندارد.لذا به استناد تبصره1 اصاحی ماده120 آئین نامه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي 
ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده يا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بايستي 
ظرف ده روزاز تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت يا سند معامله رسمی  به اين اداره تسلیم 
نمايد. بديهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرريا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت يا سند معامله رسمي 

نسبت به صدورسند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد تاريخ انتشار: 1397/09/15
رئیس ثبت اسناد و اماک کات-کبری میرزايی

512/9آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدين وسیله به زهرا تندکی معروف به خانم بهاری فعا مجهول المکان اباغ می شود که دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه به طرفیت ش�ما به ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف ارائه و به کاس�ه 563-97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 
1397/10/17 س�اعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گرديده است. لذا به اس�تناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب يک 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 شماره مرکزی به نشانی خ ناصرخسرومراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/10سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسناد واماک خراسان رضوی

اخطاريه دعوت از مجاورين
نظر به اينکه وقت تعین متراژ و مساحت 2544 و 2545 اصلی بخش يک شهر کاشمر مورد تقاضای محمد حسن الوی که 
در مجاورت ملک شما می باشد در روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 ساعت 10 صبح تعیین گرديده و در محل انجام خواهد 
شد و چنانچه در مورد حدود وحقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی بر ای خود قائل هستید ويا اختافی با مجاور مزبور داريد می 
توانید در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک ،کاشمر خیابان مدرس 9 حاضر گرديده و برابر کد 914 مجموعه بخشنامه 

های ثبتی مطالب خود را اظهار داريد. بديهی است در صورت عدم حضور،عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه می يابد.
رئیس ثبت اسناد واماک کاشمر- محمد محمدزاده

512/11آگهی اباغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست وضمائم
بدين وسیله به خانم الهه ضیاء الدينی دشت خاکی فرزند محمود اباغ می گردد بانک رفاه کارگران با وکالت علی محمدی 
دادخواستی به طرفیت شما بخواسته مطالبه وجه به شورای حل اختاف تربت حیدريه تقديم که به شعبه چهارم ارجاع 
و به کاسه 4/639/97 ثبت و مقید به وقت رسیدگی روز يکشنبه مورخه 97/10/16 ساعت 16/15 عصر می باشد و چون  
آدرس شما مجهول المکان اعام گرديده مراتب به تقاضای خواهان وموافقت شورا در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی از طريق جرائد اباغ می گرددجهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا واقع در خیابان فردوسی 
شمالی- جنب دادگستری مراجعه و نیزآدرس دقیق و کامل خود را اعام و در وقت رسیدگی در شورا حاضرشويد،در غیر 

اين صورت حکم مقتضی صادر خواهدشد.
دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدريه

511/12آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان بانک ملت به طرفیت خواندگان: مس�عود منتظری  به خواس�ته مطالبه وجه چک تقديم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در 
مشهد-بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه53/970430 ثبت گرديده که وقت رسیدگی 1397/10/26 
و ساعت 9صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/13آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان ثامن  اائمه آثار دادخواستی به طرفیت خوانده محمدجواد قربانی فرزند غامرضا به خواسته مطالبه وجه تقديم 
ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو 
شهرس�تان مشهد واقع درمشهد- بلوار ش�هید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه 970731 ثبت گرديده که 
وقت رسیدگی 1397/10/19 و ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب يک نوبت در يکی 
از جرايدکثیراانتشار 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 رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/14آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان ثامن  اائمه آثار به طرفیت خوانده کريم صداقتی فرزند محمدعلی وسعید منظم وحدتی فرزند محمد مهدی به 
خواسته مطالبه وجه تقديم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه 970776 ثبت گرديده 
که وقت رسیدگی 1397/10/19 و ساعت 9/45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب يک نوبت در يک از 
جرايدکثیراانتشار 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 رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

512/15اجرائیه
کاسه پرونده شورا:8/524/96؛ مشخصات محکوم علیه:حامد پورعلی فرزند محمدرضا شغل آزاد به نشانی مجهول 
المکان،مشخصات محکوم له: هادی رفیعی فرزند حبیب اله شغل آزاد به نشانی خلیل آباد،بخش دخانیات رفیعی روبروی 
پمپ بنزين؛ محکوم به : به موجب رای شماره 8/129 تاريخ 1397/03/30 شعبه هشتم شورای حل اختاف شهرستان 
کاشمر که قطعیت يافته است محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 128/000/000 ريال بابت پنج فقره چک و مبلغ 
3/960/000 ريال بابت هزينه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تأخیرتأديه از سررسید چک ها الی يوم اادا طبق 
تغییرات شاخص بانک مرکزی در حق خواهان،نیم عشر اجرايی معادل شش میلیون و چهارصدهزار ريال. .محکوم علیه 
مکلف است: پس از اباغ اين برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ويا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
و يا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اينصورت 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 آيین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذيرد.
شعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/31دادنامه*
کاسه پرونده:3/267/97 شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان چناران؛ ساعت مراجعه:از شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت 8صبح الی 13/30 ؛ شماره حکم:69/339-97/8/29؛ خواهان:علی عرفانی رحمی  به نشانی چناران،خ شهدا 2 
پ 9 ؛ خوانده: داد محمد ريگی پیوندی مجهول المکان؛موضوع:تنظیم سند ؛رأی قاضی شورا:در خصوص دعوی خواهان 
آقای علی عرفانی رحمی فرزند محمدرضا به طرفیت خوانده اقای داد محمد ريگی پیوندی فرزند ولی محمد به خواسته 
الزام خوانده به نقل وانتقال سند يک دستگاه خودروی پرايد به شماره پاک 34 ط913 ايران 42 مقوم به پنج میلیون 
تومان به انضمام کلیه خسارات و هزينه های دادرسی شورا با نگرش به اوراق پرونده و با توجه به مفاد دادخواست تقديمی 
و اظهارات خواهان که يک دستگاه خودروی پرايد در سال 91 از خوانده خريداری نموده ام و تمام مدارک و سند ماشین 
در دست بنده است که ابتدا سند خوور به نام محمد اربابی رشید بود بعد از ايشان به نام داد محمد ريگی پیوندی منتقل 
شد است با توجه به جوابیه استعام از راهور ناجا به شماره 47-7-97/7/9 پاک به نام خواهان منتقل گرديده است و با 
برسی سند و فاکتور فروش که به نام مالک ابتدايی محمد اربابی رشید میباشد پس وی طی سند رسمی به نام آقای محمد 
ريگی پیوندی انتقال نموده و با سند شماره 48473-89/8/22 و محمد ريگی طبق تايیديه نقل وانتقال پلیس راهور به 
نام خواهان پاک را منتقل نموده است به تاريخ 91/4/5 فلذا شورا با بررسی جمیع اوراق پرونده و ساير امارات منعکس 
در پرونده و اينکه خوانده علیرغم نشرآگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و به دعوی خواهان و مستندات وی دفاع و 
تکذيبی به عمل نیاورده و دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 از قانون مدنی حکم بر 
الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقاال سند مالکیت خودرو به نام خواهان صادر واعام می دارد ومبلغ 
72500  هفتاد و دو هزار و پانصد تومان بابت هزينه های دادرسی در حق خواهان صادر واعام می دارد. رأی صادره غیابی 
و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجديدنظر 

خواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان چناران-محمد علیزاده

512/32رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اينکه خانم مريم ربانی دارای شناسنامه شماره 5228253858 به شرح دادخواست به کاسه 7/434/97 از اين 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی نوبهاری به شناسنامه 5229302445 
در تاريخ 1397/8/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- تکتم 
نوبهاری فرزند علی به ش.م 5220048971 متولد 1370 فرزند متوفی 2-حمید نوبهاری فرزند علی به ش.م 5220086979 
متولد 1372 فرزند متوفی 3- حامد نوبهاری فرزند علی به ش.م 5220086960 متولد 1372 فرزند متوفی 4- امیر نوبهاری 
فرزند علی به ش.م 5220276956 متولد 1381 فرزند متوفی 5- مريم ربانی فرزند عبداله به ش.م 5228253858 متولد 
1348 فرزند متوفی ؛ اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا 

تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه هفت شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/33آگهی تجديد مزايده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه 970125 ارجاعی  محکوم علیه آقای حمید ضیائی فرزند بهمن محکوم گرديده به پرداخت 
204/565/129 ري�ال بعن�وان اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتاديه از مورخ�ه 1392/06/10 تا يوم الوصول بر اس�اس 
شاخص بانک مرکزی ومبلغ 4/220/000 ريال بعنوان هزينه دادرسی در حق محکوم له رئوف امیری پور و پرداخت مبلغ 
10/228/256 ريال بعنوان نیم عشر دولتی در حق دولت . لذا با توجه به معرفی يک قطعه زمین مزروعی  از سوی شخص 
ثالث )عزيز اله براتی(جهت مزايده و فروش به نشانی:خلیل آباد پس از کارشناسی و تعیین وقت بشرح ذيل به فروش 
می رسد.)توصیف اجمالی پاک در راستای ماده 138 قانون ا.ا.م بر اساس نظريه کارشناس محترم(1- يک قطعه زمین 
مزروع�ی ب�ه میزان 60من محلی واقع در خیلی آباد از پاک ثبتی 121 جزرود که به مبلغ هر من محلی 5/000/000 ريال 
ارزيابی می گردد. شرايط زمان و مکان مزايده:1- مزايده بصورت حضوری و در مورخه 1397/10/09 راس ساعت 9 صبح  
در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد 2-فروش از قیمت کارشناسی شروع و به بااترين قیمت 
پیشنهادی واگذار خواهد شد.3-طالبین شرکت در مزايده 5 روز قبل از زمان مزايده با هماهنگی اين اجرا می تواند از 
ملک موصوف بازديد نمايند.4-ده درصد بهای مورد مزايده از برنده مزايده اخذ و الباقی ظرف يک ماه از موعد مزايده به 
حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واريز و ر سید آنرا ارائه و در غیراين صورت وفق ماده 129 ا.ا.م سپرده پس از 
کسر هزينه های اجرايی به نفع دولت ضبط و آگهی مزايده تجديد خواهد شد.5- تايید صحت مزايده از ناحیه دادگاه 
صادرکننده اجرائیه خواهد بود و در صورت عدم تايید صحت مزايده اين اجرا مسئولیتی در رابطه با خريدار ندارد و فقط 
مبلغ توديع شده عودت خواهد شد.6- اين مزايده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی در يک نوبت در يکی از 
جرايد کثیراانتشار درج می گردد.7- اين مزايده با حضور نماينده محترم دادستان صورت می گیرد.8- انتقال قطعی مورد 
مزايده پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزايده خواهد بود .9- هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار خواهد بود.
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد

512/34رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه آقاي محمد عظیم خاوری داراي شناسنامه شماره 01552599به شرح دادخواست به کاسه 4/970188 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غدير خاوری به شناسنامه 922371506 
در تاريخ 1397/3/15در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- راضیه 
جمعه زاده-9224340349 همس�ر مرحوم 2-محمد عظیم خاوری -92237403245 فرزند مرحوم 3-راضیه خاوری 
92247003546 فرزند مرحوم 4- س�کینه خاوری 92247303353 فرزند مرحوم 5- مريم خاوری -92248200357 
– فرزند مرحوم 6- س�میه خاوری -92248001021- فرند مرحوم 7- مرضیه خاوری-92246903235 –فرزند مرحوم 
؛ اينک با انجام تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يک نوبت آگهي مي نمايد 
تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 4 شوراي حل اختاف شانديز

512/35آگهی
محکوم له: علی اصغر کريمی نژاد- محکوم علیه:محمد جواد کیوری ؛پیرو آگهی های منتش�ره در جرايد بدينوسیله 
به آقای محمد جواد کیوری فرزند قربانعلی که مجهول المکان می باش�ند اباغ می ش�ود طبق اجرائیه صادره از شعبه 
دوم ش�ورای حل اخت�اف طرقبه در پرونده کاس�ه 2/961255 به موج�ب دادنامه ش�ماره 9709972764600033-

9709972764600346 محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ 12/000/000 تومان بابت وجه يک فقره چک 
به شماره 068282 تاريخ 96/9/14 و مبلغ 217/000 تومان بابت هزينه دادرسی ونیز پرداخت خسارت تأخیرتأديه از تاريخ 
سررسید چک تا يوم الوصول در حق محکوم له می باشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزينه های اجرائی بر عهده 
محکوم علیه می باشند.بديهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر يا اخذ 
تامین متناسب از محکوم له، يا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره يک نوبت در اجرای 
م�اده 73آ.د.م و م�اده 9 قانون اجرای احکام مدنی در يکی از جرائد کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشارآگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.در غیر اينصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای 

مدلول اجرائیه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
 متصدی امور دفتری شعبه 2 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شانديز

512/36آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید جواد حسینی فرزند سیداسماعیل
خواهان آقای سیدجواد حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم سهیا صحابه به خواسته استرداد جهیزيه مطرخ 
که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982764500112 شعبه 1 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان 
طرقبه ش�انديز ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از 
جرايدکثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 1 مجتمع شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شانديز

512/37احضار متهم
در پرونده کاسه 970616 آقای حسین گاب به اتهام خیانت در امانت اختاف تحت تعقیب می باشد به دلیل معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی ، تا ظرف 30 روز از تاريخ آگهی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب بینالود واقع در دادگستری طرقبه 

حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نمايد. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نمايد.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان طرقبه شانديز

512/38دادنامه
پرونده کاسه 9609985710500567 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شانديز، تصمیم نهايی شماره 
9709975710500664 ؛ خواه�ان: 1- خانم زهرا کمرزردی طرقبه فرزند رضا 2- خانم معصومه کمرزردی طرقبه فرزند 
رضا با وکالت خانم فاطمه کاردانی ملکی نژاد فرزند محمدعلی به نشانی استان خراسان رضوی – شهرستان مشهد- 
شهر مشهد-بلوار فکوری – بین فکوری 11 و 13- پاک210 ؛ خواندگان: 1- آقای محمد فرخان فرزند برات اه به نشانی 
خراس�ان رضوی- مشهد- طرقبه-کوچه بعثت –نبش بعثت 9 پاک 107؛-2-آقای سعید نعیمی فرزند نقی به نشانی 
مجهول المکان 3-آقای مرتضی فرخان فرزند برات اه به نشانی خراسان رضوی- مشهد-طرقبه-شهرک فرهنگیان 
طرقبه-بین فرهنگ1 و 3 سمت راست –خ بنفشه 1-ساختمان اول طبقه همکف؛ خواسته :1- ابطال سند)موضوع سند 
مالی است( ؛ رأی دادگاه: در خصوص دادخواست خواهان زهرا و معصومه هر دو کمرزردی طرقبه با وکالت خانم فاطمه 
کاردانی ملکی نژاد به طرفیت خوانده محمد فرخان و سعید نعیمی و مرتضی فرخان به خواسته تقاضای رسیدگی  و صدور 
حکم مبنی بر بطان سند رسمی شماره 10847 مورخه 87/5/17 دفترخانه 113 مشهد مقوم به 20/010/000 ريال با عنايت 
به  محتويات پرونده و با توجه به مفاد دادنامه های استنادی خواهان به شماره دادنامه 9609975710500428 صادره از 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شانديز که قطعی گرديده است و به موجب آن حکم به بطان معامله مندرج در 
سند رسمی شماره 10847 مورخه 87/5/17 دفترخانه اسناد رسمی 113 مشهد و همچنین حکم به بطان معامله سند 
عادی صادر و اعام شده است که با وصف مذکور يعنی اثبات ابطال معامله موضوع سند خود سند مذکور باطل بوده واين 
دو موضوع متفاوت نیستند که جدا از هم تصوير شوند خواندگان رديف دوم و سوم که قسمتی از ملک به نفع آن بازداشت 
شده است ايراد و اعتراضی نکرده اند و بطا ن سند مذکور خلل قانونی به آنها وارد نمی نمايد وخوانده رديف اول با يد 
پاسخگو نامبردگان بوده باشد و همچنین توجها به دادنامه ديگر شماره 9409975710501554 صادره از همین شعبه که 
صوری بودن و بطان معامله به اثبات رسیده است و دفاع خوانده رديف اول مبنی بر اعتبار امر مختومه با توجه به مفاد 
دادنامه استنادی چون اين خواسته، خواسته جديدی بوده واظهار نظر ماهوی نشده وارد نمی باشد بادرنظر گرفتن جمیع 
جهات فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 190-218-365 قانون مدنی و ماده 198 قانون آيین دادرسی 
مدنی حکم به بطان سند رسمی شماره 10847 مورخ 87/5/17 دفترخانه 113 مشهد صادر واعام می دارد ودر خصوص 
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقديمی به طرفیت خواندگان دوم و سوم با توجه به اينکه دعوی مستقیما متوجه 
آنها نبوده مستندا به ماده 89 قانون آيین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آيین دادرسی مدنی قرار رد دعوی 
صادر و اعام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس علی البدل شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بینالود)طرقبه شانديز(

512/39رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينکه آقای سیدعلی موسوی دارای کد ملی 0720226112 به شرح دادخواست به کاسه 2/1254/97 از اين شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین موسوی به شناسنامه 183 در تاريخ 
1397/4/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عذرا رونجی 
جامی محمودآبادی فرزند رمضانعلی ش.ش 1872 ت.ت 1339/10/5 صادره از تربت جام-رونج همسر متوفی 2- فاطمه 
موسوی فرزند سید حسین ش.ش 252 ت.ت 1356/6/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی 3- ملیحه موسوی فرزند سید 
حس�ین ش.ش 3 ت.ت 1363/4/2صادره از تربت جام فرزند متوفی 4- سیدهاشم موسوی فرزند سید حسین ش.ش 
253 ت.ت 1360/12/15صادره از تربت جام فرزند متوفی 5- سید حسن موسوی فرزند سید حسین ش.م 0720026865 
ت.ت 1368/5/15 صادره از تربت جام فرزند متوفی 6-سید علی موسوی فرزند سید حسین ش.م 0720226112 ت.ت 
1371/2/1 صادره از تربت جام فرزند متوفی7- تکتم س�ادات فرزند سید حسین ش.ش 16 ت.ت 1365/10/7 صادره از 
تربت جام فرزند متوفی ؛ اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به 

شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

آگهی مزايده اموال غیر منقول )مرحله دوم(512/40
به موجب دادنامه شماره 9209975189301039 -92/11/07 صادره در پرونده کاسه 970356 ح م 3 شعبه سوم اجرای 
احکام مدنی قوچان خواهان ها آقای محمد حسین احتشام و خانمها طیبه –محبوبه – ملیحه- مرضیه- شهرت همگی 
زهره وند فرزندان محمدعلی و بتول شقاقی فرزند صفدر به طرفیت آقايان حمیدرضا –محمدرضا- مجید-زهرا-سعید 
ورثه مرحوم محسن زهره )رقیه ذوالفقاری همسر مرحوم-بتول شقاقی مادر مرحوم-میاد-محمود و محمدعلی فرزندان 
مرحوم(شهرت همگی زهره وند فرزندان محمد علی تقاضای دستور فروش )پاک های ثبتی 47-74-76 فرعی از 176 
اصلی ( را نموده اند 1- ششداگ يک قطعه باغ میمی که فعا بصورت زمین مزروعی درآمده است به آدرس بلوار شهید 
کاهدوز قبل از 20 متری ابراهیمی سمت راست –از سمت فلکه الغدير به سمت باغ بهشت – و به مساحت 3510 مترمربع 
به شماره پاک ثبتی 74 فرعی از 176 اصلی به مبلغ 175/500/000 تومان 2- ششدانگ يک قطعه باغ میمی به مساحت 
1930/5 متر مربع به شماره پاک ثبتی 47 فرعی از 176 اصلی به آدرس انتهای 20 متری ابراهیمی قبل از بلوار شهید 
کاهدوز جنب کارگاه چوب بری قوچانیان و به مبلغ 77/000/000 تومان 3-دو ثلث مشاع از يک قطعه به انضمام يک پنجم 
از چهار ششم از يک ثلث از چهار بیست ويکم از يک ثلث به استثنا ثمن اعیان که ثمن اعیان آن متعلق به خانم بتول 
شقاقی می باشد قطعه مذکور مزروعی تحت پاک 76 فرعی از 176 اصلی بخش دو قوچان به آدرس انتهای 20 متری 
ابراهیمی قبل از بلوار شهید کاهدوز جنب کارگاه چوب بری قوچانیان و به مساحت 4550 مترمربع طبق نظريه هیأت 
کارشناسان رسمی 160/000/000 تومان ارزيابی گرديده است که ملک های فوق در تاريخ 1397/10/10 ساعت10صبح روز 
دوشنبه به طريق مزايده و به شخصی که بااترين قیمت پیشنهاد کند فروخته خواهد شد و ده درصد بهای مزايده فی 
المجلس به صورت نقدی به عنوان س�پرده از برنده مزايده دريافت می ش�ود  و مابقی ظرف يک ماه از تاريخ مزايده  به 
صورت قبض سپرده از برنده مزايده دريافت خواهد شد چنانچه برنده مزايده به هر دلیل در زمان مقرر بهای مورد مزايده 
را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط میشود. عاقمندان در صورت تمايل 5 روز 
قبل از مزايده به دفتر شعبه مراجعه نمايند تا ترتیب بازديد آنها از ملک مذکور از سوی اين دادگاه داده شود کلیه هزينه  
های  نقل و انتقال به عهده برنده مزايده خواهد بود. تخلیه و تحويل ملک ارتباطی به اين دادگاه ندارد و مستلزم اقدام از 

ناحیه برنده مزايده می باشد.
دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قوچان- شهبازی
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آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم س�یده زهرا حس�ینی فرزند میرزا محمود بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه 970676-اين ش�ورا ثبت گرديده درخواس�ت 
صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعام داش�ته که میرزا محمود حسینی فرزند میرزا حسن بشماره شناسنامه11صادره ازبیارجمند 
درتاريخ1377/6/1دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود شهرس�تان گرگان فوت نم�وده وورثه/ وراث حی�ن الفوت وی عبارتند از/عبارتس�ت 
از1-کب�ری احمدی ف صفرعلی ش ش5همسرمرحوم2-س�یده زهرا حس�ینی ف میرزا محم�ود ش ش 1489دخترمرحوم3-بی بی 
سکینه حس�ینی ف میرزا محمود ش ش84دخترمرحوم4-سیدرضا حس�ینی ف میرزا محمود ش ش19پسرمرحوم5-سید حسین 
حس�ینی ف میرزا محمود ش ش11پسرمرحوم6-سید محمد حس�ینی ف میرزا محمود ش ش280پسرمرحوم7-سیدعلی حسینی 
ف میرزامحمود ش ش50پسرمرحوم8-س�ید معصومه حس�ینی ف میرزا محمود ش ش377دخترمرحوم متوفی واغیر اينک شورا 
پس ازانجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا يکنوبت آگهی مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه ای ازمتوفی نزد 

اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واا گواهی صادرخواهد شد.
 276-عضوشعبه 10شورای حل اختاف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
حاجی وايتی دارای شناس�نامه ش�ماره 2899635611 بشرح دادخواست به کاسه 970256 از اين دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن پجکه بشناس�نامه 2899455680 در تاريخ 97/7/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- حاجی وايتی فرزندحسن ش ش2899635611ت ت41فرزندمتوفی2.اسرين 
پجکه فرزندحس�ن ش ش2890407829ت ت83فرزندمتوفی .اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت 
فقط ماهی يک مرتبه  آگهی می نمايد تا هرکس�ی اعتراض دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نش�ر نخستین آگهی 

ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3162- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف پیرانشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
احمدباپیری بوکالت محمدخالديحیی زاده دارای شناس�نامه ش�ماره 2889605469 بش�رح دادخواس�ت به کاسه 970163 از اين 
دادگاه در خواس�ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بسی ابراهیمی بشناسنامه 2889603342 در تاريخ 
97/7/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1- احمدباپیری فرزندخضرش ش2889605469ت 
فرزندخض�رش  باپی�ری  ت44فرزندمتوفی3.رابع�ه  ش2889606007ت  فرزندخض�رش  باپی�ری  ت38فرزندمتوفی2.عبدال�ه 
ش2889606511ت ت49فرزندمتوفی4.مري�م باپی�ری فرزندخض�رش ش2889605991ت ت41فرزندمتوفی5.عايش�ه ابراهیم�ی 
فرزندخضرش ش2889659007ت ت59فرز ندمتوفی6.آمنه ابراهیمی فرزندخضرش ش2889958991ت ت57فرزندمتوفی.اينک 
با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در يک نوبت فقط ماهی يک مرتبه  آگهی می نمايد تا هرکس�ی اعتراض دارد و يا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3161- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف پیرانشهر

دادنامه
پرونده کاسه9609984625200269شعبه2ش�ورای حل اختاف میاندوآب تصمیم نهايی970997462520092-خواهان حامدبیگ 
زاده اص�ل فرزندفیروزبنش�انی میاندوآب خ ولیعصرروب�روی ترمینال غرب منزل حیدرعبادزاده-خوان�ده علی زاهدی فرزندمحرم 
بنش�انی تبريز ماراان میدان س�جاديه ک3پ31-خواس�ته الزام به تنظیم سندخودرو-رای ش�ورا- درمورد دادخواست حامدبیگ 
زاده ب�ه طرفی�ت علی زاهدی بخواس�ته الزام واحی�ا وی به حضور دردفترخانه اسنادرس�می و تنظیم سندرس�می خودرو ش�ماره 
431ص65ايران15تقدي�م اين ش�ورا نموده وخواهان رابطه ق�راردادی خود رابافروش�نده احراز نموده باتوجه به اس�تعام ازمرجع 
انتظامی س�ند خودرو ب�ه نام علی زاهدی میباش�دوخوانده نیزعلیرغ�م اباغ قانونی اخطاريه درجلس�ه ش�وراحضورنیافت ودفاع 
ننمودفل�ذا باماحظ�ه و احراز معامله بین طرفین واحراز رابطه قراردادی بافروش�نده به اس�تناد م�واد 10و205و237و362ق مدنی 
رای به محکومیت خوانده به حضوردريکی ازدفاتر اسنادرس�می و تنظیم و انتقال س�ند ثبتی ورس�می خودروی پژو405به ش�ماره 
پاک 431ص65ايران15به نام خواهان راصادرواعام میدارد وهمچنین به اس�تنادمواد 198و515و519ق ا د م بابت قاعده تس�بیب 
واضررحکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/050/000ريال هزينه دادرس�ی درحق خواهان راصادرواعام میدارد رای صادره 
غیاب�ی بوده ظرف20روزقابل واخواهی دراين ش�عبه وپس ازانقضااين مهلت ظرف20روزقابل اعتراض درمحاکم عمومی دادگس�تری 

میاندوّآب است.
3153-قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف میاندوآب-عبدی

آگهی احضار متهم 
در خصوص ش�کايت آقای احس�ان طاهری علیه متهم چراغ ناروئی فرزند مراد به اتهام کاهبرداری به مبلغ 3000000 هزار ريال از 
ش�اکی که در شعبه سوم بازپرسی دادس�رای عمومی و انقاب  بجنورد با کاسه پرونده 970653 ثبت و تحت رسیدگی می باشد  و 
ب�ه جهت مجهول المکان بودن  نامبرده  به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیف�ری مراتب يک نوبت در يکی از  روزنامه های 
کثیر اانتشار آگهی می شود  که در صورت عدم حضور متهم و يا عدم ارسال ايحه دفاعیه  و يا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به 

رسیدگی غیابی نموده  و قرار مقتضی صادر می نمايد 8
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – حسین شاددل 

آگهی احضار متهم 
در خصوص ش�کايت آقای نصرت تقی زاده طبری علیه متهمین 1-خیام ش�یرازی فرزند مقصود 2- حمزه عیسی زاده دابانلو فرزند 
حسن داير بر کاهبرداری به مبلغ يازده میلیون هفتصد هزار تومان  از شاکی که در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  
بجن�ورد با کاس�ه پرونده 970311 ثبت و تحت رس�یدگی می باش�د  و به جهت مجهول المکان بودن  نامب�رده  به تجويز ماده 174 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب يک نوبت در يکی از  روزنامه های کثیر اانتشار آگهی می شود  که در صورت عدم حضور متهم 

و يا عدم ارسال ايحه دفاعیه  و يا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده  و قرار مقتضی صادر می نمايد . 8
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – حسین شاددل 

آگهی احضار متهم 
در خصوص ش�کايت خانم س�میرا يوس�فی کیکانلو  علیه متهم کیوان باقری فرزند رحمان داير بر کاهبرداری 27414348 ريال  از 
ش�اکی که در ش�عبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  بجنورد با کاس�ه پرونده 960418 ثبت و تحت رسیدگی می باشد  و 
ب�ه جهت مجهول المکان بودن  نامبرده  به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیف�ری مراتب يک نوبت در يکی از  روزنامه های 
کثیر اانتشار آگهی می شود  که در صورت عدم حضور متهم و يا عدم ارسال ايحه دفاعیه  و يا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به 

رسیدگی غیابی نموده  و قرار مقتضی صادر می نمايد . 8
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – حسین شاددل 

آگهی احضار متهم 
در خصوص ش�کايت آقای حس�ینعلی يزدانی علیه متهم محمد جالی عزيزيان فرزند عبدالکاظم داي�ر بر کاهبرداری پانصد هزار 
تومان  از ش�اکی که در ش�عبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  بجنورد با کاسه پرونده 970191 ثبت و تحت رسیدگی می 
باشد  و به جهت مجهول المکان بودن  نامبرده  به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب يک نوبت در يکی از  روزنامه 
های کثیر اانتشار آگهی می شود  که در صورت عدم حضور متهم و يا عدم ارسال ايحه دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام 

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

آگهی اباغ اجرائیه
بدينوس�یله به متعهد: الف- اش�رف کرم عل�ی، فرزند بابا، ش ش 
س�جاد  ب-   ،1339/1/1 متول�د:   4209155772 مل�ی  ش   1150
ظف�ری فرزن�د ي�ار ول�ی ب�ه ش ش و کدمل�ی 3950073507 
متول�د 1369/1/12-پ-عین اله ک�رم علی فرزند باب�ا به کدملی 
4209155977 به ش ش 1170 متولد 1348/3/1 ج- علیه متعهد: 
س�جاد ظفری و اش�رف کرم علی و عین اله کرم علی و اشرف کرم 
علی- متعهدله: کش�اورزی بدهکار پرونده همگی به نشانی نهاوند 
جواديه کوچه س�جاد دو متعهد له بانک کش�اورزی شعبه مرکزی 
نهاون�د بس�تانکار پرونده که تقاضای صدور اجرائیه نموده اس�ت، 
پرون�ده اجرايی به کاس�ه 9700201 در اجرای ثب�ت نهاوند علیه 
ش�ما تش�کیل و چون آدرس ش�ما در مورخ 1397/7/26 توس�ط 
آقای مجتبی زرينی مامور پست شناسايی نگرديده است لذا بنا به 
تقاضای بس�تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
يک مرتبه در يکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می 
ش�ود و چنانچه ظرف مدت ده روز نس�بت به پرداخت بدهی خود 
اق�دام ننمايید ادامه عملیات بدون انتش�ار آگهی ديگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
3730 محمدعلی جلیلوند- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک 
نهاوند

آگهی درخواست انحصار وراثت
به اطاع می رس�اند آقای س�ید اصان رزم خواهی دارای سند س�جلی 572-1337 درخواستی به خواس�ته صدور گواهی انحصار 
وراثت تقديم شورای حل اختاف دهدشت نموده که به کاسه 9709987428100730 ثبت شعبه اول شورا گرديده و طی آن اظهار 
نموده که مرحوم ماه بی بی چاش�تی فرزند علی باز در تاريخ 1394/6/8 به رحمت ايزادی پیوس�ت و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
1- سید اصان رزم خواهی فرزند سید عیسی به ش ش 572 ت ت 1337 پسر متوفیه 2- عبدالرسول رزم خواهی فرزند عیسی به 
ش ش 1029 تولد 1350 پس�ر متوفیه 3- آلی جان چاش فرزند عیس�ی به ش ش 13 ت ت 1337 دختر متوفیه 4- عذرا رزم خواهی 
فرزند عیسی به ش ش 415 ت ت 1333 دختر متوفیه 5- صولت حامی نسب فرزند سید عیسی به ش ش 7147 ت ت 1330 دختر 
متوفیه 6- ساری جان رزم خواهی فرزند عیسی به ش ش 634 ت ت 1342 دختر متوفیه واغیر. اينک با انجام تشريفات قانونی و 
به استناد به ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را در يک نوبت آگهی می نمايد هر کس اعتراض دارد و يا وصیت نامه ای از متوفی 

نز او باشد ظرف يک ماه از تاريخ نشر اين آگهی به شورا تقديم واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختاف شماره يک دهدشت

اصاحیه بوشهر
پیرو چاپ آگهی اباغ دادخواس�ت بانک ملت علیه خواندگان عبدالرضا و حس�ین اس�توار در 
مورخ 97/8/14 صفحه 8 روزنامه حمايت نام خانوادگی اس�کوار درج ش�ده صحیح آن استوار 

می باشد. که بدينوسیله اصاح می گردد.
بوشهر

آگهی اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/ محکوم لهم  1-نام:غام عباس – نام خانوادگی : باقری  -نام پدر :قلی-  نش�انی : استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد – خرم آباد –خیابان خیابان ناصر خس�رو –میدان ش�میران فرزانگان 6 کوچه شمیران يک غربی مشخصات محکوم علیه 
/ محکوم علیهم  1-نام:محس�ن - نام خانوادگی : ملکی پويا -نام پدر : احمد - نش�انی :مجهول المکان  مش�خصات نماينده يا قائم 
مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  1-نام:– نام خانوادگی : -نام پدر : -  نشانی :–نوع رابطه : - محکوم له/ محکوم لهم:  محکوم 
به : بموجب درخواس�ت اجرای حکم به شماره  9710096613401880 و شماره دادنامه مربوطه 9709976613400675 محکوم علیه 
محکوم به پرداخت مبالغ: 1- 218/359/139 ريال بابت اصل خواسته 2- 5/946/000 ريال  هزينه دادرسي3- خسارت تاخیر تاديه 
از تاريخ 1397/4/14 لغايت صدور حکم حس�ب ش�اخص اعامی از س�وی بانک مرکزي که در  واحد اجرای احکام مدنی محاس�به 
خواهد شد در حق محکوم له پرداخت و نیم عشر دولتی در حق دولت و ضمنا اجرای حکم غیابی منوط است به معرفی ضامن معتبر 
توسط محکوم له./. مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومي )حقوقي ( دادگستري شهرستان خرم آباد – مراد جوادی فر    محکوم علیه 
مکل�ف اس�ت از تاريخ اباغ اجرائیه :  1- ظرف ده روز مفاد آن�را بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (  2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . 3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرايیه نداند بايد ظرف س�ی روز کلیه اموال خود را ش�امل تعداد يا مقدار و قیمت  همه اموال منقول و غیر منقول ، به 
طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری ايرانی يا خارجی دارد به همراه 
مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور و کلیه اموالی که او  به هر نحو نزد  اش�خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرس�ت نقل و انتقاات و هر نوع  تغییر ديگر در اموال منکور از زمان يک س�ال قبل از طرح دعوای اعس�ار به ضمیمه  دادخواست 
اعس�ار به مقام قضائی  ارائه نمايد واا به درخواس�ت محکوم  له بازداشت می ش�ود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
س�ال 1394 (  4-خ�ودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور ف�رار از اجرای حکم ، حبس تعزيری درجه را در پی 
دارد )م�اده 34 قان�ون  اجرای اح�کام مدنی و ماده 20 ق .م .ا و ماده 16  قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 ( 5-انتقال مال به 
ديگری به هر نحو  با انگیزه فرار از ادای دين به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت ديون کافی نباش�د موجب مجازات تعزيری 
درجه شش يا جزايی نقدی معادل نصف محکوم به يا 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 محکومله يا توديع وثیقه يا 

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود .)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (
  شعبه دوم دادگاه عمومي )حقوقي ( دادگستري شهرستان خرم آباد

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ملک آزادبخت دارای شناس�نامه شماره 81 به شرح دادخواست به کاسه 970859 از اين شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عبدالعلی خانی هابیلی فرزند باقر به شناس�نامه ش�ماره 74متول�د 1325 در تاريخ1396 
در اقامت�گاه دائم�ی خود کوهدش�ت بدرود زندگی گفت�ه و ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- ملک آزادبخ�ت فرزندعلی عباس 
ش�ماره شناس�نامه 81 متولد1331 همسر متوفی 2- س�ارا خانی هابیلی فرزند عبدالعلی شماره شناس�نامه 41990273678 متولد 
1372فرزندمتوفی 3- صغری خانی هابیلی فرزند عبدالعلی ش�ماره شناس�نامه 4198496897 متولد 1350فرزندمتوفی 4- افسانه 
خان�ی هابیل�ی فرزند عبدالعلی ش�ماره شناس�نامه 15851 متولد 1352فرزندمتوف�ی 5- پروانه آزادبخت فرزند عبدالعلی ش�ماره 
شناس�نامه 22454 متولد 1355 فرزندمتوفی 6- س�میه خانی هابیلی فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه 2 متولد 1362فرزندمتوفی 
7- طاهره خانی هابیلی فرزند عبدالعلی ش�ماره شناس�نامه 1150 متولد 1363فرزندمتوفی 8-سکینه خانی هابیلی فرزند عبدالعلی 
ش�ماره شناس�نامه 4942 متولد 1365فرزندمتوفی 9- کلثوم خانی هابیلی فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه 4190059862 متولد 
1368فرزندمتوفی 10- هانیه خانی هابیلی فرزند عبدالعلی ش�ماره شناس�نامه 4190566365 متولد 1378فرزندمتوفی 11- يوسف 
آزادبخت فرزند عبدالعلی ش�ماره شناس�نامه 35339 متولد 1358فرزندمتوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 

يک ماه به اين شورا تقديم نمايد.
کونانی - ريیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان کوهدشت

 آگهی
 در پرون�ده کاس�ه  به ش�ماره 9709980401500195  و بايگانی ش�ماره 970199    پوريا آقاربی  به اته�ام خیانت در امنت  موضوع 
ش�کايت آقای  نیما الطافی  تحت تعقیب  اين دادس�را بوده با عنايت به مجهول المکان بودن متهم در اجرای ماده 174  قانون آئین 
دادرسی کیفری به نامبرده اباغ می گردد ظرف مهلت 20  روز از تاريخ انتشار  اين آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی   در اين شعبه 

حاضر گردد بديهی است در صورت عدم حضور  مطابق مقررات رسیدگی   غیابی به عمل خواهد آمد. 
1099401 داديار شعبه يازدهم دادسرای عمومی و انقاب اردبیل – حافظ بخشی  زاده 

8- حصروراثت
خانم مهديه رامش�ک فرزند رضا دارای شناس�نامه 1054 بش�رح دادخواس�ت ش�ماره 414/14/97  مورخ 1397/9/13 توضیح داده 
ش�ادروان علی حس�ن نژاد رنجبر فرزند غامعلی بشناسنامه 15106 در تاريخ 1397/3/30 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- مهديه رامش�ک فرزند رضا ش.ش 1054 متولد 1360 همس�ر متوفی. 2- ابوالفضل حسن نژاد رنجبر فرزند 
عل�ی ش.ش 2981681311 متولد 1384 فرزند متوفی. 3- آرمین حس�ن نژاد رنجبر فرزند علی ش.ش 2982839131 متولد 1393 
فرزند متوفی. 4- ايمان حس�ن ن�ژاد رنجبر فرزند علی ش.ش 2982052563 متولد 1387 فرزن�د متوفی.  لذا مراتب يک نوبت در 
يکی از جرايد کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف 
مدت يک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
414 شورای حل اختاف شماره 14 شهرستان کرمان

512/202آگهی حصر وراثت
آقای فتح اله همتی گزل آباد دارای شناس�نامه ش�ماره 6359634414 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناس�نامه ورثه دادخواستی به کاس�ه 397-97 ش چهار تقديم اين ش�ورا نموده و چنین توضیح داده که مرحوم 
علی اصغر همتی گزل آباد به ش�ماره شناس�نامه 0871387737 در تاريخ 1357/8/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و وارث  حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� فتح اله همتی گزل آباد ش ش 6359634414 ت ت 
1321/7/24 محل صدور شناسنامه فاروج نسبت با متوفی فرزند 2� فروغ سلطان همتی گزل آباد ش ش 0870222309 
ت ت 1323/1/30 قوچان نسبت با متوفی فرزند 3� سکینه همتی گزل آباد ش ش 0872657205 ت ت 1316 قوچان 
نسبت با متوفی فرزند 4� معصومه همتی گزل آباد ش ش 0872677321 ت ت 1319/3/15 قوچان نسبت با متوفی 
فرزند 5� پروينه همتی گزل آباد ش ش 0871390973 ت ت 1335/3/5 قوچان نس�بت با متوفی فرزند 6� حجه 
بی بی همتی گزل آباد ش ش 0871387761 ت ت 1307/4/11 قوچان نسبت با متوفی فرزند 7� زرين تاج همتی 
گزل آباد ش ش 6359832976 ت ت 1325/10/3 فاروج نسبت با متوفی فرزند 8� جواهر سلطان همتی گزل آباد 
ش ش 0871387751 ت ت 1304/10/5 قوچان نسبت با متوفی فرزند. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از 

متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 4 شورای حل  اختاف  شهرستان قوچان

512/203رونوشت آگهی حصر وراثت*
 نظر به اينکه خانم بخت آور جان پور دارای شناس�نامه ش�ماره 0730816877 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
7/373/97 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدگل کوهستانی 
همت آبادی به شناسنامه 0730732118 در تاريخ 95/1/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� در بی بی خان پور همت آبادی فرزند جان محمد ش م 0730816303 فرزند 
متوف�ی 2 � نی�از احمد جان پ�ور همت آبادی فرزند جان محم�د ش م 366 فرزند متوفی 3� ن�ور احمد جان پور 
هم�ت آب�اد فرزند جان محم�د ش م 0731958853 فرزند متوفی 4� بخت آور جان پ�ور فرزند جان محمد ش م 
0730816877 فرزند متوفی . اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حس�بی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس�ی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نشر 

نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا � شعبه 7 شورای حل  اختاف  شهرستان چناران

512/204رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه خانم طلعت امیری دوغائی دارای شناس�نامه ش�ماره 0870623567 به ش�رح دادخواست به کاسه 
97/588 ش 2 از اين ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضی�ح داده که مرحوم قربان امیری 
دوغائی به شماره شناسنامه 0870616129 در تاريخ1378/12/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� طوبی امیری دوغائی کد ملی 0870622099 ت ت 1345 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند. 2� عبداله امیری دوغائی کد ملی 0870563017 ت ت 1347 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند 3� طلعت امیری دوغائی کد ملی 0870623567 ت ت 1350 محل صدور 
شناس�نامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند 4� بتول امیری دوغائی کد ملی 0870624105 ت ت 1352 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند 5� مرضیه امیری دوغائی کد ملی 0871625393 ت ت 1357 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند 6� کاظم امیری دوغائی کد ملی 0872643761 ت ت 1363 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند 7� محمد امیری دوغائی کد ملی 0870774905 ت ت 1346 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند 8� مجتبی امیری دوغائی کد ملی 0860046923 ت ت 1368 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند 9� حسین امیری دوغائی کد ملی 0860331245 ت ت 1372 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند 10� علی امیری دوغائی کد ملی 0872417360 ت ت 1360 محل صدور 
شناس�نامه قوچان نس�بت با  متوفی فرزند 11� ام البنین امروزی ثانی گرمجان 0872558118 ت ت 1328 محل 
صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هر کس اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 
يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز س�ری و رس�می که بعد از اين موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
قاضی شورا � شعبه 2 شورای حل  اختاف  شهرستان قوچان

512/205رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه خانم فاطمه افروز دارای شناسنامه شماره 0871325829  به شرح دادخواست به کاسه 97/579 ش 
2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رجبعلی جدی مقدم جعفرآباد 
به ش�ماره شناس�نامه 0870795074 در تاريخ 1395/7/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� براتعلی جدی مقدم جعفرآباد کد ملی 0870985566 ت ت 1355 محل صدور 
شناس�نامه قوچان  نس�بت با متوفی فرزند 2� پیرعلی جدی مقدم جعفرآباد کد ملی 0870985574 ت ت 1357 
محل صدور شناس�نامه قوچان  نسبت با متوفی فرزند 3� اس�معیل جدی مقدم جعفرآباد کد ملی 0943906083 
ت ت 1345 محل صدور شناس�نامه مش�هد  نس�بت با متوفی فرزن�د 4� ابراهیم جدی مق�دم جعفرآباد کد ملی 
0871331209 ت ت 1345 محل صدور شناسنامه قوچان  نسبت با متوفی فرزند 5� رضا جدی مقدم جعفرآباد کد 
ملی 0873111737 ت ت 1366 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 6� مريم جدی مقدم جعفرآباد 
کد ملی 0870985582 ت ت 1358 محل صدور شناسنامه قوچان  نسبت با متوفی فرزند 7� رمضانعلی جدی مقدم 
جعفرآباد کد ملی 0871331217 ت ت 1348 محل صدور شناسنامه قوچان  نسبت با متوفی فرزند 8� علی اصغر 
جدی مقدم جعفرآباد کد ملی 0871328518 ت ت 1336 محل صدور شناسنامه قوچان  نسبت با متوفی فرزند 9� 
خیرالنساء  جدی مقدم کد ملی 0871332043 ت ت 1352 محل صدور شناسنامه قوچان  نسبت با متوفی فرزند 
10� فاطمه افروز کد ملی 0871325829 ت ت 1319 محل صدور شناسنامه قوچان  نسبت با متوفی همسر. اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس اعتراضی دارد و يا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و هر 

وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
قاضی شورا � شعبه 2 شورای حل  اختاف  شهرستان قوچان

512/206رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه اکرم عاطفی فرخانی دارای شناس�نامه ش�ماره 09470216447فرزند غامرضا به ش�رح دادخواست 
به کاس�ه 97/543 ش 1 از اين ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم بهروز 
عاطفی فرخانی به ش�ماره شناس�نامه 0860177033 در تاريخ 1397/7/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1� امیر حس�ین عاطفی فرخانی ش ش 0861307054 ت ت 
1397/7/20 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2� بنیامین عاطفی فرخانی ش ش 4902565730 
ت ت 1392/11/27 محل صدور شناس�نامه ش�هريار نس�بت با متوفی فرزند 3� فاطمه اس�د زاده فرخانی ش ش 
0860450791 ت ت 1375/4/7 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر  4� اکرم عاطفی فرخانی ش 
ش 0947021647 ت ت1364/6/13 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی همسر. اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف قوچان

512/207رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه خانم زهرا نظرآباديان دارای شناسنامه شماره 0872232662 به شرح دادخواست به کاسه 97/529 
ش 1 از اين ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم  يوخساره خانم زين الیان 
به شماره شناسنامه 0870265526 در تاريخ 1397/2/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و وراث حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1� حس�ین نظرآباديان ش ش 0872241823 ت ت 1336/8/26 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند 2� زهرا نظرآباديان ش ش 0872232662 ت ت 1334/5/14 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با  متوفی فرزند. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف قوچان

512/208رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه خانم ش�هین نوع پرس�ت علی آبادی دارای شناسنامه ش�ماره 0872762955 به شرح دادخواست 
به کاس�ه 97/512 ش 1 از اين ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم آرش 
عابدی علی آبادی به شماره شناسنامه 0860943399 در تاريخ 1397/8/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1� موس�ی الرضا عابدی علی آبادی ش ش 0871216779 ت 
ت 1353/10/12 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی پدر 2� شهین نوع آبادی ش ش 0872762955 
ت ت 1360/3/1 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی مادر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از 

متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی  شعبه اول شورای حل اختاف قوچان

512/209رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه آقای س�لطانعلی دل افروز اورته چشمه دارای شناسنامه شماره 0870827391 به شرح دادخواست 
به کاس�ه 97/685 ش چهار از اين ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم  
کبری نوری  به شماره شناسنامه 0870825542 در تاريخ 1395/11/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1�  سلطانعلی دل افروز اورته چشمه ش ش 0870827391  ت ت 
1353/3/1 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2� هادی بیاتی اورته چشمه ش ش 0871432031  
ت ت 1360/11/11 مح�ل ص�دور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزن�د3� زهره بیانی اورته چش�مه ش ش 
0871511371  ت ت 1356/6/30 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 4� مريم بیانی اورته چشمه 
ش ش 0873063856  ت ت 1364/6/30 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت ب�ا متوفی فرزند. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نش�ر نخستین آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهار شورای حل اختاف قوچان � علیرضا دستجردی

512/210آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه آقای علی اکبر ولی پور مزرجی دارای شناسنامه شماره 3145 به شرح دادخواست به کاسه 97/499 
ش 3 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد خان ولی پور مزرجی  
ب�ه شناس�نامه 49 در تاريخ 1385/8/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حی�ات گفته و وراث حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس�ت به:1�  علی اصغر ولی پور مزرجی ش ش 0871969262 ت ت 1345/09/27 محل صدور شناس�نامه 
قوچان نس�بت با متوفی فرزن�د 2� زهرا ولی پ�ور مزرج�ی ش ش 0871703467 ت ت 1336/11/11 محل صدور 
شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 3� ننه خانم ولی پور مزرجی ش ش 0871963302 ت ت 1333/12/5 
محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 4� علی اکبر ولی پور مزرجی ش ش 0871975580 ت ت 
1352/11/14 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 5� ملیحه ولی پور مزرجی ش ش 0779845307 
ت ت 1351/01/07 محل صدور شناسنامه درگز نسبت با متوفی فرزند 6� نقره ولیخانی ش ش 0871174227 ت ت 
1315/9/6 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362 ق امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا -شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/211آگهی دادنامه
کاسه پرونده: 787/96 شعبه اول شورای حل اختاف گلبهار . شماره حکم : 91/504� 97/6/31 خواهان: عباسعلی 
برات پور قلعه شیر � به نشانی مشهد بلوار قانع 9 پاک 16/1 زنگ پنجم خوانده: امیر مهدی اسامی مهر. موضوع: 
مطالبه وجه. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای عباسعلی برات پور قلعه شیر به طرفیت آقای امیر مهدی 
اس�امی مهر به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ 40/000/000 ريال بابت پرداختی ضمانت وام در بانک ملت چناران به 
انضمام کلیه خسارات قانونی و هزينه دادرسی، با عنايت به محتويات پرونده و مستندات ابرازی و اخذ استعام از 
بانک ملت شعبه مرکزی چنارانو به شرح دادخواست تقديمی و با توجه به مطالب معنونه در دادخواست تقديم شده 
و اينکه خوهان در بانک ملت شعبه چناران ضمانت خوانده از بابت اخذ وام نموده ولیکن خوانده از پرداخت اقساط 
وام به بانک امتناع نموده و خواهان بناچار بدهی به بانک را پرداخته اس�ت از آنجا که خوانده هیچ دلیل و مدرکی 
دال بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز ننموده از اين حیث ادعای خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 1257-271 
قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 65/000/000 
ريال بابت خواسته و مبلغ 1/285/000 ريال بابت هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نمايد. رای صادره 
غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاريخ اباغ قابل رس�یدگی واخواهی در همین به ش�عبه و پس از آن ظرف بیست روز 

پس از اباغ قابل تجديد نظرخواهی در محاکم عمومی شهر گلبهار می باشد./ب
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف گلبهار � سید جواد محمودی

آگهی وقت دادرسی
بدينوس�یله به آقای اسماعیل گريان فرزند ابراهیم که فعا مجهول المکان بوده و در دسترس 
نمی باش�د بنا به تجويز ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری و حسب دستور دادگاه در يک 
نوبت از طريق روزنامه اباغ می ش�ود جهت دفاع از اتهام انتس�ابی خود مبنی بر کاهبرداری  
درکاسه 961252 در تاريخ 97/11/2  ساعت  8:30 درشعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری 
ورامین حاضر شود عدم حضور مانع از رسیدگی قضايی نبوده دادگاه غیابا اقدام و رای مقتضی 

را صادر خواهد نمود./
         م.الف 1514 خ   مدير دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری ورامین – 
شیرکوند

رونوشت نظريه آگهی حصر وراثت
  آقای احس�ان شاخصی داراي شناسنامه شماره  0410031348  به شرح دادخواست به کاسه 
1/97ش/1105  ازاي�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که 
ش�ادروان عباس ش�اخصی بشناس�نامه 108 درتاريخ 97/8/7  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگ�ی گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: )1(-متقاضی ف�وق الذکر آقا نام 
احس�ان نام خانوادگی ش�اخصی نام پدر عباس ش�ماره شناس�نامه  0410031348   )2(- نام 
اک�رم ن�ام خانوادگی ش�اخصی نام پدرعباس ش�ماره شناس�نامه 2678    )3(-ن�ام اعظم نام 
خانوادگی ش�اخصی نام پدرعباس شماره شناسنامه 4695 )4(-نام عذرا نام خانوادگی خلیلی 
نام پدرعبداله  شماره شناسنامه 989 اينجانب با انجام تشريفاتی مقدماتی درخواست مزبور را 
يکمرتبه آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاريخ 

نشر آگهی ظرف يکماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
م.الف 1520 خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کاسه پرونده: 6/97ش/885  وقت رسیدگی: 97/10/18  ساعت 8:30 خواهان: سعید کاظمی 
خوانده: فاطمه فرس�اد خواسته: استرداد چک خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه  6 ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده  به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکی از جرايد کثیراانتشار آگهی میشود.تاخوانده ازتاريخ 
نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس�ت و ضمائ�م را درياف�ت نماي�د و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهم 
رس�اند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم ش�ود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بود.
                م.الف 1535 خ     مدير دفتر شعبه  6 شورای حل اختاف ورامین

آگهی اباغ وقت رسیدگی
درخصوص پرونده کاس�ه 103/970036 موضوع ش�کايت آقاي علي اردس�تاني فرزند حسن 
علی�ه آق�اي مجتبي بختی�اري فرزند محمد بش�رح کیفرخواس�ت صادره از دادس�را مبني بر 
کاهبرداري از طريق صدور چک از حس�اب ديگري و جعل  در شعبه  103 دادگستری قرچک 
پرونده مطرح رس�یدگی می باش�د و مقید به وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/10 ساعت 9/30 
صبح  بوده که به علت مجهول المکان بودن متهم  وفق ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 
مرات�ب يک نوبت در يکی از روزنامه های کثیراانتش�ار يا محلی آگه�ی می گردد تا متهم در 
تاريخ ذکر ش�ده جهت رس�یدگی خود را به اين دادگاه معرفی نمايد، درغیر اينصورت به طور 

غیابی رسیدگي و اظهارنظر خواهد شد.  
     1780    رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری قرچک-محمدرضا زونیا
آگهی تغییرات شرکت کیاوش سازه گلستان سهامی خاص به 

شماره ثبت 11218 و شناسه ملی 14005012902 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/01 تصمیمات ذيل اتخاذ ش�د : تراز نامه حس�اب سود و 
زيان س�ال مالی 1394 به تصويب رس�ید. - آقای احمد علی کرد 
نوکنده با ش�ماره ملی 2249195765 و خانم حس�نی عسگری با 
ش�ماره مل�ی 2122748222 و آقای رمضانعلی قاس�می دماوندی 
با ش�ماره ملی 2249829081 به سمت اعضای هیئت مديره برای 
مدت دوسال خدمت هیئت مديره تعیین گرديدند. آقای ابوالحسن 
جمال لیوانی با ش�ماره ملی 2248983921 بس�مت بازرس اصلی 
وآقای احس�ان بائی با ش�ماره ملی 2249941191 بس�مت بازرس 
علی البدل برای مدت يک س�ال مالی انتخ�اب گرديدند. روزنامه 

کثیراانتشار حمايت جهت نشر شرکت تعیین گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )306915(
آگهی تغییرات شرکت کیاوش سازه گلستان سهامی خاص به 

شماره ثبت 11218 و شناسه ملی 14005012902 
به استناد صورتجلسه هیئت مديره مورخ 1397/08/01 تصمیمات 
ذي�ل اتخاذ ش�د : آقای احم�د علی ک�رد نوکنده با ش�ماره ملی 
2249195765 ب�ه س�مت رئی�س هیئ�ت مديره و خانم حس�نی 
عس�گری ب�ا ش�ماره مل�ی 2122748222 به س�مت نايب رئیس 
هیئ�ت مديره و آقای رمضانعلی قاس�می دماوندی با ش�ماره ملی 
2249829081 به س�مت مدي�ر عامل و عضو هیئ�ت مديره برای 
مدت دوس�ال انتخاب گرديدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی 
و س�اير نامه های اداری منفردا با امضاء رئیس هیات مديره )آقای 

احمد علی کرد نوکنده ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )306917(

آگهی مزايده مال غیرمنقول- مرحله دوم
   بدينوس�یله درپرون�ده کاس�ه960449/اجرايی احکام مدنی ش�ورای حل اختاف آق قا محکوم علیه مش�د ب�ردی طعنه فرزند 
نوروزقلی به آدرس آق قا خ ش�هید بهش�تی بازار48روبروی مس�جد امام محم�د غزالی محکوم بپرداخت مبل�غ 60/000/000ريال 
بابت اصل خواس�ته ومبلغ 89/744/783ريال خس�ارت تاخیرتاديه)ش�اخص مرداد 97(مبلغ 3/360/000ري�ال بعنوان حق الوکاله 
وکیل وهمچنین مبلغ950/000ريال بابت هزينه دادرس�ی)جمعا مبلغ 145/434/783ريال(درحق محکوم له عبدالحمید يلمه فرزند 
باي�رام مراد باوکالت آمید آرخی ونیزپرداخت 4/461/726ريال بابت الباقی نیمعش�ر درحق دولت ش�ده اس�ت ک�ه باتوجه به عدم 
تواناي�ی محک�وم علیه درتاديه بدهی ش�خص ثالث بنام نوروزقلی طعن�ه فرزند نظر اقدام به معرفی عرصه واعیان ملکی بمس�احت 
هش�تصد وپانزده متر وپنجاه دس�یمترمربع واقع درآدرس آق قا خ وشهید بهشتی کوچه جنب بازار48جهت فروش ازطرق مزايده 
وتاديه بدهی محکوم علیه نموده که توقیف توسط کارشناس منتخب ارزيابی وقیمتگذاری گرديده وازطريق مزايده بفروش میرسد 
داوطلبین میتوانند درمزايده ش�رکت ونس�بت بخريد ان اقدام نمايند ش�رح وقیمت مال مورد مزايده1-ملک تعرفه شده ششدانگ 
1قطعه زمین بمس�احت هش�تصد وپانزده متر وپنجاه دسیمترمربع بشماره پاک34فرعی از3-اصلی واقع دربخش7 ثبت آق قا که 
سند مالکیت آن بشماره7090 بنام نوروزقلی طعنه فرزند نظر میباشد2-ملک مذکور دارای کاربری مسکونی بوده ودرداخل آن1باب 
منزل مسکونی و1 انباری و1جايگاه دام احداث شده است3-محدوده وموقعیت ملک توقیفی واقع درآق قا خ شهید بهشتی کوچه 
جنب بازار48منزل نوروزقلی طعنه میباشد وحدود مندرج درسند مالکیت باطبیعت مطابقت دارد 4-حدود اربعه شمال” به مسکونی 
نورمحمد يلمه شرقا به ارازقلی شیرمحمد لی جنوبا به ايشان بردی ومشد بردی طعنه وغربا بکوچه بازار48محدود میباشد5-قیمت 
ملک مذکور باتوجه موقعیت ونوع س�ند مس�احت کاربری وس�ايرعوامل تاثیرگذار جمعا بمبلغ2/500/000/000ريال معادل دويس�ت 
وپنجاه میلیون تومان میباش�د )شرايط مزايده(1-مزايده روزسه شنبه درتاريخ1397/09/27-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان آق قا انجام میپذيرد2-مزايده برای مرتبه دوم برگزار میگردد لذا بهرقیمتی که خريدار پیشنهاد نمايد 
فروخته خواهد ش�د3-برنده مزايده کسی اس�ت که بااترين قیمت رادرجلسه قبول نمايد4-برنده مزايده میبايست 10درصد مبلغ 
مورد معامله رافی المجلس بحس�اب س�پرده دادگستری شهرستان آق قا بش�ماره 2171294647006 واريز والباقی را ظرف يکماه 
ازتاري�خ مزايده پرداخت نمايد درغیراينصورت س�پرده اوپس ازکس�رهزينه های اجرايی به نفع دول�ت ضبط وآگهی مزايده تجديد 
میگردد5-مزاي�ده با حضورنماينده دادس�تان وماموراجرا)دادورز(انج�ام میپذيرد 6-داوطلبین میتوانند5روزقب�ل ازتاريخ مزايده 
باهماهنگ�ی داي�ره اجرای احکام مدنی دادگس�تری آق قا ازملک مذک�ور بازديد نمايند7-هرگونه نق�ل وانتقال ملک توقیفی پس 

ازتايید صحت مزايده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزينه های نقل وانتقال بعهده برنده مزايده میباشد.
-مديردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی 

آگهی مزايده اموال منقول مرحله دوم
   بموجب پرونده اجرائی بکاس�ه 970047/ارجاعی ازدادگس�تری آق قا اجرای احکام مدنی دادگس�تری بندرترکمن محکوم علیه 
احسان گلزاری بنشانی خ فلسطین شمالی نبش کوچه دوم سمت راست محکوم است بپرداخت مبلغ 122/891/284ريال بابت اصل 
طلب وغیره درحق محکوم له ابراهیم بابائی داز فرزند آنه محمد با وکالت امید آرخی ومبلغ6/144/565ريال بابت نیم عش�راجرايی 
درحق دولت محکوم میباش�د لذا تعدادی مبل وغیره معرفی که پس ازکارشناس�ی وتعیین وقت بشرح ذيل بفروش میرسد)توصیف 
اجمال�ی اموال درراس�تای ماده138قانون ا.ا.م براس�اس نظريه کارش�ناس محترم(1-تعداد 3دس�ت مبل 7نف�ره ال- نو وکارنکرده 
فی17/000/000ري�ال که جمعا51/000/000 ريال برآورد میگردد2-تعداد2دس�ت مبل7نفره راحتی ن�و وکارنکرده فی16/000/000ريال 
ک�ه جمعا32/000/000ريال برآورد میگردد3-تعداد1دس�ت مبل7نفره نیمه اس�تیل نو وکارنکرده ب�ه ارزش000 /21/000ريال برآورد 
میگ�ردد ارزش کل ام�وال بمبلغ104/000/000ريال برآورد میگردد ش�رايط وزمان وم�کان مزايده1-مزايده درروزپنج ش�نبه10/06/ 
97س�اعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگس�تری بندرترکمن انجام میپذيرد2-برنده مزايده کس�ی میباشد که بااترين قیمت 
پیش�نهادی را ارائه نمايد3-مبلغ پايه براساس قیمت کارشناسی شده شروع میش�ود4-طالبین شرکت درمزايده 5روزقبل اززمان 
مزايده باهماهنگی اين اجراء میتوانند ازملک موصوف بازديدنمايند5-برنده مزايده میبايس�ت10 درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا 
بحس�اب س�پرده دادگس�تری واريز ومابقی آن را ظرف يکماه ازتاريخ اجرای مزايده بحساب سپرده دادگستری وفیش واريزی را به 
دايره اجرای تحويل نمايند درغیراينصورت وفق ماده129ق .ا.ا.م س�پرده پس از کس�رهزينه ه�ای اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی 
مزايده تجديد خواهد شد6-تائید صحت مزايده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید صحت مزايده اين 
اجراء مس�ئولیتی دررابطه باخريدار ندارد و فقط مبلغ توديع ش�ده عودت خواهد شد 7-اين مزايده به استناد ماده118قانون اجرای 
احکام مدنی در1نوبت دريکی از جرايد کثیراانتشار درج میگردد8-اين مزايده باحضور نماينده محترم دادستان صورت میپذيرد.
-ريیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی مزايده اموال منقول مرحله دوم
   بموجب پرونده اجرائی بکاس�ه 970117/ارجاعی اجرای احکام مدنی دادگس�تری بندرترکمن محکوم علیه شرکت گل دانه صحرا 
بامديري�ت عاملی رجب دردی فرهادی توماچ بنش�انی ش�هرک صنعتی 5پیک�ر کارخانه خوراک دام گل دانه صحرا محکوم اس�ت 
بپرداخت248/121/927ريال بابت اصل طلب وغیره)دراجرا محاس�به میش�ود درحق محکوم له احم�د اق ارکاکلی باوکالت عبداله 
فخفوری ومبلغ7/430/000 ريال بابت نیم عش�راجرايی درحق دولت محکوم میباشد لذا تعدادی اموال آسیاب 8تنی 2مخزن وغیره 
معرفی که پس ازکارشناس�ی وتعیین وقت بشرح ذيل بفروش میرسد )توصیف اجمالی اموال درراستای ماده138قانون ا.ا.م براساس 
نظريه کارش�ناس محترم(1-يکدس�تگاه آس�یاب 8تنی 2 مخزن با کیس�ه کارکرد مس�تعمل وس�الم جمعا بمبلغ275/000/000ريال 
ب�رآورد میگردد2-يکدس�تگاه میکس�ر2قلو 1تن�ی ب�ا بااب�ر جمع�ا بمبلغ380/000/000ري�ال ب�رآورد میگ�ردد ارزش کل ام�وال 
بمبلغ655/000/000ريال برآورد میگردد) ش�رايط وزمان ومکان مزايده(1-مزايده درروزيکشنبه 1397/10/11ساعت10الی11دراجرای 
احکام مدنی دادگس�تری بندرترکمن انجام میپذيرد2-برنده مزايده کس�ی میباش�د که بااترين قیمت پیشنهادی را ارائه نمايد3-

مبلغ پايه براس�اس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزايده 5روزقبل اززمان مزايده باهماهنگی اين اجراء 
میتوانند ازاموال موصوف بازديد وباروئیت اموال درمزايده ش�رکت نمايند5-برنده مزايده میبايس�ت10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را 
نقدا بحس�اب سپرده دادگس�تری واريز ومابقی آنرا ظرف يکماه ازتاريخ اجرای مزايده بحساب سپرده دادگستری و فیش واريزی را 
به دايره اجرای تحويل نمايند درغیراينصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م س�پرده پس ازکس�ر هزينه های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی 
مزايده تجديد خواهد شد6-تائید صحت مزايده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید صحت مزايده اين 
اجراء مس�ئولیتی دررابطه باخريدار ندارد وفقط مبلغ توديع ش�ده عودت خواهد شد 7-اين مزايده به استناد ماده118قانون اجرای 

احکام مدنی در1نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشار درج میگردد8-اين مزايده باحضور نماينده محترم دادستان صورت میپذيرد.
-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به سید عماد شیرنگی
   خواه�ان قربانعلی جعفری دادخواس�تی بطرفیت خوانده س�ید عماد ش�یرنگی فرزند س�ید می�رزا به خواس�ته تخلیه-مطالبه 
اجورمعوق�ه -اجرت المثل-خس�ارات دادرس�ی مط�رح که به اين ش�عبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاس�ه 9709981720100416 
ثب�ت ووق�ت رس�یدگی  اخت�اف مجتم�ع ش�هید قدوس�ی شهرس�تان گ�رگان  اول ش�ورای ح�ل  بايگانی970426/ش�عبه 
مورخ1397/10/29س�اعت9 تعیی�ن که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرس�ی مدن�ی بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب يکنوبت دريکی ازجرايد کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف يکماه پس 
ازتاريخ انتش�ار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت 

مقررفوق جهت رس�یدگی دردادگاه حاضرگردد.
275-مسئول دفترشعبه اول شو رای حل اختاف گرگان-فاح زاده

آگهی مزايده اموال غیر منقول )نوبت اول ( 
بموج�ب ضواب�ط مقررات ناظر بر قانون اجرای اح�کام مدنی در رابطه با پرونده اجرايی 971058 مطروح�ه در اجرای احکام حقوقی 
دادگستری شهرستان ازنا يک واحد مغازه با کاربری تجاری که حسب نظريه کارشناس رسمی دادگستری ارزيابی و توصیف گرديده 
اس�ت بنا به تقاضای محکوم له آقای امین اله دهقان با در نظر گرفتن ش�رايط ذيل از طريق مزايده به فروش می رس�د . 1-نام مالک 
آقای محمود نجفی فرزند س�عید می باش�د . 2-ملک مورد مزايده دارای سابقه ثبتی به شماره پاک ثبتی 29/5521 مفروز و مجزی 
از 469 قطعه 52 در بخش دو ثبتی واقع در ازنا –کوی امام خمینی ره –خیابان 18 متری –روبروی ضلع شرقی بوستان شهید رجايی 
بوده و دارای س�ند مالکیت به صورت ش�ش دانگ و مفروز می باش�د . 3-حسب نظريه کارشناس�ی دادگستری بهای ملک موصوف 
از قیمت پايه )807/250/000 ( ريال ش�روع و در راس�تای ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی برنده مزايده کس�ی است که بااترين 
مبلغ پیش�نهاد نمايد . 4-ملک مورد مزايده دارای مس�تاجر نمی باش�د ولی در حال حاضر در تصرف مالک بوده و اش�خاص ثالث 
حقوق انتفاعی و ارتفاقی در ملک ندارند . 5-حس�ب نظريه کارش�ناس دادگستری ملک مورد مزايده دارای قدمت تقريبی يک سال 
با کاربری تجاری و طلق می باشد که عرصه زمینی آن به مساحت 24/50 متر مربع و اعیانی به مساحت مساحت کل زير بنا 36 متر 
مربع در طبقه همکف بصورت مفروز و اعیانی به صورت همکف و نیم طبقه ، فاقد خر پشته و پارکینگ و حیاط و آماده بهره برداری 
می باش�د که ش�مااً پی به پی به طول 7/00 متر مشرف به قطعه 51 تفکیکی ، شرقًا پی به پی به طول 7/00 متر به قطعه 9 تفکیکی ، 
جنوبًا پی  به طول 7/00 متر مش�رف به قطعه 53 تفکیکی و غربًا پی اس�ت 3/50 متر به خیابان 14 متری و دارای انشعابات آب ، برق 
، گاز و تلفن می باش�د . 6-برنده مزايده در راس�تای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی بايد ده درصد از قیمت پیش�نهادی خود را 
به عنوان س�پرده نقداً به صندوق اجراء واريز نمايد و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ مزايده نس�بت به 
پرداخت ما بقی ثمن معامله اقدام نمايد و در غیر اينصورت مبلغ ده درصد واريز پس از کس�ر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد ش�د . 7-پرداخت بدهیهای معوقه مربوط به آب و برق ، گاز و تلفن اعم از حق انش�عاب و يا حق اش�تراک و 
مصرف و پرداخت بدهیهای مالیاتی و عوراض شهرداری در صورتیکه ملک مورد مزايده دارای بدهیهای مذکور باشد تا تاريخ مزايده 
اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد يا نه بر عهده مالک و کلیه هزينه های صدور سند مطابق عرف محل بالمناصفه می باشد 
. 8-پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور مورد مزايده در اجرای ماده 134 و 143 قانون اجرای احکام 
مدنی به نام خريدار )برنده مزايده ( منتقل خواهد ش�د . 9-متقاضیان در صورت تمايل می توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای 
احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزايده با دريافت مجوز قبلی از اين اجرا از ملک موصوف بازديد نمايند . 
10-زمان مزايده روز سه شنبه مورخه 1397/10/04 ساعت 8 الی 10 در مکان مزايده اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد .
مسلم نوروز پور – مدير اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ازنا 

دادنامه 
به تاريخ 1397/7/23 در وقت فوق العاده  جلسه شعبه 105 دادگاه کیفری دو به تصدی امضا کننده ذيل تشکیل است پرونده کاسه 
960973/105  تحت نظر است با توجه به اوراق و محتويات پرونده  و با استعانت از خداوند متعال  ختم رسیدگی  را ا عام و به شرح 
ذيل انشاء رای می نمايد.  پرونده کاسه 9609980402201192  شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل )105 جزايی سابق( تصمیم 
نهايی  ش�ماره 9709970403100922  ش�اکی: آقای  مهدی همتی  آراللو فرزند  داور  به نشانی استان اردبیل دهستان هیر روستای 
آراللوی  کوچک متهم: آقای بهروزقنبری فرزند رمضان به نشانی قزوين خ نادری جنوبی کوچه جانباز پ59  مجهول المکان   اتهام: 
س�رقت چ�ک رای دادگاه در خصوص  ا تهام آقای به�روز قنبری فرزند رمضان عدم حضور داير بر س�رقت تعداد پنج فقره چک به 
ش�ماره س�ريال 543983، 543985، 543987، 543988، 543995 از حس�اب جاری 3392786287  عهده بانک ملی موضوع 
ش�کايت آقای مهدی همتی  آراللو که نظر به ش�کايت ش�اکی اقرار کتبی متهم به ارتکاب بزه معنونه )ص30(   عدم حضور متهم در 
دادگاه  جهت دفاع از اتهام انتس�ابی   با وصف اباغ قانونی برگ احضاريه به وی تحقیقات صورت گرفته در دادس�را و کیفرخواس�ت 
صادره  از ناحیه آن مرجع و نیز با در نظر گرفتن س�اير اوراق و محتويات پرونده بزه انتس�ابی به وی محرز و مس�لم  بوده مستندا به 
م�اده 656  قانون مجازات اس�امی تعزيرات مص�وب 1375 دادگاه متهم موصوف را  عاوه بر رد چک های موصوف در حق ش�اکی 
پرونده به تحمل يک س�ال حبس و 74 ضربه ش�اق هر  دو تعزيری  محکوم می نمايد.  رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیس�ت 
روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در اين شعبه و ظرف مدت بیست روز از تاريخ انقضای مهلت واخواهی  قابل تجديد نظر خواهی در 

محاکم محترم تجديد نظر استان اردبیل می باشد. 
1099409  رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو اردبیل – حسین امینی 

9- اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کاسه 970635
وقت رسیدگی : 1397/10/22 ساعت 8:30 خواهان : علی احمدی کاظم آبادی خوانده : رضا زمانی زاده – حسین عباس زاده – محمد 
زمانی زاده خواسته : مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختاف شماره 23 کرمان نموده که وقت رسیدگی به شرح 
صدرالذکر تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده حس�ب درخواس�ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت دريکی از جرايد کثیراانتشار سراسری آگهی می شود که خوانده مذکور می تواند از تاريخ نشر آگهی ظرف 
مدت 30 روز به دفتر ش�ورا واقع در بلوار 22 بهمن چهارراه ش�عبانیه کوچه شهرداری منطقه 4 اداره کل شورای حل اختاف کرمان 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و ادای توضیح 

در شورا حاضر شويد در غیر اينصورت غیابا رسیدگی به عمل آمده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
635 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

10- حصروراثت
خانم مريم برس�رآمد فرزند مرتضی دارای شناس�نامه 545 بش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970637 مورخ 1397/9/12 توضیح داده 
ش�ادروان مرتضی برس�رآمد فرزند عباس بشناس�نامه 1 در تاريخ 1397/08/14 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی 
عبارتن�د از : 1- مريم برس�رآمد فرزند مرتضی ش.ش 545 متول�د 1362 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- اعظم برس�رآمد فرزند 
مرتضی ش.ش 2291 متولد 1364 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- اکرم برس�رآمد فرزند مرتضی ش.ش 6190 متولد 1365 صادره 
از کرم�ان فرزند متوفی. 4- محدثه برس�رآمد فرزن�د مرتض�ی ش.ش 2981432605 متولد 1382 صادره از کرم�ان فرزند متوفی. 
5- فاطمه برسرآمد فرزند مرتضی ش.ش 1313 متولد 1360 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- سمیه برسرآمد فرزند مرتضی ش.ش 
2980552534 متول�د 1372 ص�ادره از کرمان فرزند متوفی. 7- امید برس�رآمد فرزند مرتض�ی ش.ش 2980119814 متولد 1368 
صادره از کرمان فرزند متوفی. 8- زهرا ابراهیم آبادی تکابی فرزند حاجی ش.ش 6 متولد 1341 صادره از شهداد همسر متوفی.  لذا 
مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای 

جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
637 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
آقای حس�ین آزادی طلب فرزند حسن دارای ش�ماره ملی 5429920584 بشرح دادخواست شماره 960272 توضیح داده شادروان 
حس�ن آزادی طلب داود آبادی فرزند عباس بشناس�نامه 101 در تاريخ 1396/05/21 در ش�هر انار فوت نموده و وراث منحصر حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- آقای حس�ین آزادی طلب داود آبادی به ش�ماره ملی 5429920584 صادره از انار متولد 1360/5/1 فرزند 
متوف�ی. 2- آقای علی آزادی طلب داودی به ش�ماره مل�ی 5429914533 صادره از انار متول�د 1358/3/1 فرزند متوفی. 3- آقای 
اکبر آزادی طلب داودی به ش�ماره ملی 5429926930 صادره از ان�ار متولد 1362/10/10 فرزند متوفی. 4- آقای عباس آزادی طلب 
داود آب�ادی به ش�ماره ملی 5429967076 صادره از انار متول�د 1364/6/30 فرزند متوفی. 5- آقای منصور آزادی طلب داود آبادی 
به ش�ماره ملی 5429986445 صادره از انار متولد 1366/3/7 فرزند متوفی. 6- آقای ابوالفضل آزادی طلب داود آبادی به ش�ماره 
مل�ی 3040041819 صادره ازانار متولد 1368/4/4 فرزند متوفی. 7- خانم فاطمه آزادی طلب به ش�ماره ملی 5429785611 صادره 
از ان�ار متولد 1353/9/10 فرزند متوفی. 8- خانم زهرا آزادی طلب داود آبادی به ش�ماره مل�ی 5429785628 صادره از انار متولد 
1355/6/30 فرزن�د متوفی. 9- خانم اکرم آزادی طلب داود آبادی به ش�ماره ملی 5429797804 ص�ادره از انار متولد 1361/6/29 
فرزن�د متوفی. 10- خانم اعظم آزادی طلب داود آبادی به ش�ماره ملی 5420013118 صادره از انار متولد 1371/3/28 فرزند متوفی. 
11- خانم ربابه مهدی زاده زارع اناری به شماره ملی 5429880000 صادره از انار متولد 1333/8/9 همسر متوفی. لذا مراتب در يکی 
از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف 
مدت يک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
272 شورای حل اختاف شماره دو شهرستان انار 

12- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : مهران خاکی زاده، فرزند : يداله، نش�انی : اس�تان کرمان- شهرس�تان کرمان- شهر کرمان- بلوار جمهوری 
کوچه 19 س�اختمان پاک 15طبقه دوم مش�خصات محکوم علیه : هوشنگ س�رحدی، فرزند : محمود، نشانی : جیرفت میدان میوه 
تره بار محکوم به : به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709973468800051 محکوم 
علی�ه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ پنج�اه میلیون ريال بابت اصل خواس�ته و مبلغ يک میلیون و چهارص�د و پنجاه و پنج هزار 
ريال بابت هزينه دادرس�ی و مبلغ ش�صت و پنجاه هزار ريال هزينه واخواس�ت و هزينه نشر آگهی به انضمام خسارت تاخیر و تاديه 
از تاريخ واخواس�ت س�فته )91/3/23( لغايت اجرای حکم براس�اس نرخ ش�اخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان و پرداخت نیم 

عشريه دولتی.
510 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان
آگهی تغییرات شرکت شالوده گستر روان آب سهامی خاص به 

شناسه ملی 14004046197 
ب�ه موجب نام�ه ش�ماره 6381 / 96 / 27 م�ورخ 05 / 12 / 1396 
مرجع ثبت ش�رکت ها و مؤسس�ات غیرتجاری خراس�ان رضوی و 
با اس�تناد به صورت جلس�ه هیئت مديره م�ورخ 04 / 07 / 1396 
مرکز شرکت شالوده گستر روان آب سهامی خاص به شناسه ملی 
14004046197 به: اس�تان تهران، ش�هر ته�ران، خیابان ولیعصر ، 
خیابان اس�تاد مطهری ، روبروی خیابان ارس�تان ساختمان 325 
، طبقه اول ، کدپستی 1595717813 انتقال يافت و در اداره ثبت 
ش�رکت ها و مؤسسات غیرتجاری تحت ش�ماره 523826 به ثبت 

رسیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )307729(
آگهی تغییرات شرکت پرشیا پارمیس شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 162233 و شناسه ملی 10102048630
 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/05/27 تصمیمات ذيل اتخاذ ش�د : - محل شرکت در واحد 
ثبتی تهران به آدرس اس�تان تهران - شهرس�تان تهران - بخش 
مرکزی - ش�هر تهران-محله دولت-خیابان ش�هید جال اخاقی 
ش�رقی-خیابان ش�هید مرتض�ی مطهری-پاک -6-س�اختمان 
امین-طبق�ه چهارم-واحد 20 ک�د پس�تی 1939814947 تغییر 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )307743(

آگهی تغییرات موسسه انجمن فرهنگی ناشران کتاب علوم 
پزشکی دانشگاهی به شماره ثبت 44156 و شناسه ملی 

 14007458007
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
24/06/1397 ومجوز ش�ماره 10783/97/1/الف ت مورخ 1/7/97 
وزارت فرهنگ وارش�اد اسامی تصمیمات ذيل اتخاذ شد : اعضای 
هیئ�ت مديره بقرار به مدت دو س�ال انتخاب ش�دند: آقای فرهاد 
تیم�ورزاده نجار به ش�ماره ملی2752392273 به س�مت رئیس 
هیات مديره آقای علی اکبر طورانیان به شماره ملی0048713341 
به س�مت ناي�ب رئیس هیات مدي�ره آقای کام�ران احمدی جزی 
به ش�ماره ملی0053044800 به س�مت منش�ی و خزانه دار هیات 
مديره آقای کیوان رضوانی به ش�ماره ملی0070927073 به سمت 
عضوعل�ی البدل هی�ات مدي�ره اوراق تعهدآور ب�ا امضای رئیس 
هیات مدي�ره )آقای فرهاد تیمورزاده نجار( ي�ا نايب رئیس هیات 
مديره)آق�ای عل�ی اکبرطورانیان(و امضای ثاب�ت خزانه دار)آقای 
کام�ران احم�دی جزی(و مه�ر انجمن ونامه های رس�می اداری با 
امض�ای رئیس هیات مديره ودر غیاب او، نايب رئیس هیات مديره 
خواهد بود. خانم ملیکا میرزايی قمی به شماره ملی2063129487 
به عنوان بازرس اصلی وآقای افش�ین مرادی محتش�م به ش�ماره 
مل�ی0057279217 به عن�وان بازرس علی البدل برای يک س�ال 
مال�ی انتخاب گرديدند. روزنامه کثیراانتش�ار حمايت جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گرديد
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )307757(
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511/53آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی  قبلی به خوانده محمد امین نباتیان فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه 
علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977458401104 در پرونده کاسه 950855/54، 
صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت شما به :1- مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 2/855/000 ريال 
بابت هزينه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری4-خسارت تأخیرتأديه 
از تاريخ سررسید چک مورخ 93/7/27 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دايره 
اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.منجر به  صدور 
اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت در جرايد درج می گردد 
و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود 

به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/54آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی  قبلی به خوانده/خواندگان: محمد هادی اسحاقی فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست 
بانک ملت علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9509977458400972 در پرونده کاسه 
950665/54، صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت شما به :1- مبلغ 37/466/883 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 
1/600/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرسی و درج در روزنامه 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای 
دادگستری  4-خسارت تأخیرتأديه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 37/466/883 ريال از تاريخ 91/7/25 معادل 
18 درصد قابل محاسبه در اجرای احکام در حق خواهان  5-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه 
می باشد.منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک 
نوبت در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم 

اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/55آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی  قبلی به خوانده/خواندگان: علیرضا امیری راد فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست تعاونی 
ثامن اائمه علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9509977458401115 در پرونده کاسه 
950946/54، صادره از اين ش�ورا مبنی بر محکومیت ش�ما به :1- مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواس�ته2- مبلغ 
1/700/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری  
4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 91/11/19 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می 
باشد.منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت 
در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا گذاش�ته خواهد ش�د ودر صورت عدم 

اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/56آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی  قبلی به خوانده/خواندگان: محمد پیروی طرقی فعامجهول المکان اباغ می ش�ود، در مورد دادخواست 
تعاونی ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9609977458400276 در پرونده 
کاسه 960056/54، صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت شما به :1- مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 
2/885/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری  
4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 94/10/4 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می 
باشد.منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت 
در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا گذاش�ته خواهد ش�د ودر صورت عدم 

اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/57آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی  قبلی به خوانده/خواندگان: حسین ارزانی فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست تعاونی 
ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9609977458400283 در پرونده کاسه 
960055/54، صادره از اين ش�ورا مبنی بر محکومیت ش�ما به :1- مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل خواس�ته2- مبلغ 
2/885/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 
4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 94/10/3 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می 
باشد.منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است.لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت 
در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا گذاش�ته خواهد ش�د ودر صورت عدم 

اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/58آگهی اباغ اجرائیه
بدينوسیله پیروآگهی قبلی به خوانده/خواندگان: محمود حاتمی فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست 
تعاونی ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9509977458401054 در پرونده 
کاسه 950850/54، صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت شما به :1- مبلغ 72/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 
2/355/000ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری  
4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 94/4/14 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می 
باشد.منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت 
در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا گذاش�ته خواهد ش�د ودر صورت عدم 

اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/59آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی  قبلی به خوانده/خواندگان: 1-حسن صباغی 2- معصومه صباغی فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد 
دادخواست بانک سینا علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9609977458400695 در پرونده 
کاسه 960320/54، صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت شما به :1- مبلغ 110/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 
3/500/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری  
4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 96/1/20 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می 
باشد.منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت 
در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا گذاش�ته خواهد ش�د ودر صورت عدم 

اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/60آگهی اباغ اجرائیه
بدينوسیله پیرو آگهی  قبلی به خوانده/خواندگان: مختار باروئی فعامجهول المکان اباغ می شود، در مورد دادخواست 
بانک مهر اقتصاد علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9509977458400793 در پرونده 
کاسه 950199/54، صادره از اين شورا مبنی بر محکومیت شما به :1- مبلغ 130/000/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 
2/425/000 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری  
4-خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چک مورخ 94/7/11 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
با احتساب در دايره اجرای حکم در حق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می 
باشد.منجر به  صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت 
در جرايد درج می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا گذاش�ته خواهد ش�د ودر صورت عدم 

اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

511/61آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی  قبلی به خوانده/خواندگان: محمدرضا س�لیمانی محمودی فعامجهول المکان اباغ می ش�ود، در مورد 
دادخواست موسسه ملل علیه شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977458401077 و قبول 
تجديدنظر خواهی به شماره دادنامه 9709977575600129 در پرونده کاسه 950816/54، صادره از اين شورا مبنی بر 
محکومیت شما به :1- مبلغ 15/900/000 ريال بابت اصل خواسته2- مبلغ 1/072/500 ريال بابت هزينه ابطال تمبر دادرسی 
3- خسارت تأخیرتأديه قراردادی از تاريخ تقديم دادخواست 95/10/5 تا يوم الوصول به ماخذ 28 درصد مانده بدهی در 
سال )روزانه 937/6( درحق خواهان 4-پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.منجر به  
صدور اخطار اجرايی گرديده است .لذا مراتب وفق مواد 9-118-119قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت در جرايد درج 
می گردد و اين اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ودر صورت عدم اعام کتبی محل 

اقامت خود به قسمت اجرا  پس از اين برای عملیات اجرای اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد.
متصدی اموردفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو مشهد

 )512/62( آگهی مزايده و فروش اموال غیر منقول نوبت اول )960316(
به موجب پرونده کاسه 960316 اجرايی اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زبرخان محکوم علیهم معصومه و 
حوا باغیشنی فرزندان علی اصغر محکوم اند به پرداخت مبلغ 199/198/500 ريال در حق محکوم لهم پرونده و پرداخت 
هزينه کارشناسی و خسارت تأخیر تأديه نسبت به توديع بدهی خود اقدام ننموده اند. حسب تقاضای محکوم لهم اموالی 
به شرح ذکر شده ذيل توقیف و توسط کارشناس ارزيابی و مقرر گرديد در تاريخ 1397/10/11 روز سه شنبه از ساعت 10 
الی 11 صبح در محل دايره اجرای احکام دادگاه زبرخان از طريق مزايده حضوری به فروش برسد لذا متقاضیان خريد و 
شرکت در مزايده می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزايده به محل اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از اموال مورد 
مزايده مهیا شود. مزايده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بااترين مبلغ را پیشنهاد نمايید فروخته خواهد شد. 
ضمناً هزينه حراج و ساير هزينه های نقل و انتقال بعهده خريدار بوده و اجرای احکام مسئولیتی نخواهد داشت و حداقل 
ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزايده فی المجلس دريافت و الباقی ظرف يکماه از تاريخ مزايده از برنده اخذ خواهد 
شد . در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر الباقی بهای اموال مورد مزايده را نپردازد سپرده ده درصد وی پس از 
کسر هزينه های مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. اموال مورد مزايده و قیمت پايه کارشناسی آن 
به شرح ذيل می باشد. – ششدانگ منزل مسکونی عرصه و اعیان ملک شماره 1212 فرعی از 113 اصلی، مجزی شده از 
38 فرعی بخش ثبتی 3 زبرخان به شماره ثبت 6860 در صفحه 2 دفتر اماک 63 – واقع در روستای باغشن- خیابان 

امام خمینی- بااتر از مسجد جامع، امام خمینی 2/22 با قیمت کارشناسی 950/000/000 ريال.
غامی – مدير دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بخش زبرخان

)512/63(رای شورا )97/101(
کاسه پرونده :97/101/ش 14، شماره دادنامه :237/25 -97/4/10 خواهان : مصیب خطیبی )خ مسیح – نبش بلوار جهاد 
خشکبار فروشی خیام(، خوانده : هاشم محمودی )مجهول المکان( ، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص 
دعوی آقای مصیب خطیبی فرزند مرتضی به طرفیت آقای هاشم محمودی بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
مبنی بر مطالبه مبلغ نوزده میلیون تومان به موجب دو فقره چک به شماره 9617/066012 -12 مورخه 1397/01/10 به 
مبلغ 140/000/000 ريال عهده بانک ملی و چک شماره 0983/972162 مورخه 1397/01/15 مبلغ 50/000/000 ريال عهده 
بانک صادرات ضم پرونده به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأديه، با عنايت به مجموع محتويات پرونده فتوکپی 
مصدق دو فقره چک و گواهی نامه عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه و رعايت اصل اشتغال ذمه و عدم حضور 
خوانده علی رغم اباغ نشرآگهی و عدم دفاع مؤثر ايشان و عدم ارائه دايل و مدارک معتبر و مستدلی و وجود اصل 
چک در يد خواهان که حکايت از مشغولیت ذمه خوانده را دارد لذا دعوی خواهان به استناد مواد 198 و 519  قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و استفساريه تبصره الحاقی به ماده 2 اصاحی قانون چک وارد تشخیص و 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 190/000/000 ريال بابت اصل خواستهوجه دو فقره چک ضم پرونده و خسارت 
تأخیر تأديه چک ش�ماره 9617/066012 مورخه 1397/01/10 و چک شماره 0913/972162 مورخه 1397/01/15 لغايت 
يوم الوصول به انضمام 2/770/000 ريال هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد رأی صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی در محاکم 

محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور می باشد .
مهرطلب- قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/64(رای شورا )97/395(
کاس�ه پرونده :97/395/ش 13، ش�ماره دادنامه :712/73 -1397/8/23 خواهان : اباذر س�وقندی )شهرک بسیج خ 
ايمان 23 پاک 78(، خوانده : علی هاشمی آشیانی)مجهول المکان(، خواسته : اثبات بیع و تنظیم سند )) رای شورا 
(( در خصوص دعوی آقای اباذر س�وقندی فرزند موس�ی به طرفیت آقای علی هاشمی آشیانی فرزند داوود  بخواسته 
تقاضای اثبات بیع موضوع مبايعه نامه مورخه 96/12/28 ضم پرونده مقوم به يک میلیون تومان 2- تقاضای صدور حکم 
و الزام به تنظیم سند موضوع مبايعه نامه پیوست مقوم به يک میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی، نظر به 
اينکه خواهان با حضور در شورا و تقديم دادخواستی اظهار می دارد اينجانب يک دستگاه موتور سیکلت به شماره پاک 
66517- 117 به شماره موتور 96310 و شماره بدنه 9019308 پالس 180 مدل 1390 به رنگ از خوانده خريداری نموده 
ام و با عنايت به اينکه سند خودرو به نام خوانده می باشد ايشان مجهول المکان می باشد   لذا تقاضای رسیدگی و صدو 
حکم به شرح خواسته را دارم . لذا با عنايت به مجموع محتويات پرونده فتوکپی مصدق  سند فروش وسیله نقلیه به 
شماره سند 1/9271747 مورخه 1390 و کارت موتور سیکلت و مبايعه نامه مورخه 1396/12/28 جواب استعام صورت 
گرفته و عدم حضور خوانده علیرغم دعوت به رسیدگی از طريق نشر آگهی در روزنامه کثیر اانتشار و عدم ارائه دايل 
و مدارک معتبر و مستدلی از سوی خوانده لذا قاضی شورا دعوی به کیفیت مطروحه وارد دانسته و مستندا به مواد 220 
و 221 و339 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به اثبات عقد بیع 
موضوع مبايعه مورخه 1396/12/28 پیوست پرونده و الزام به تنظیم سند يک دستگاه موتور سیکلت به شماره پاک 
66517- 177 با حضور در يکی از دفاتر رسمی و به انضمام مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه دادرسی و نشر آگهی در حق 
خواهان صادر و اعام می گردد رأی صادره غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل    واخواهی در همین ش�عبه و 
سپس ظرف مدت 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور می باشد .
احمديان- قاضی شعبه 13 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

511/71آگهی
مخاطب سارا عابدپور فرزند حسن همسر شما دانیال دارابی با دادنامه 9709977887600057 شعبه 26 دادگاه شهید 
مطهری مشهد جهت ثبت طاق مراجعه نموده است لذا به اخطار می شود ظرف مدت ده روز از رويت اخطاريه و آگهی 
به اين دفتر)چهارراه ابوطالب-نبش کاهدوز 50 طبقه فوقانی بانک ملی-تلفن:37269190-051) مراجعه و ذيل سند 
را امضاء نمايید در صورت عدم حضور طبق نظر دادگاه اعمال قانون خواهد ش�د.تاريخ انتشار نوبت اول:1397/09/05 

؛ انتشار نوبت دوم:1397/09/15
دفتر ازدواج 91 و طاق23 مشهد-سید مصطفی میرکتولی

511/73آگهی مزايده اموال ) مرحله دوم(
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 32/971575 صادره از حوزه شماره 166 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه 
آقای هاشم سلیمانی جمعا به پرداخت 101100000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تاديه در حق محکوم له آقای 
هادی کريمی احمدآباد محکوم گرديده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت ديونش هیچگونه ديونش اقدامی ننموده 
حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذيل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزيابی و مقرر 
گرديده در تاريخ 97/9/27 از ساعت 12 الی 1 ظهر در محل اجرای احکام مدنی شوارهای حل اختاف مشهد واقع در 
بین قرنی 22 و24 – اجرای احکام شورا شعبه 33 از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت پايه شروع 
و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از 
برگزاری مزايده مراجعه تا ترتیب بازديد آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزايده نقدا 
و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزايده عبارت است از: يک سهم مشاع از پانزده سهم پاک ثبتی 
8235 فرعی از 7645 فرعی از 3 اصلی بخش9 مشهد واقع در مطهری شمالی 27 دست چپ پاک 35 به مساحت 
252/2 متر مربع ، اعیان همکف 128 متر مربع – اعیان اول 122 متر مربع زيربنای کل 250 متر مربع. طبقه همکف حال 
و پذيرايی ، يک اتاق خواب، آشپزخانه اپن، کابینت فلزی، سرويس بهداشتی. طبقه اول : حال و پذيرايی، دو اتاق خواب 
. اشپزخانه اپن کابینت ام دی اف، سرويس بهداشتی. ارزش شش دانگ پاک ثبتی مذکور توسط کارشناس به مبلغ 
5000000000 ريال و ارزش يک سهم از پانزده سهم يک پاک ثبتی 166666666 ريال می باشد. ازم به ذکر است کلیه 

هزينه های معوقه به عهده فروشنده وهزينه های نقل و انتقال بالمناصفه می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد مقدس

511/74اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای ياسر سلمانی پور فرزند جانعلی موضوع شکايت خانم مريم افچنگی فعا مجهول المکان 
اباغ می گردد بموجب دادنامه اصداری شماره 9709977594501217 در پرونده کاسه 970594 به اتهام ترک انفاق و 
توهین به تحمل دو سال حبس و74 ضربه شاق محکوم گرديده است دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از رويت قابل واخواهی است مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراضی دارد اعتراض 

خود را به شعبه 145 مستقر در مجتمع قضايی امام خمینی )ره( مشهد تسلیم نمايد. رايگان
مدير دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد – قاسم مهدوی نسب

511/75اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای امین جهانشاهی موضوع شکايت آقای محمد مهدی گزمه فعا مجهول المکان اباغ می 
گردد بموجب دادنامه اصداری ش�ماره 9709977594501221 در پرونده کاسه 970566 به اتهام صدور چک بامحل 
به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گرديده است دادنامه صادره غیابی 
و ظرف مدت بیس�ت روز پس از رويت قابل واخواهی اس�ت مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مش�ارالیه به 
حکم صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به ش�عبه 145 مس�تقر در مجتمع قضايی امام خمینی )ره( مشهد تسلیم 

نمايد. رايگان
مدير دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد – قاسم مهدوی نسب

511/76اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای يحیی پاکزاد فرزند علی موضوع شکايت آقای عبد المجید احمدزاده فعا مجهول المکان 
اباغ می گردد بموجب دادنامه اصداری شماره 9709977594501302 در پرونده کاسه 970860 به اتهام کاهبرداری 
مرتبط با رايانه به تحمل سه سال حبس و رد مبلغ مورد کاهبرداری محکوم گرديده است دادنامه صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از رويت قابل واخواهی است مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره 

اعتراضی دارد اعتراض خود را به شعبه 145 مستقر در مجتمع قضايی امام خمینی )ره( مشهد تسلیم نمايد. رايگان
مدير دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد – قاسم مهدوی نسب

511/77متن آگهی
بدينوسیله آگهی می شود دادگاه های کیفری دو مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد به موجب کیفرخواست 
شماره 10616 در پرونده کاسه 135/970786 برای آقای مصطفی زهانی فرزند محمدعلی به اتهام سرقت پرايد در شب 
حس�ب ش�کايت جواد زحمتی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/11/02 ساعت 8 صبح تعیین گرديده است. با عنايت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 174 و 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب يک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بديهی اس�ت در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. رايگان
رئیس شعبه 135 دادگاه کیفری 2 مجتمع امام خمینی مشهد)135 جزايی سابق(

511/78آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 970928 آقای علی آذری پاکتل فرزند محمدصادق به اتهام فک پلمپ غیر مجاز موضوع شکايت 
شهرداری تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344 قانون آيین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت راس ساعت 9 مورخه 1397/10/26 در شعبه 145 
دادگاه کیفری دو مش�هد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد شد. رايگان
مدير دفتر شعبه 145 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد – قاسم مهدوی نسب

511/79متن آگهی
در پرونده کاس�ه 970800 متهم آقای محمد عرب زاده ف: حکیمی به اتهام س�رقت گوشی تحت تعقیب می باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نش�ر آگهی در ش�عبه 403 بازپرس�ی دادسرای عمومی 
وانقاب مشهد دادسرای ناحیه 4 واقع در بلوار وحدت- وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايید. در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی واظهار عقیده می نمايد. رايگان
مدير شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد – علی محمدزاده اری

511/80متن آگهی
در پرونده کاسه 971093 متهم آقای محمود رحمتی قلعه کاهی ف: جبار به کد ملی 0732343852 به اتهام خیانت 
در امانت تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه 
403 بازپرس�ی دادسرای عمومی وانقاب مشهد دادس�رای ناحیه 4 واقع در بلوار وحدت- وحدت 12 حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نمايید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی واظهار عقیده می نمايد. 
مدير شعبه 403 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد – علی محمدزاده اری

511/81آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 407/970868 آقای ايمان عبدالهی فرزند به اتهام جرح عمد با چاقو و سرقت تحت تعقیب می باشد 
به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آيین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در 
امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه 407 بازپرسی دادسرای عمومی 
وانقاب مشهد واقع در بلوار وحدت- وحدت 12 حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايید. در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
بازپرس شعبه 407 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد مقدس-محمدرضا جعفری 

511/82آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 434/970513 شعبه 434 دادياری دادسرای ناحیه 4 آقای مرتضی قربانی فرزند به موجب شکايت 
فاطمه ابراهیمی به اتهام تهديد با چاقو و توهین تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم 
امکان اباغ احضاريه و عدم دسترسی به او، طبق ماده 174 قانون آيین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و متهم 

ظرف مهلت يک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رايگان
داديار 434 دادسرای ناحیه 4 دادگاه های عمومی وانقاب مشهد

511/83آگهی مزايده  
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/17/970036 
حکم به فروش مال مشاع متعلق به خانم لیا قرقلو و آقای محمود علی نژاد نامقی صادر و مقرر گرديد که ماترک مطابق 
نظريه کارشناسی به شرح ذيل واز طريق مزايده حضوری با حضور نماينده محترم دادستان در تاريخ 97/10/5 از ساعت 
8/45 الی 9/30 صبح در محل مجتمع قضای اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزايده  واقع در مش�هد  بلوار مدرس . 
مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و 
به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبین به خريد میتوانند جهت کسب اطاعات بیشتر 
پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد ضمنا حداقل 
10 درصد از بهای مورد مزايده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند ونقل وانتقال مطابق با 
مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. 
شرح اموال مورد مزايده : يک باب منزل قديمی واقع در مشهد، فکوری 33 پاک 11 دارای پاک ثبتی 3863 مفروز و 
مجزی شده از 738 فرعی از 191 اصلی بخش 10 مشهد به مساحت تقريبی عرصه 111 متر مربع دارای اعیان يک واحد 
واقع در همکف و يک اتاق در باا به طور دوبلکس، همکف دارای يک اتاق ، آشپزخانه اپن راه پله طبقه باا و بازسازی 

شده دارای آب، برق، گاز مستقل که مطابق با نظريه کارشناسی به مبلغ 4380000000 ريال برآورد و به فروش می رسد.
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

511/84آگهی مزايده اموال منقول و غیرمنقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/11/960898 
آقای حسن هاشمی محکوم است به پرداخت1- مبلغ 2445548033 ريال در حق آقای محمدرضا هنرمند فروتقه و نیز 
مبلغ 122277401 ريال نیم عشر دولتی مبلغ 200000000 ريال بابت کاسه پرونده 1231910199 ريال نیم عشر دولتی نظر 
به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در 
قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی ونیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و 
مقرر گرديده در تاريخ 97/10/04 از ساعت 11الی 11/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده 
واقع در مشهد  بلوار مدرس . مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از 
قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبین به خريد میتوانند 
جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد 
مزايده اقدام گردد ضمنا حداقل 10درصد از بهای مورد مزايده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های 
تنظیم سند ونقل وانتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده وتخلیه تابع مقررات 
قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. ش�رح اموال مورد مزايده : 8818 متر مربع از 50000 متر مربع ملک ) زمین( 
متعلق به محکوم علیه واقع در روستای تپه سام محدود به راه اصلی مشهد – سنگ بست و راه آهن از پاک ثبتی 21 
فرعی از 226 اصلی بخش 5 مشهد، به صورت ديم زار و نداشتن منبع آبی مستقل نزديک به روستای تپه سام و در 
مجاورت با شهرک صنعتی تولید کنندگان موزائیک که مطابق با نظريه سه نفره کارشناسی ارزش هر متر مربع معادل 
300000 ريال و مساحت کل ملک 50000 متر مربع به مبلغ 15000000000 ريال برآورد گرديده است که به میزان فوق به 

مبلغ 264558033 ريال به فروش می رسد.
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

511/85آگهی مزايده اموال ) مرحله اول(
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 52/975799 صادره از حوزه شماره 52 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه 
آقای غام حیدر چقرگرگیج جمعا به پرداخت 429918896 ريال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تاديه در حق 
محکوم له آقای مصطفی جهنده پور محکوم گرديده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت ديونش هیچگونه ديونش 
اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذيل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری 
ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/4 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوارهای حل اختاف 
مشهد واقع در اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مشهد از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت 
پايه شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز 
قبل از برگزاری مزايده مراجعه تا ترتیب بازديد آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزايده 
نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزايده عبارت است از:  مورد مزايده يک دستگاه سواری پژو 
405 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1385 بدنه چپی-پايه ها و کاف ها دستکاری شده تمام رنگ استیک ها متوسط 
آينه ها سالم چراغ ها سالم صندلی ها مستعمل داشبورد سالم سپر جلو خوردگی دارد و جلو پنجره سالم که طبق نظر 

کارشناسی به مبلغ 120000000 ريال معادل دوازده میلیون تومان ارزيابی گرديده است.
اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/86آگهی مزايده اموال ) مرحله اول(
به موجب پرونده اجرائی کاس�ه ش�ماره 52/976114 صادره از حوزه شماره 249 شورای حل اختاف مشهد محکوم 
علیه حبیب معصومیان جمعا به پرداخت 200240000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تاديه در حق محکوم له 
آقای محمدرضا فاطمی محکوم گرديده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت هیچگونه ديونش اقدامی ننموده حسب 
تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذيل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزيابی و مقرر گرديده 
در تاريخ 97/10/9 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوارهای حل اختاف مشهد واقع در اجرای 
احکام مدنی شورا میدان میرزا کوچک خان از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت پايه شروع و به 
کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری 
مزايده مراجعه تا ترتیب بازديد آنان از اموال داده ش�ود ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزايده نقدا و فی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزايده عبارت است : موردمزايده مقدار 3/390 کیلوگرم )وزن ناخالص( 
و مقدار 3/355 کیلوگرم زعفران خالص از نوع پوشال نسبتا مرغوب که در بازار کلی فروشی از قراری کیلوگرم به میزان 
هشتاد میلیون ريال که ارزش کل زعفران به مبلغ 268400000 ريال معادل بیست و شش میلیون و هشتصد و چهل 

هزار تومان ارزيابی گرديده است.
اجرای احکام مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

 )512/65(رای شورا )97/572(
کاس�ه پرونده :6/97/572، ش�ماره دادنامه :736/58 -97/8/29 خواهان : حسین ضیائیان کاظم زاده ) مشهد، انتهای 
بلوار وکیل آباد، مجتمع مسکونی پرديس، فاز يک، بلوک 20، واحد 314(، خوانده : محمد حسن عربخانی )مجهول المکان(، 
خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( در خصوص دعوی آقای حسین ضیائیان کاظم زاده فرزند سید محمد به طرفیت آقای 
محمد حسن عربخانی فرزند احمد بخواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره های 963348 مورخ 1395/03/10 به مبلغ 
پنجاه و دو میلیون ريال و شماره 963350 مورخ 95/03/16 به مبلغ چهل و پنج میلیون ريال هر دو نزد بانک سپه شعبه 
طالقانی نیشابور جمعا به مبلغ نود و هفت میلیون ريال متعلق به خوانده به انضمام خسارت هزينه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأديه به ش�رح منعکس در دادخواس�ت تقديمی، در خصوص ماهیت دعوی خواهان با تقديم مصدق چک های موضوع 
خواسته و گواهی عدم پرداخت وجه آنها و با اين ادعا که خوانده چکهای موصوف را اصدار نموده و چون از جهت وصول 
وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نمودم بانک مذکور به علت کسر موجودی برگشت نموده و علیرغم مراجعه به مشارالیه 
از پرداخت دين خويش امتناع لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است با عنايت به اينکه وجود 
اصل چکها در يد خواهان دالت بر بقاء دين ظهور در اشتغال ذمه خوانده را دارد و از جهتی خوانده علیرغم اباغ از طريق 
نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده است و به مستندات خواهان و دعوی وی دفاع و تکذيبی بعمل نیاورده است دعوی 
خواهان در اين مرحله از رسیدگی علی الظاهر محمول بر صحت است و با استصحاب بقاء دين و مستنداً به مواد 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 310و 313 قانون تجارت خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ نود و هفت میلیون ريال 
)نه میلیون و هفتصد هزار تومان( بابت اصل خواسته و مبلغ صد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و پنجاه تومان بابت هزينه 
دادرسی و خسارت تأخیر تأديه مستنداً به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 
1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساريه آن از تاريخ صدور چکهای مذکور تا يوم ااداء که بر مبنای نرخ شاخص 
بانک مرکزی بايس�تی محاسبه شود در حق خواهان رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی 
در همین شعبه شورا می باشد و با انقضاء دت مزبور ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم عمومی 

حقوقی دادگستری نیشابور می باشد
پور فخرائی- قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/66(رای شورا )97/306(
کاس�ه پرونده :97/306/ش 10، ش�ماره دادنامه :724/132 -   1397/07/30 خواهان : حس�ین جهان ديده ) نیشابور خ 
احمد آباد 20 پ 1 منزل جهان ديده(، خوانده : محمد خواجه و سعید نوروزی ) هر دو مجهول المکان( خواسته : الزام به 
تنظیم س�ند. )) رأی ش�ورا (( در خصوص دعوی آقای حسین جهان ديده فرزند محمد علی به طرفیت آقايان 1- محمد 
خواچه 2- سعید نوروزی بخواسته الزام به تنظیم سند موضوع مبايعه نامه پیوست مقوم به 5 میلیون تومان به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی، به استناد کارت مبايعه نامه شهادت شهود به شرح متن دادخواست تقديمی بدين توضیح که خواهان 
مدعی است اينجانب خريدار يک دستگاه خودرو آردی  به شماره پاک 86 ب 271 ايران 32 طی قولنامه عادی مورخه 
93/10/01  از خوانده رديف دوم می باشم با عنايت به اينکه سند خودرو بنام خوانده رديف اول می باشد و نامبردگان حاضر 
به تنظیم سند خودرو مذکور نمی باشند لذا، تقاضای رسیدگی دارم از سوی خواندگان عارغم اباغ از طريق نشر آگهی 
کائنات به شماره 3229 در جلسه حاضر نشده اند و ايحه  دفاعییه و دلیل و مدرکی مدلل و وموجه جهت رد ادعای خواهان 
به اين شعبه ارائه ننموده اند علیهذا شورا با توجه به وضع موجود و مستندات پیوستی علی الخصوص مبايعه نامه خريد و 
فروش خودرو فی مابین طرفین پرونده مورخه 1393/10/01 جوابیه استعام از اداره راهنمايی و رانندگی و رونوشت برگ 
سبز کارت ماشین و بیمه نامه شخص ثالث که به نام خواهان درج شده است و نیز رونوشت سند قطعی خودرو فوق که به 
نام آقای محمد خواچه ذکر شده است بنابراين دعوی خواهان نسبت به خوانده رديف اول را در اين مرحله وارد دانسته و 
مستنداً به مواد 219 و 220 و 221 و 223 و 362 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده رديف اول آقای محمد خواچه ملزم به 
تنظیم سند موضوع مبايع نامه نسبت به يک دستگاه خودرو آردی به شماره پاک 86 ب 271 ايران 32 به نام خواهان در 
يکی از دفتر خانه های اسناد رسمی می گردد و ضمناً طبق ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت 
مبلغ 1/270/000 ريال بابت هزينه های دادرسی در حق خواهان می گردد اما دعوی خواهان نسبت به خوانده رديف دوم با 
توجه به عدم ادله کافی مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعام می گردد اين رأی نسبت 
به خوانده رديف اول غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت مقرر 

قانونی قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم حقوقی نیشابور می باشد.
پیرزاده - قاضی شعبه 10 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/67(رای شورا )97/573(
کاسه پرونده :6/97/573، شماره دادنامه :722/44 -97/8/29 خواهان : حسین ضیائیان کاظم زاده ) مشهد، بلوار وکیل 
آباد، انتهای وکیل آباد، مجتمع مسکونی(، خوانده : جواد علی آبادی )مجهول المکان(، خواسته : مطالبه وجه )) رای شورا (( 
در خصوص دعوی آقای حسین ضیائیان کاظم زاده فرزند سید محمد به طرفیت آقای جواد علی آبادی فرزند سعادت اله 
بخواسته مطالبه مبلغ 5 فقره چک به مبلغ 175/000/000 ريال به شماره های 1: 409237 مورخ 1394/03/15 و 2: 409238 
م�ورخ 1394/04/15 و 3: 409239 مورخ 05/15/ 1394 و 4: 409241 مورخ 1394/07/15 و 5: 409240 مورخ 1394/06/15 
هر کدام به مبلغ سی و پنج میلیون ريال عهده بانک صادرات شعبه میدان فردوسی نیشابور متعلق به خوانده ب انضمام 
خسارت هزينه دادرسی و تأخیر تأديه به شرح منعکس در دادخواست تقديمی، در خصوص ماهیت دعوی دعوی خواهان 
با تقديم مصدق چکهای موضوع خواسته و گواهی عدم پرداخت وجه آن ها و با اين ادعا که خوانده از بابت بدهی خود چک 
های موصوف را اصدار نموده و چون از جهت وصول وجه آنها به بانک محال علیه مراجعه نمودم بانک مذکور به علت کسر 
موجودی برگشت نموده و علیرغم مراجعه به مشارالیه از پرداخت دين خويش امتناع لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
به شرح خواسته را نموده است با عنايت به اينکه وجود اصل چکها در يد خواهان دالت بر بقاء دين و ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده دارد و از جهتی خوانده علیرغم اباغ از طريق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و به مستندات خواهان 
و دعوی وی دفاع و تکذيبی بعمل نیاورده دعوی خواهان در اين مرحله از رسیدگی علی الظاهر محمول بر صحت است و 
با استصحاب بقاء دين و مستنداً به ماده 20 قانون شورا و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 310و 313 و 
403 قانون تجارت خوانده به پرداخت مبلغ صد و هفتاد و پنج میلیون ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسی به مبلغ 
دو میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ريال و همچنین خسارت تأخیر تأديه مستنداً به تبصره الحاقی به ماده 2 
قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساريه آن از تاريخ سررسید 
چکهای مذکور تا يوم ااداء که بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی و در حق خواهان محکوم میگردد. رأی صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا می باشد و با انقضاء مدت مزبور ظرف مدت 20 روز قابل 

تجديد نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری نیشابور می باشد
پور فخرائی- قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/68(رای شورا )97/397(
کاس�ه پرونده :11/97/397، ش�ماره دادنامه :624/62 -  1397/07/22 خواهان : امید جال آبادی ) خ سیمتری طالقانی 
خ گلنار 5 پ 44(، خوانده : 1- مصطفی شکوری )خ بنیاد شهید نبش شهید فهمیده 8 کارواش سفید برفی( 2- حسن 
کمالوند ) مجهول المکان(، خواس�ته : اثبات بیع و تنظیم س�ند. )) رأی شورا (( در خصوص دعوی آقای امید جال آبادی 
فرزند محمد به طرفیت آقايان 1- مصطفی شکوری فرزند روح ا... و 2- آقای حسن کمالوند فرزند فتح ا.. به خواسته صدور 
حکم اثبات بیع و الزام به تنظیم سند مبايعه نامه مقوم به نه میلیون و پانصد هزار تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی، 
خواهان اظهار داشته اين جانب خريدار يک دستگاه خودرو پرايد به شماره پاک  74 ايران 472 ط 13 از خوانده رديف اول 
می باشم و سند خودرو به نام خوانده رديف دوم می باشد که حاضر به تنظیم سند نمی باشد، خوانده رديف اول نیز اظهار 
داش�ته، اينجانب خودرو مذکور را به آقای امید جال آبادی فروخته ام و از آدرس خوانده رديف دوم اطاعی نداريم و از 
طرفی خوانده رديف دوم نیز علیرغم اباغ وقت رسیدگی از طرفی روزنامه در جلسه شورا حاضر نشده  و هیچگونه دفاع و 
تکذيبی بعمل نیاورده است. لذا با عنايت به محتويات پرونده و دائل مشروحه 1. مستندات دعوی خواهان 2. پاسخ استعام 
از پلیس راهنمائی و رانندگی نیشابور در خصوص مالکیت خواهان  نسبت به خودرو مذکور و 3. با توجه به استماع شهادت 
شهود و ساير مدارک قاضی شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219و 223 و 220 و 339 قانون مدنی 
و ماده 198و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اثبات عقد بیع نسبت به خودرو پرايد )سواری( تیپ جی تی ايکس 
آی به شماره پاک 74 ايران 471 ط 13 بین خواهان و خوانده رديف اول و همچنین خوانده رديف دوم را الزام به تنظیم 
سند خودرو مذکور به نام خواهان و محکومیت خوانده رديف اول از باب قاعده و تسبیت به پرداخت هزينه های دادرسی به 
مبلغ 1/207/500 ريال و همچنین پرداخت هزينه های نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می گردد رأی صادره نسبت 
به خوانده رديف اول حضوری بوده و ظرف ظرف 20 روز از تاريخ اباغ قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم عمومی 
حقوقی شهرستان نیشابور می باشد و نسبت به خوانده رديف دوم غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و پس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری نیشابور می باشد .
مهرطلب- قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/69(رای شورا )97/521(
کاسه پرونده :11/97/521، شماره دادنامه :715/153 -  1397/07/30 خواهان : پريسا سبیانی ) خ کرامت 15، پ 334(، 
خوانده : محمد زمان ايزانلو ) مجهول المکان(، خواسته : تنظیم سند. )) رأی شورا (( در خصوص دعوی خانم پريسا سبیانی 
فرزند صفرعلی به طرفیت آقای محمد زمان ايزانلو فرزند غامعلی به خواسته تنظیم سند خودروی نیسان باری به شماره 
پاک  449 ل 16 ايران 36 به انضمام کلیه خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادخواست تقديمی  خواهان با اين ادعا 
که خريدار يک دستگاه خودروی نیسان باری از خوانده می باشم و تعويض پاک کرده ام و با عنايت به اينکه سند قطعی 
خودرو به نام خوانده می باشد و نامبرده حاضر به تنظیم سند خودروی مذکور نمی باشند و خواهان با حضور در جلسه 
نیز اظهار داشته ثمن معامله را پرداخت نموده ام و  ايشان برای تنظیم سند مراجعه ننمودند از طرفی خوانده نیز علیرغم 
اباغ وقت رسیدگی از طريق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و هیچگونه دفاع و تکذيبی بعمل نیاورده است و با 
توجه به استماع شهادت شهود و پاسخ استعام از راهنمائی و رانندگی و ساير مدارک قاضی شورا دعوی خواهان را وارد 
دانس�ته و به اس�تناد مواد 220 و 339 قانون مدنی و 198و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی حکم به الزام به تنظیم سند 
خودرو نیسان به شماره پاک 449 ل 16 ايران 36 توسط خوانده به نام خواهان و پرداخت مبلغ صد و سی هزار تومان بابت 
هزينه دادرسی و هزينه های نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می نمايد رأی صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از 
تاريخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی 

شهرستان نیشابور می باشد .
مهرطلب- قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/70(رای شورا )97/383(
کاس�ه پرونده :11/97/383، شماره دادنامه :721/159 -  1397/07/30 خواهان : مصطفی بیضايی ) خ ادهم 19، پ 2/1(، 
خواندگان : 1- رضا اخاقی 2- غامحسین نصر الهی نیره ) هر دو : مجهول المکان(، خواسته : تنظیم سند. )) رأی شورا (( 
در خصوص دعوی آقای مصطفی بیضايی فرزند علی به طرفیت آقايان 1- رضا اخاقی. 2-  غامحسین نصر الهی نیره  به 
خواسته اثبات بیع و الزام به تنظیم سند موضوع مبايعه نامه پیوست مقوم به 9/800/000 تومان به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی به شرح دادخواست تقديمی بر حسب اعام خواهان اينجانب خريدار يک دستگاه خودرو پرايد به شماره 682065 
ايران 42 از خوانده رديف اول می باشم با عنايت به اينکه سند خودرو به نام خوانده ريدف دوم می باشد نامبردگان حاضر 
به تنظیم سند خودرو نمی باشند نظر به عدم حضور خواندگان در جلسه شورا علیرغم اباغ قانونی از طريق آگهی روزنامه 
اينکه دفاع و تکذيبی بعمل نیاورده اند با توجه به محتويات پرونده و مستندات دعوی خواهان و استماع شهادت شهود و 
پاسخ استعام از راهنمائی و رانندگی قاضی شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 519 و 229 تا 247 و 198 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اثبات بیع فی مابین خواهان و خوانده رديف اول صادر و نسبت به خوانده رديف دوم 
حکم به تنظیم سند خودرو پرايد به شماره 682065 ايران 42 در يکی از دفاتر اسناد رسمی به نام خواهان و محکومیت 
خوانده رضا اخاقی از باب قاعده تسبیت به پرداخت هزينه های دادرسی 247/000 تومان و همچنین پرداخت هزينه های 
نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می نمايد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی و پس از 
انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز از تاريخ اباغ قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی و حقوقی دادگستری 

نیشابور می باشد .
مهرطلب- قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

/512آگهی مزايده اموال غیرمنقول نوبت دوم 72
نظر به اينکه به موجب پرونده اجرائی کاسه 940115-اجرای احکام مدنی دادگستری  بجستان موضوع نیابت واصله از شعبه 
13 اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد محکوم علیه اقای امیر کوهکن بجستانی فرزند ابوالقاسم به پرداخت تعداد 241 
عدد سکه بهار آزادی طرح جديد بابت مهريه در حق محکوم لها خانم ملیحه شرقی جزين فرزند علیرضا محکوم می باشد 
و آنجايی که محکوم علیه فوق تاکنون نسبت به پرداخت ديون خود اقدامی بعمل ننموده است لذا از ناحیه محکوم لها و با 
توجه به مفاد نیابت واصله از شعبه 13 اجرای احکام مدنی مشهد ششدانگ يک باب منزل مسکونی به پاک ثبتی شماره 
8549 فرعی از يک اصلی مفروز مجزا شده از 6945 فرعی قطعه 2 طبقه اول بخش دو ثبتی بجستان معرفی و کل ششدانگ 
با مشخصات مذکور از سوی اين اجرا توقیف و پس از اخذ سند ششدانگ و رفع موانع انتقال سند توسط محکوم لها به مبلغ 
680/000/000 ريال)ششصدو هشتاد میلیون ريال(توسط هیئت کارشناسی رسمی دادگستری ارزيابی گرديده که پس از اباغ 
نظريه ارزيابی  مصون از اعتراض باقی مانده است لذا در اجرای درخواست محکوم له از مال معرفی شده مقرر شده کل شش 
دانگ ملک مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در اجرای مواد 49 الی 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 
از طريق مزايده  به فروش خواهد رفت شرح مال مورد مزايده  عبارتست از :1- ملک مورد نظر در بجستان –بلوار معلم-
خیابان دانشجو –نبش دانشجو 9 –طبقه اول واقع شده است و تحت مالکیت آقای امیر کوهکن بجستانی می باشد و در اجاره 
کسی نیست و کسی نسبت به آن ادعايی ندارد و قرار است در اين مرحله از مزايده کل ششدانگ ملک مذکور به فروش 
برسد 2-ملک مذکور دارای سند ثبتی به شماره ثبتی فوق الذکر بوده و شامل يک باب آپارتمان مسکونی )وضعیت خاص 
مسکن مهر(به مساحت 81/57 متر مربع دارای مشخصات اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک –کف واحد سرامیک-فاقد 
نرده راه پله –دارای کابینت ام دی اف –پنجره دو جداره –نما سرامیک و آستر سیمان سفید و کف حیاط موزائیک می باشد 
3-کل ششدانگ اعیان ملک مذکور به مساحت 81/57 مترمربع متعلق به محکوم علیه می باشد و مشاع نیست و عرصه 
اين ملک به مساحت 235 مترمربع متعلق به دولت جمهوری اسامی ايران)واحد مسکن مهر استیجاری در اراضی دولت( 
و در اختیار مالکین می باشد 4-با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن تعهدات و بدهی ها و ديونی که ملک بر ساير مراجع 
داشته باشد و با توجه به موقعیت مکانی –نوع مصالح و قدمت بنا و انشعابات منصوبه ملک مذکور 680/000/000 ريال توسط 
هیئت کارشناسان رسمی دادگستری ارزيابی شده است لذا مقرر شده درروز 4شنبه مورخ 1397/10/5 درساعت 10 الی 11 
ظهر ازطريق مزايده حضوری وبا حضور نماينده محترم دادستان عمومی و انقاب شهرستان بجستان درمحل اجرای احکام 
مدنی شورای حل اختاف دادگستری شهرستان بجستان واقع درساختمان دادگستری طبقه دوم اتاق 308  به فروش برسد 
داوطلبین به خريد می توانند حداکثر ظرف مدت پنج روز قبل ازبرگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تاترتیب بازديدشان از 
اموال مذکور داده شودفروش از قیمت کارشناسی شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی ملک به او فروخته  خواهد شد  ضمنا 
ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد شد و خريدار بايد الباقی را ظرف مهلت قانونی 
بايد توسط خريدار پرداخت و فیش مربوطه به اين اجرا تحويل نمايد در غیر اين صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزينه 
های اجرايی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا تنظیم سند تابع مقررات جاريه و هزينه تنظیم سند بر عهده خريدار 
می باشد اين آگهی در راستای مواد 117،114و118 قانون اجرای احکام  مدنی مصوب 1356 در يکی  از جرايد کثیراانتشار طی 

يک نوبت درج می گردد و مزايده نوبت دوم می باشد 
مدير دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بجستان-رضا بوری بجستانی

511/87آگهی مزايده اموال ) مرحله اول(
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 1/970336ح ش/15 صادره از حوزه شماره 13 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه سید محمود حسینی 
جمعا به پرداخت مبلغ 156856867 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تاديه در حق محکوم له خانم رقیه قنادی زاده محکوم گرديده است 
و چون تاکنون نسبت به پرداخت هیچگونه ديونش اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذيل در قبال محکوم به توقیف و توسط 
کارشناس دادگستری ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/10 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوارهای حل اختاف مشهد 
واقع در میدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی 18 اجرای احکام مجتمع شماره يک شورای حل اختاف مشهد از طريق مزايده حضوری به فروش 
برسد مزايده از قیمت پايه شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز 
قبل از برگزاری مزايده مراجعه تا ترتیب بازديد آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزايده نقدا و فی المجلس از برنده 
وصول خواهد شد.اموال مورد مزايده عبارت است از:1-يخچال ويترينی دومتری شیشه خم زاگرس هفت دستگاه مبلغ واحد 13000000 ريال به مبلغ کل 
91000000 ريال رويه شیشه سکوريت حدودا 6 میل موتور دانفوس 3/4 . 2- يخچال ويترينی دومتری شیشه خم زاگرس دو دستگاه 12000000 ريال مبلغ 

کل 24000000 ريال رويه استیل موتور دانفوس 3/4 مجموعا به مبلغ 115000000 ريال توسط کارشناس ارزيابی گرديده است.
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف مشهد

511/88آگهی مزايده سرقفلی
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره 961380ش11 صادره از حوزه شماره 51 شورای حل اختاف مشهد امیر شعبانی خور فرزند محمدحسین جمعا به 
پرداخت مبلغ 295113625 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تاديه در حق موسسه ملل و مبلغ 9027500 ريال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت 
محکوم گرديده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت هیچگونه ديونش اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم له سرقفلی مغازه وی به شرح ذيل در قبال 
محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری مبلغ 1800000000 ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/2 از ساعت 10 الی 11صبح در محل اجرای احکام 
مدنی شوارهای حل اختاف مشهد واقع در اجرای احکام مدنی مجتمع شماره دو شورای حل اختاف مشهد واقع در مشهد بلوار قرنی نبش قرنی 31 از 
طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبین به 
خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزايده مراجعه تا ترتیب بازديد آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزايده 
نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزايده عبارت است از: سرقفلی يک باب مغازه به نشانی: مشهد، خیام شمالی، مجتمع تجاری 
سپاد، شهید کاوه 2 طبقه زيرزمین غرفه شماره 116 که اين غرفه مشتمل بر يک باب مغازه تجاری به مساحت 38/20 متر مربع و عرض دهانه 3/90 متر 
به ارتفاع حدود 3 متر و با کف سرامیک، بدنه رنگ آمیزی و درب شیشه سکوريت و دارای يک انشعاب برق متصل است. ضمنا نقل وانتقا سرقفلی تابع 

تشريفات قانونی و پرداخت حقوق مالکانه خواهد بود و بدهی های قبلی آن به عهده محکوم علیه می باشد. 
دادورز اجرای احکام مجتمع دو شواری حل اختاف مشهد- عادله رحمانی

511/89آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970871 شعبه 632 دادياری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد علی صفدری به اتهام ايراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی 
از بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع شکايت رضا فرزانه تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاريه 
و عدم دسترسی به او، طبق ماده 174 قانون آيین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت يک ماه احضار می شود. پس از انقضای 

مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رايگان
داديار شعبه 632 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد – حدادی

511/90آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970787 شعبه 607 بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد متهم محمود جوهری فرزند به اتهام خیانت در امانت تحت 
تعقیب قرار دارد. با توجه به شکايت حمزه موهبتی و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاريه و عدم دسترسی به او، طبق 
ماده 174 قانون آيین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت يک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم 

گرفته خواهد شد. رايگان
معینی- بازپرس شعبه 607 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/91آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970816 شعبه 607 دادياری دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد متهم مرتضی عباسی شورچه فرزند محمدعلی به اتهام سرقت 
گوشی موبايل تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به شکايت زهرا ملک سیما و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاريه و عدم 
دسترسی به او، طبق ماده 174 قانون آيین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت يک ماه احضار می شود. پس از انقضای مهلت 

مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رايگان
معینی – بازپرس شعبه 607 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 6 مشهد

511/92آگهی اباغ دادنامه به خوانده
 شماره بايگانی :961283-بدينوسیله در خصوص دادخواست تقديمی خانم فاطمه صبوری فرزند حسینعلی بطرفیت آقای حسین صفرزاده فرزند 
رجبعلی بخواسته طاق به درخواست زوجه بلحاظ تخلف زوج از شروط ضمن العقد سند نکاحیه )بندهای 7و8و9(بشرح و متن دادخواست زوجه 
تقديمی توجها به مفاد دادخواست تقديمی خواهان فتوکپی سند نکاحیه که دالت بر اثبات رابطه زوجیت طرفین دارد با توجه به اينکه تاش دادگاه 
و داوران انتخابی جهت صلح و سازش زوجین موثر واقع نگرديده و با توجه به شهادت شهود تعرفه شده و پاسخ استعام بعمل آمده از زندان مشهد 
که حکايت از محکومیت های قطعی متعدد خوانده دارد از جمله محکومیت ايشان به رابطه نامشروع و شاق و چندين مرحله محکومیت به استعمال 
و اعتیاد به موا مخدر دارد و نظر به اينکه خوانده با وصف اباغ قانونی در هیچیک از مراحل دادرسی در جلسات دادگاه حاضر نشده و ايحه دفاعیه 
نیز ارسال نداشته متعاقبا در قبال دعوی مطروحه ايراد و دفاعی به عمل نیاورده است و چون زوجین در شروط ضمن العقد شرط نموده اند در صورت 
تحقق هر يک از شروط دوازده گانه زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات آن تقاضای طاق نمايد و با وکالت باعزل ضمن عقد نکاح خود را مطلقه 
نمايد که در مانحن فیه با عنايت به امضاء شروط ضمن العقد از سوی زوج بدين ترتیب تخلف زوج از شروط بندهای 7-8-9 ضمن العقد سند ازدواج 
محرز می باشد لذا بنا به مراتب ياد شده دادگاه با نظر موافق قاضی محترم مشاور دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1143 و 1144 و 
1145 و1146 قانون مدنی و مواد 27و29و31و32 و33 و37 قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسامی حکم به احراز شرايط 
اعمال وکالت در طاق به زوجه اجازه می دهد تا پس از قطعیت حکم و با مراجعه به يکی از دفاتر رسمی طاق به استناد به وکالت باعزل مندرج 
در سند نکاحیه نسبت به طاق خود بارعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:1-مهريه زوجه:مهريه زوجه 1000 عدد سکه تمام بهارآزادی است که زوجه کل 
مهريه خود را در حق زوج در قبال طاق بذل می نمايد 2-جهیزيه:زوجه جهیزيه را در اختیار داشته و نسبت به آن ادعائی ندارد 3- نفقه ايام عده و 
ساير حقوق مالی زوجه:زوجه نفقه معوقه جاريه و ساير حقوق مالی خود را در حق زوج در قبال طاق بذل نموده است و مستندا به ماده 1145و 1109 
قانون مدنی به جهت بائن بودن نوع طاق زوجه مستحق نفقه در ايام عده نمی باشد4-حضانت فرزندان مشترک به اسامی و نفقه آنان:زوجین دارای 
يک فرزند مشترک به نام بنیامین هستند که حضانت فرزند مشترک مطابق دادنامه شماره 9609975113400965 مورخ 1396/7/22 شعبه 10 دادگاه 
خانواده مشهد که غیابی اصدار يافته به خواهان واگذار گرديده است خواهن در خصوص نفقه فرزند مشترک در اين پرونده ادعائی نداشته است لذا 
دادگاه در خصوص حضانت و نفقه و ماقات فرزند مشترک مواجه با تکلیفی نیست5-طاق از قسم بائن و از نوع خلع نوبت اول می باشد و حق رجوع 
برای زوج وجود ندارد 6-ايام عده:سه طهر است7- احراز ساير شرايط صحت صیغه طاق با عضو مجری است اعتبار اين حکم از تاريخ قطعیت شش 
ماه می باشد در صورت مراجعه زوجین يا زوجه دفتر خانه جهت ثبت ايقاع طاق ارائه گواهی پزشک ذی صاح در مورد وجود جنین يا عدم  وجود 
آن به دفتر طاق الزامی است رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل 

تجديدنظر خواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد
دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری مشهد

512/93آگهی مزايده اموال غیرمنقول مرحله اول
به موجب پرونده کاسه 960208 صادره از سوی شعبه 7 اجرای احکام مشهد به شماره کاسه 950227 اجرای احکام مدنی طرقبه  محکوم علیه 
آقای سید محسن سخاوتی محکوم است به پرداخت مبلغ 300000000 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای عباس استیری و پرداخت 
15000000 ريال نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی ننموده شخص ثالث آقای سید ابوالفضل سخاوتی 
ملک خود به پاک ثبتی 204 فرعی از 127 اصلی بخش 6 مشهد را معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای کريمی جاغرق به مبلغ 
1000000000 ريال ارزيابی و مقرر گرديد در تاريخ 1397/10/10 از ساعت 12 الی 13 ظهر در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور 
نماينده دادستان محترم به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به بااترين مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد 
از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف يکماه از برنده مزايده وصول می گردد طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد 
مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد.شرح ملک مورد مزايده:يک قطعه زمین به پاک ثبتی 204 
فرعی از 127 اصلی بخش 6 مشهد واقع در روستای گراخک سمت راست نرسیده به گلوبند 500 سهم مشاع با کاربری زراعی به مساحت 500 متر 

مربع که ارزش هر متر مربع اين زمین معادل 2000000 ريال و جمعا به مبلغ 1000000000 ريال ارزيابی گرديده است.
لگزيان – مدير اجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی طرقبه شانديز

511/94آگهی اباغ دادنامه به خوانده
 شماره بايگانی :970179-بدينوسیله در خصوص دادخواست تقديمی خانم طاهره افضلی يزدی فرزند عباس با وکالت خانم بهنام  اکوان فرزند حسن  
بطرفیت آقای حمد شعبان پور فرزند علی بخواسته طاق به درخواست زوجه بلحاظ تخلف زوج از شروط ضمن العقد يند نکاحیه )بندهای 12-11-10(
بشرح و متن دادخواست تقديمی توجها به مفاد دادخواست تقديمی خواهان فتوکپی سند نکاحیه که دالت بر اثبات رابطه زوجیت طرفین دارد با 
توجه به اينکه تاش دادگاه و داوران انتخابی جهت صلح و سازش زوجین موثر واقع نگرديده و با توحه به پاسخ استعام بعمل آمده از زندان مشهد که 
حکايت از محکومیت های قطعی خوانده به اتهام فروش مال غیر به حبس و جزای نقدی دارد و شهادت شهود تعرفه شده که به ترک زندگی مشترک 
توسط زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر ادای شهادت نموده اند و نظر به اينکه خوانده با وصف اباغ قانونی در هیچیک از مراحل دادرسی در جلسات 
دادگاه حاضر نشده و ايحه دفاعیه نیز ارسال نداشته متعاقبا در قبال دعوی مطروحه ايراد و دفاعی به عمل نیاورده است و چون زوجین در شروط 
ضمن العقد شرط نموده اند در صورت تحقق هر يک از شروط دوازده گانه زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات آن تقاضای طاق نمايد و با وکالت 
باعزل ضمن عقد نکاح خود را مطلقه نمايد که در مانحن فیه با عنايت به امضاء شروط ضمن العقد از سوی زوج بدين ترتیب تخلف زوج از شروط 
بندهای 10-11-12ضمن العقد سند ازدواج محرز می باشد لذا بنا به مراتب ياد شده دادگاه با نظر موافق قاضی محترم مشاور دعوی خواهان را وارد 
تشخیص و طی دادنامه 9709975112300954 مورخ 1397/9/11 و مستندا به مواد 1143 و 1144 و 1145 و1146 قانون مدنی و مواد 27و29و31و32 
و33 و37 قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسامی حکم به احراز شرايط اعمال وکالت در طاق به زوجه اجازه می دهد تا 
پس از قطعیت حکم و با مراجعه به يکی از دفاتر رسمی طاق به استناد به وکالت باعزل مندرج در سند نکاحیه نسبت به طاق خود بارعايت شرايط 
ذيل اقدام نمايد:1-مهريه زوجه:مهريه زوجه مبلغ هفتادو پنج هزار تومان وجه نقد است بنا به اظهارات زوجه نامبرده مبلغ پانزده تومان از مهريه خود 
را قبا دريافت نموده و مبلغ ده هزار تومان از مهريه خود را نیز در حق زوج در قبال طاق بذل می نمايد الباقی مهريه به مبلغ چهل هزار تومان مورد 
مطالبه است لیکن در اين پرونده ادعائی نسبت به آن ندارد و مستقا اقدام خواهد نمود 2-جهیزيه:زوجه جهیزيه را در اختیار داشته و نسبت به آن 
ادعائی ندارد 3- نفقه ايام عده و ساير حقوق مالی زوجه:زوجه نفقه معوقه جاريه و ساير حقوق مالی خود را در حق زوج در قبال طاق بذل نموده 
است و مستندا به ماده 1145و 1109 قانون مدنی به جهت بائن بودن نوع طاق زوجه مستحق نفقه در ايام عده نمی باشد4-حضانت فرزندان مشترک 
به اسامی و نفقه آنان:زوجین دارای 5 فرزند مشترک به نام های احسان متاهل –الهام متاهل –امیر متاهل –فاطمه مجرد –ابوالفضل مجرد هستند به 
دلیل متاهل و کبیر بودن فرزندان مشترک حضانت نفقه و ماقات آنان منتفی است5-طاق از قسم بائن و از نوع خلع نوبت اول می باشد و حق رجوع 
برای زوج وجود ندارد 6-ايام عده:سه طهر است7- احراز ساير شرايط صحت صیغه طاق با عضو مجری است اعتبار اين حکم از تاريخ قطعیت شش 
ماه می باشد در صورت مراجعه زوجین يا زوجه به دفتر خانه جهت ثبت ايقاع طاق ارائه گواهی پزشک ذی صاح در مورد وجود جنین يا عدم  وجود 
آن به دفتر طاق الزامی است رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل 

تجديدنظر خواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد
دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری(مشهد

511/95آگهي احضار متهم
آقايان علیرضا عباس�ی و میاد قصاب جلسه رسیدگي به اتهام شما در پرونده کاس�ه 114/970755 موضوع شکايت شاکی رضا امامی مورخ 
1397/10/23  راس ساعت 9 صبح در اين شعبه برگزارخواهد شد لذا مراتب بدينوسیله در اجرای مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 
مصوب 1392( از طريق آگهي روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در جلسه يادشده حاضر شويد نتیجه عدم حضور شما در دادگاه 

اتخاذ تصمیم قانوني خواهد بود رايگان
منشی دفتر شعبه 114 دادگاه کیفری دو مشهد

511/96آگهی احضار متهم
درپرونده کاسه 603/970323  متهم سعید میری بنجار فرزند اسحاق   به اتهام جعل   تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون آئین دادرسي کدادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف 
مدت 30 روز از تاريخ نش�ر آگهی در ش�عبه 603 دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه 6 حاضروازاتهام انتسابي دفاع نمايد، درصورت عدم حضور 

درموعد مقرررسیدگي واظهار عقیده می نمايد 
بازپرسی شعبه 603 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/97آگهی احضار متهم 
در پرونده کاسه 4/960058/ک1 آقايان محمد امین و محمد رضا و احسان همگی حسین آبادی فرزندان برات به اتهام مشارکت در آدم ربائی 
و ايراد صدمه بدنی عمدی  تحت تعقیب می باشد به واسطه مجهول المکان بودن و به تجويز تبصره يک ماده 394 قانون آئین دادسی کیفری 
مصوب  1392 در امور کیفری مراتب دو نوبت به فاصله ده روز از طريق آگهی روزنامه آگهی به ش�ما اباغ می گردد تا راس س�اعت 9 صبح روز 
1397/11/17 در شعبه 4 دادگاه کیفری يک خراسان رضوی واقع در مشهد –بلوار ساجدی ساختمان مرکزی دادگستری خراسان رضوی حاضر شويد 
و از اتهام انتسابی دفاع نمايید  در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد –انتشار نوبت اول :97/9/15 و انتشار 

نوبت دوم :97/9/25رايگان
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه کیفری يک استان خراسان رضوی 

512/240آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی شماره 4305 مورخه1397/7/9 روزنامه حمايت  بدينوسیله به خانم/آقای 1- عبدالرضا رضايی مقدم فرزند محمد ابراهیم 2- غام محمد 
صادقی فرزند صادق 3- مرتضی صادقی  فرزند حسین  از طريق جرائد و در اجرای ماده  قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول 
المکان می باشد بعنوان محکوم علیه اباغ می شود بموجب دادنامه شماره 434-97/6/25 صادره از حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدريه به 
صورت تضامنی به پرداخت مبغ 141/000/000 ريال بابت اصل خواسته تا مورخه 97/3/30 و از آن تاريخ وفق قرارداد تاخیرتاديه الی يوم الوصول و 
مبلغ 2140 هزار تومان بابت هزينه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له تعاونی ثمان اائمه با وکالت سمیرا احسانبخش 
شده ايد. مفاد اجرائیه ظرف ده روز پس از تاريخ  انتشار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی نیازی به اباغ يا اخطار ديگری 
نمی باشد مگر اينکه شما محل اقامت خود را کتبا به دايره اجرای احکام اعام نمائید.ضمنا کلیه هزينه های اجرايی بر عهده محکوم علیهم می باشد.
دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدريه

512/241آگهی حصر وراثت
خانم خورش�ید قربان زاده کامه فرزند محمد علی  دارای شناسنامه شماره 561 به شرح دادخواس�ت به کاسه پرونده شماره 3/970021 در اين 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلناز قربان زاده فرزند محمدعلی در تاريخ 1393/7/5در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خورشید قربان زاده کامه فرزند محمد علی به ش.ش 561 متولد 1349 
و 2- منوچهر ش�جاعی کاريزکی فرزند تاج محمد به ش.ش 1152 متولد 1322  ؛ مرحوم ورثه ديگری ندارد.؛ اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه 

به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
دبیرشعبه سه شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدريه 

512/242احضار متهم
در پرونده کاسه 960146 شعبه 101 دادگاه کیفری دو گناباد آقای ساار بزرگ نژاد کاگر فرزند احمد در خصوص اتهامش دائر بر کاهبرداری تحت 
تعقیب می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی ، نامبرده 
مکلف است رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/10/22 جهت رسیدگی  در اين شعبه حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نمايد. در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم صورت خواهد گرفت.
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گناباد

512/243آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خوانده عبدالرضا سااری خبیصی
کاسه پرونده: 970388 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد؛ وقت رسیدگی:97/10/29 ساعت 10 صبح؛ خواهان: معصومه شاهدوست با وکالت 
خانم طاهره سادات صیادی کاخکی به نشانی گناباد، خ شهدا ؛خوانده:عبدالرضا سااری خبیصی فعامجهول المکان؛ خواسته: تقاضای صدور گواهی 
عدم امکان سازش ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گرديده و وقت رسیدگی جهت 
تفهیم مفاد داوری تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی 
مدنی مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می  شود تا خوانده از تاريخ نشرآخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمايم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانید.چنانچه بعدا 

اباغی بوسیله آگهی ازم باشد فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گناباد

512/244رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينکه آقای حمزه سیرغانی فرزند براتعلی به شماره شناسنامه 457  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به ش�ماره 936/296 –تقديم اين ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان براتعلی سیرغانی فرزند محمد ولی به شماره شناسنامه 
169 در تاري�خ 1374/10/02در اقامت�گاه دائمی خود فوت نموده و  ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- زهرا س�یرغانی فرزند براتعلی به ش.ش 3 
ت.ت 1347/1/1 کدملی 5739861614 دخترمتوفی 2-حوريه س�یرغانی فرزند براتعلی به ش.ش 456 ت.ت 1339/9/4کدملی 5739507766 
دخترمتوفی 3- حمزه سیرغانی فرزند براتعلی به ش.ش 457 ت.ت 1342/3/25کدملی 5739507774 پسرمتوفی 4- رسول سیرغانی فرزند 
براتعلی به ش.ش 396 ت.ت 1335/7/2 کدملی 5739507162 پس�ر متوفی5- اکبر س�یرغانی فرزند براتعلی به ش.ش 395 ت.ت 1334/6/12 
کدملی 5739507154 پسرمتوفی 6- انسیه سیرغانی فرزند براتعلی به ش.ش 394 ت.ت 1332/6/10 کدملی 5739507146 دخترمتوفی 7- 
شمس�ی فرشته فرزند محمد حس�ن به ش.ش 255 ت.ت 1308/3/9کدملی 5739505755 همسر متوفی ؛ اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا حوزه يک شورای حل اختاف شهرستان جوين
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آگهی اباغ اجرائیه
آق�ای صادق بربري پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی آقاي احمد ش�بانلوئي به طرفیت ش�ما 
بدينوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 97/ش33/16 منجر به صدور اجرائیه برعلیه شما مبنی 
بر پرداخت مبلغ  يکصد و بیست میلیون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/600/000 ريال بابت هزينه 
دادرس�ي در ح�ق محکوم به  ب( درخصوص خس�ارت تاخیر تاديه چک موص�وف از زمان صدور تا 
تاريخ  وصول براس�اس نرخ تورم اعامي از س�وي بانک مرکزي که توس�ط اجراي احکام محاسبه و 
پ�س از پرداخت هزينه دادرس�ي از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت خواهد ش�د. و محکوم علیه 
محکوم به پرداخت نیم عشر دولتي در حق صندوق دولت مي باشد. لذا مراتب وفق مواد 119-118-9 
قانون اجرای احکام مدنی يک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد،اين اجرائیه ده روز از انتش�ار به 
اجرا گذارده خواهد ش�د. پس از اين برای عملیات اجرائی اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد 

مگراينکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
                         1868    رئیس حوزه 16 شورای حل اختاف دادگاه بخش قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقاي حس�ین محمدي داراي ش�ماره شناس�نامه 4270927569 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 
940/1/97 از اين شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذاکراله 
محمدي بشناس�نامه ش�ماره 924 درتاريخ 97/6/8 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر حسین محمدي داراي 
شماره شناسنامه 4270927569 متولد 1367 پسرمتوفی  2- مهدي محمدي دارای شماره 
شناسنامه 12174 متولد 1365 پسرمتوفی 3- حسن محمدي دارای شماره شناسنامه 28787 متولد 
1367 پس�رمتوفی 4- محمدامین دارای شماره شناسنامه 4270927062  متولد 1373 پسرمتوفی 
5-  سارا محمدي دارای شماره شناسنامه 0410937835 متولد 1381 دخترمتوفی 6- صغري مرادي 
دارای شماره شناسنامه 3 متولد 1328 همسرمتوفي  7- صديقه جوادي دارای شماره شناسنامه 160 
متولد 1329 مادرمتوفي  8- روح اله محمدي دارای شماره شناسنامه 6 متولد 1314 پدرمتوفي  اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد 
و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نش�ر آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم  شورای حل 

اختاف شهرستان قرچک تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                         1869  رئیس شعبه يکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم مینا غامي قاضیاني داراي شماره شناسنامه 6544 به شرح دادخواست به کاسه 958/1/97 
از اين ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مجید ندائي 
قاضیاني بشناسنامه شماره 6195 درتاريخ 97/9/14 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر مینا غامي قاضیاني 
داراي شماره شناسنامه 6544 متولد 1358 همسرمتوفی 2- علي اصغر ندائي قاضیاني  دارای شماره 
شناسنامه 0411068571 متولد 1385 پسرمتوفی 3- محدثه ندائي قاضیاني دارای شماره شناسنامه 
0410696684 متولد 1379 دخترمتوفی 4-  حاجیه طهماس�بي دهبنه دارای ش�ماره شناسنامه 8 
متولد1330 مادرمتوفی اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می 
نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک 

ماه به شعبه يکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                         1871   رئیس شعبه يکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ اجرائیه
آقای مس�عود اسدي پیروآگهی های قبلی درخصوص دعوی آقاي مجتبي عرب احمدي به طرفیت 
شما بدينوسیله  اباغ می شود که پرونده کاسه302/29/96 منجر به صدوراجرائیه برعلیه شما مبنی 
برمطالبه وجه - محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال اصل خواسته و مبلغ 
2/750/000 ريال هزينه دادرسي در حق محکوم له لذا مراتب وفق مواد 9-س118-119 قانون اجرای 
اح�کام مدنی يک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد،اين اجرائیه ده روزاز انتش�ار به اجرا گذارده 
خواهد شد.پس از اين برای عملیات اجرائی اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد مگراينکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
                           1872  رئیس حوزه 29  شورای حل اختاف دادگاه بخش قرچک

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم س�میرا ش�جاعی فرزند حسن بش�رح درخواستی که بکاس�ه970661-اين ش�ورا ثبت گرديده درخواس�ت صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که فرهاد ارمغان زاده درگی فرزند محمد بش�ماره شناس�نامه69صادره از گرگان درتاريخ 97/8/24دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز /عبارتس�ت از1-امیرمهدی ارمغ�ان زاده درگی ف فرهاد 
ش ش2111557307 پسرمرحوم2-س�لنا ارمغان زاده درگی ف فرهاد ش ش2112152351دخترمرحوم3-س�میرا ش�جاعی ف حس�ن ش 
ش2110221976همسرمرحوم4-خورشید خمر ف داداله ش ش145مادرمرحوم واغیر اينک شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا يکنوبت آگهی مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا 

مراجعه وتقديم نمايد واا گواهی صادرخواهد شد.
 277-عضوشعبه10شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محمد جعفر حسنی نژاد فراهانی
   خواهان احسان ويزواری فرزند حجت اه دادخواستی بطرفیت خوانده محمد جعفر حسنی نژاد فراهانی فرزند شفیع به خواسته اعام بطان 
معامله واستداد ثمن معامله ومطالبه خسارت مطرح که به اين شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981720500634بايگانی970646/
ش�عبه 5شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/10/22ساعت10تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يکنوبت دريکی 
ازجرايد کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف يکماه پس ازتاريخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
281-مسئول دفترشعبه 5شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شکیبا راد

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم  لهم بانک رفاه کارگران نش�انی استان تهران شهرس�تان تهران میدان ونک ماصدرا شیرازشمالی بانک 
رفاه مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-مجید پران دوجی نام پدر محمد نشانی استان گلستان شهرستان مراوه تپه- مراوه خیابان 
آخوند پورانی منزل ش�خصی2-بايرام محمد شايس�ته نام پدر محمد مجهول المکان3-علی سعیدی نام پدر مختار نشانی استان گلستان 
شهرستان گرگان سوپرسحر بین جام جم6و8مجتمع رضا طبقه 2منزل سعیدی محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره 
دادنامه مربوطه9709970056500900بايگانی 970350/محکوم علیهم تضامنی محکومند پرداخت تضامنی مبلغ780/000/000 ريال تا تاريخ 
97/4/12وخسارت تاخیر روزانه مبلغ495/500ريال ازتاريخ مذکور تاپرداخت محکوم به ومبلغ27/622/388ريال بابت هزينه دادرسی تماما 
درحق محکوم له پرداخت نیمعشر دولتی بعهده محکوم علیهم میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاريخ اباغ اجرايیه1-ظرف ده روزمفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا 
محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجرايیه نداند بايد ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد يامقدار وقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ايرانی ياخارجی دارد 
بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل 
وانتقاات وهرنوع تغییر ديگردراموال مذکوراززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نمايد واا 
بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت 
ام�وال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزيری درجه 7رادرپ�ی دارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بديگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دين به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت ديون کافی 
نباش�د موجب مجازات تعزيری درجه 6ياجزای نقدی معادل نصف محکوم به ياهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(6-چنانچ�ه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علی�ه اززندان منوط به موافقت محکوم له ياتوديع وثیقه 

يامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
280-رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-قاسمی فر

دادنامه
   پرونده کاسه 9709981720500393بايگانی970400/شعبه 5شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهايی 
ش�ماره9709971720500780خواهان علی محمد زاده ف علی اکبر بنش�انی استان گلستان- گرگان عدالت81خیابان نشاط 5-اولین درب 
سمت چپ خوانده مهدی طوابی ف مراد بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک بتاريخ97/08/30دروقت فوق العاده شعبه 5شورای 
حل اختاف حوزه قضائی گرگان باحضور امضاء کننده ذيل تش�کیل است پرونده کاسه970400-ازدفترشورا واصل تحت نظر قرارگرفت با 
بررس�ی محتويات پرونده ختم رس�یدگی اعام وبشرح ختم رسیدگی اعام وبش�رح ذيل مبادرت به صدوررای میگردد)رای قاضی شورا(

درخصوص دادخواست علی محمدزاده بطرفیت مهدی طوايی بخواسته مطالبه مبلغ9/000/000ريال وجه 1فقره چک بشماره375091عهده 
بانک رفاه شعبه علی آباد به انظمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتاديه با توجه به محتويات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک 
ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی مورخه97/08/30ونظرباينکه خوانده علیرغم اباغ قانونی اخطاريه 
درتاريخ 97/07/26درجلس�ه رسیدگی شورا حاضرنشده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است ونظرباينکه اصل سند تجاری 
دريد دارنده حکايت ازمديونیت صادرکننده وظهوردراش�تغال ذمه وی دارد ونظرباينکه ازناحیه خوانده دلیلی که حکايت از پرداخت وجه 
چک نمايد ارائه نگرديده فلذا باتوجه به نظريه مش�ورتی اعضای ش�ورا بشرح صورتجلس�ه مورخه 97/08/30وبا احراز اشتغال ذمه خوانده 
واس�تصحاب دين ومس�تندا به ماده9 قانون ش�وراهای حل اختاف مصوب 94 ومواد310و311و313وازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک ومواد198و519-ازقانون آيین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت 
مبلغ9/000/000ريال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتاديه ازتاريخ سررسید چک97/05/25 تازمان اجرای حکم براساس شاخص 
اعام�ی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ1/404/500ريال بابت هزينه دادرس�ی و35/000تومان هزينه نش�ردرحق خواهان صادرواعام 
میگ�ردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه وظ�رف 20روزپس ازآن قابل تجديد نظر درمحاکم 

عمومی حقوقی گرگان میباشد.
 249-قاضی شعبه 5شورای حل اختاف گرگان-امیری

دادنامه
   پرونده کاسه9709981720700559بايگانی970567/شعبه 7شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم نهايی 
شماره9709971720700799خواهان مجید رسا طلب ف محمدرضا بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان پنجم آذر انتهای آذر10-

کوچه بامداد پاک11خوانده محمد سوخته سرائی فرزند مسیب بنشانی مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه وجه چک2-مطالبه خسارت 
دادرس�ی3-مطالبه خس�ارت تاخیرتاديه)رای قاضی شورا(درخصوص دادخواست مجید رسا طلب فرزند محمدرضا بطرفیت خوانده محمد 
سوخته سرائی فرزند مسیب به خواسته مطالبه طلب مبلغ110000000وجه1فقره چک بشماره638771مورخ 94/12/27عهده بانک سپه مرکزی 
استان به انظمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتاديه باتوجه به محتويات پرونده وگواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال 
علیه وباتوجه به اظهارات خواهان درجلسه رسیدگی ونظرباينکه خوانده علیرغم اباغ قانونی اخطاريه درجلسه رسیدگی شورا حاضرنشده 
ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است ونظرباينکه اصل سند تجاری دريد دارنده حکايت ازمديونیت صادرکننده وظهور دراشتغال 
ذمه وی دارد ونظرباينکه ازناحیه خوانده دلیلی که حکايت ازپرداخت وجه چک نمايد ارائه نگرديده فلذا باتوجه به نظريه مشورتی اعضای 
شورا بشرح صورتجلسه مورخه97/09/05وبا احراز اشتغال ذمه خوانده واستصحاب دين ومستندا به ماده9 قانون شوراهای حل اختاف ومواد 
310و311و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدورچک ومواد198و519-ازقانون آيین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ يکصد وده میلیون ريال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتاديه ازتاريخ 
سررسید چک94/12/27تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ1697300ريال بابت هزينه دادرسی 
ومبلغ350000ريال بابت هزينه نشرآگهی درحق خواهان صادرواعام میگردد رای صادره غیابی وظرف مدت20روزپس ازاباغ قابل واخواهی 

درهمین شعبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجديد نظر درمحاکم عمومی حقوقی گرگان میباشد.
 248-قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف گرگان-جهان افروز

رای د ادگاه
  بايگانی961118درپرونده کارخانم فرشته سارانی گل پور فرزند نظر دادخواستی بطرفیت عثمان محمد زئی فرزند خدابخش بجهت متواری 
بودن وترک زندگی خانوادگی بخواسته طاق مطرح ودرتشريح خواسته بخاصه توضیح داد درسال1388به عقد نکاح دائم خوانده درآمدم 
2فرزند پسردارم شوهرم معتاد بود هرچه درمی آورد میکشید پس ازتولد فرزند دوم مارا ترک کرده است واواخر کارتن خواب شده است ضمن 
اينکه چندسالی است که نفقه مارا نداده است شکايت نکردم چون چیزی نمی توانستم بگیرم گواه دارم وازمحل اقامت فعلی اوبی اطاع هستم 
چون خواهان خوانده را مجهول المکان نمود ابتدائا تحقیقاتی درآخرين محل اقامت زوج بعمل آمده که حسب نتايج بدست آمده درحال حاضر 
محل سکونت اومعلوم نمیباشد دادگاه جهت احراز واقعیت وکشف حقیقت مبادرت به صدور قراراستماع شهادت شهود نموده است شهود 
تعرفه شده خواهان ادعای اوراتايید داشته اند دادگاه باتوجه به جامع اوراق ومحتويات پرونده وتحقیقات محوله اينکه خوانده باوصف اباغ 
معتبر ازطريق نشردرجرايد دفاعی بعمل نیاورده است بالحاظ نظريه موافق قاضی محترم مشاور به استناد بند8-ازبند ب شرايط ضمن تعهد 
ومواد1129و1130و1145قانون مدنی ضمن صدورحکم به احراز تحقق وکالت زوجه درطاق به خواهان اجازه میدهد ظرف 6ماه پس ازقطعیت 
حکم يااباغ رای قطعی بامراجعه به يکی ازمحاضر ثبت طاق نسبت به اجرای صیغه طاق وثبت آن بوکالت از زوج اقدام نمايد واا گواهی 
ازاعتبار ساقط خواهدگرديد توضیح اينکه1-نوع طاق باتوجه به بذل حقوقی عالی وابراز کراهت خلع باين میباشد2-زوجین واجد2فرزند 
مشترکند که سرپرستی آن به مادر محول میگردد درصورتی که خوانده يافت شود حق ماقات اوباقی است3-رعايت وجودشرايط صحت 
اجرای صیغه طاق ازجمله مراعات مفاد مواد1140و1135 و1134و1141قانون مدنی حسب مورد بعهده مجری صیغه خواهدبود اين رای غیابی 
بوده ظرف20روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراين شعبه سپس ظرف20روز قابل تجديدنظر درمحاکم محترم تجديدنظر استان گلستان است.
243-دادرس علی البدل شعبه4دادگاه خانواده شهرستان گرگان-مومنی کشتلی

دادنامه
   پرونده کاسه9709981725400170بايگانی970671شعبه3دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهايی شماره9709970059900436تجد

يدنظرخواه ياوران عدالت هیرکان بانمايندگی محمدامین حائری الموله ف محمدهادی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان گرگانجديد 
شهرک شهدا روبروی مدرسه رجبی مجتمع مهرآگین تجديدنظر خوانده حديثه ساورعلیا ف غامرضا مجهول المکان تجديدنظر خواسته 
مطالب�ه وجه چک)رای دادگاه(درخصوص دادخواس�ت تجديدنظر خواه�ی ياوران عدالت هیرکان بانمايندگ�ی محمدامین حائی الموله ف 
محمدهادی بطرفیت حديثه ساورعلیا ف غامرضا نسبت به دادنامه ش�ماره9709971725400337مورخ8 /97/5صادره ازشعبه14 شورای 
ح�ل اخت�اف گرگان که دالت برمحکومیت بررد دع�وی تجديدنظر خواه درمقابل تجديدنظر خوانده بلحاظ ذينفع نبودن وفقدان س�مت 
دادخواس�ت دهنده دارد نظربه اينکه دادخواس�ت توسط شرکت تقديم نه نماينده وبا لحاظ اينکه محمدامین حائری الموله ف محمدهادی 
بعنوان مديرعامل وفرد ذيسمت مبادرت به امضای ذيل دادخواست نموده است لهذا مستندا به ماده27قانون شورای حل اختاف وبا وحدت 
ماک ازماده358قانون آيین دادرسی مدنی قرارمندرج در دادنامه معترض عنه رانقض ونظربه اينکه خوانده علیرغم اباغ اخطاريه درجلسه 
دادرسی حاضرنشده وايراد ودفاعی درقبال دعوی خواهان ومستندات ابرازی وی بعمل نیاورده است ودعوی خواهان و مستندات ابرازی وی 
حاکی از اشتغال ذمه خوانده به خواهان است وخوانده دلیلی بربرائت ذمه خويش ابراز نداشته لذا دادگاه دعوی خواهان رامحمول برصحت 
تلقی وبااستصحاب دين ومس�تندا به مواد 249و315و313قانون تجارت ومواد515و519و522و198قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانقاب درامورمدنی و وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدورچک واستفس�اريه آن مصوب مجمع تش�خیص مصلحت نظام خوانده موصوف 
را بپرداخ�ت مبلغ 25/000/000ريال بابت اصل خواس�ته موض�وع 1فقره چ�ک بشماره1603/165528/20مورخ96/4/30-ازحس�اب جاری 
ش�ماره52653136/56عهده بانک ملت وبپرداخت هزينه دادرس�ی وفق تعرفه درحق خواهان محکوم مینمايد وخس�ارات ناشی ازتغییر 
ش�اخص بهای کااها وخدمات ازتاريخ مندرج درچک تا زمان اجرای حکم براس�اس ش�اخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ايران 
توسط اجرای احکام محاسبه وازمحکوم علیه وصول ودرحق محکوم له پرداخت خواهدشد رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازتاريخ اباغ 

قابل واخواهی دراين شعبه دادگاه میباشد.
246-ريیس شعبه3دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان گرگان-زمانی کیاسری

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
   خواهان/ش�اکی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اس�تان گلس�تان دادخواس�تی بطرفیت خوانده/متهم مهدی رضائی مقدم- محمد 
آريانی فر-بهمن آريانی فر-جواد جواد منش-نرگس بیگم شیرنگی-علیرضا عرب-مهیار آريانی فر-بهزاد آريانی فر خواسته/اتهام مطالبه 
خس�ارت دادرسی-ابطال سند)موضوع سند مالی است(خلع يد مطرح که به اين شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9609980056100508 
بايگانی960554/شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/10/19ساعت9/30 تعیین که حسب دستوردادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان مهدی رضائی مقدم -علی عرب-مهیار آريانی فر-بهزاد 
آريانی فر- جواد جواد منش-نرگس بیگم شیرنگی- بهمن آريانی فر- محمد آريانی فر ودرخواست خواهان مراتب يکنوبت دريکی ازجرايد 
کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده ظرف يکماه پس ازتاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
279-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
غامرضادهقان دارای شناس�نامه شماره 241 بشرح دادخواست به کاس�ه 57/97/960 از اين دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان اسمعیل دهقان بشناس�نامه 356 در تاريخ 1370 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر است به1-غامرضادهقان فرزنداسمعیل ش ش241فرزندمتوفی2.سرکارريمازفرزندمحمد ش ش2750361508همسرمتوفی.اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در يک نوبت فقط ماهی يک مرتبه  آگهی می نمايد 
تا هرکس�ی اعتراض دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نش�ر نخستین آگهی ظرف يک ماه به ش�ورا تقديم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
3166- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

دادنامه
پرونده کاسه9509984436600498ش�عبه103دادگاه کیفری دوشهرخوی103جزايی س�ابق تصمیم نهايی9709974435901067-شاکی 
ياسرش�امخ نیافرزنداکبرباوکالت مهدی علی نجاتی فرزندشمس اله بنش�انی چهارراه مرکزی اول خ امام ط سوم پارچه سرای سالم-متهم 
رامین عموزاده بنش�انی مجه�ول المکان-اتهام1.توهین به اش�خاص عادی2.تهديدبه قتل-رای دادگاه-درخص�وص اتهام1.رامین عموزاده 
فاقدسايرمشخصات دايربرتوهین وتهديد2.رسول قنبرلوفرزندمحمددايربرافتراباتوجه به شکايت شاکی وگزارش وتحقیقات مرجع انتظامی 
وشهادت شهود وکیفرخواست دادسرااتهام متهمین مذکور محرزومسلم است لذا مستندا به ماده608و669و697قانون تعزيراتمتهم رديف 
اول بلحاظ ارتکاب بزه توهین به پرداخت يک میلیون ريال بلطحاظ ارتکاب بزه تهديد به تحمل 2سال و74ضربه شاق تعزيری ومتهم رديف 
دوم رابه تحمل 1سال حبس و74ضربه شاق تعزيری درمحل مسقف غیرماعام محکوم مینمايد حسب مفادماده134قانون مجازات اسامی 
اشدمجازات تعیین شده قابلیت اجراراخواهدداشت رای صادره غیابی ظرف20روزپس ازتاريخ اباغ قابل واخواهی دراين شعبه وپس ازان ظرف 

مدت20روزپس ازتاريخ اباغ قابل تجديدنظرخواهی درمحاکم تجديدنظراستان است.
3171-دادرس شعبه103دادگاه کیفری2خوی-شیخلو

احضاريه
بموجب پرونده کاسه 960462/ب2 شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب سلماس متهم  ساارلطفی فرزندمهراب به اتهام سرقت تحت تعقیب 
می باشد و به لحاظ مجهول المکان بودن و متواری بودن نامبرده احضار و جلب وی مقدور نیست لذا در اجرای ماده 174 قانون ايین دادرسی 
کیفری نامبرده اباغ می شود ظرف يک ماه از تاريخ نشر اگهی جهت دفاع از اتهام خويش در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب 

سلماس حاضر شوند وگرنه برابر مقررات اقدام خواهد شد.
3172- بازپرس شعبه دوم دادسرای سلماس – حاجلو

دادنامه
پرونده کاسه9509984436500705ش�عبه101دادگاه کیفری دوش�هرخوی101جزايی س�ابق تصمیم نهايی9709974435701241-شاکی 
جعفرکلب خانی ثفرزندعادل بنشانی خوی 45متری سیستانی زاده ک پرويزقاسم نیامهستان1-متهم امین رضاگلوانی بنشانی خوی مجهول 
المکان-اتهام1.ضرب و ج�رح عمدی2.قدرت نمايی باچاقو-رای دادگاه-درخصوص اتهامات امین رضاگلوانی دايربر1.تظاهروقدرت نمايی با 
قمه2.مشارکت درايراد ضرب و جرح عمدی باقمه3.اخال درنظم عمومی بابررسی جمیع اوراق ومحتويات پرونده باتوجه به گزارش و تحقیقات 
مرجع انتظامی ومحتويای فیلم دوربین مداربس�ته و متواری بودن متهم وکیفرخواس�ت صادره ازدادسرای عمويم و انقاب خوی دادگاه بزه 
رديف3 را محرزدانسته به استناد ماده618قانون مجازات بخش تعزيرات متهم رابه تحمل7ماه حبس تعزيری 50ضربه شاق تعزيری درمحل 
مسقف ومحصور بارعیات جوانب شرعی قانونی محکوم مینمايد امادرخصوص ديگراتهامات صرفنظرازگذشت بی قید و شرط جعفرکلب خانی 
باتوجه به عدم کفايت ادله اثباتی دادگاه بزه های معنونه رامحرزندانسته به استنادماده4قانون ائین دادرسی کیفری حکم برائت صادرواعام 
میگ�ردد رای صادره غیابی ظرف20روزازتاريخ اباغ قابل واخواهی دردادگاه صادرکننده حک�م وپس ازانقضای ان ظرف20روزقابل اعتراض 

درمحاکم تجديدنظراستان است.
3169-رئیس شعبه101دادگاه کیفری2خوی-رحمانی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
باتوجه به اينکه در پرونده شماره بايگانی 970501 اين شعبه و به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب کنگاور، آقای دانیال 
نجیمی فرزند حسین متهم است به کاهبرداری- به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم وقت رسیدگی به تاريخ 1397/10/24 ساعت 9:00 
تعیین و به استناد ماده 344 قانون آيین دادرسی کیفری به نامبرده اباغم می شود. تا در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی به اتهام انتسابی 

شخصا يا با معرفی وکیل در اين شعبه دادگاه حاضر شوند در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
12/3698 منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 کنگاور- جال حسین آبادی

آگهی حصروراثت
آقای مهدی عظیمی فشی دارای ش ش 2102 به شرح دادخواست به کاسه 1/712/97 از اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان قدمعلی عظیمی فشی به ش ش 7 در تاريخ 1397/8/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی عظیمی فشی ف قدمعلی به ش ش 3076 پسر متوفی 2- مهدی عظیمی فشی ف قدمعلی به ش 
ش 2102 پس�ر متوفی 3- جواد عظیمی فش�ی ف قدمعلی ش ش 150 نسبت با متوفی، پسر متوفی 4- محمد عظیمی فشی ف قدمعلی ش 
ش 425 نسبت با متوفی پسر متوفی 5- مريم عظیمی فشی ف قدمعلی به ش ش 909 نسبت با متوفی، دختر متوفی 6- تاجدولت کارخانه 
ف میرزا حسین به ش ش 498 نسبت با متوفی، همسر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد 
تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
7/546/ک رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو سمند به شماره انتظامی 86-868 ب 84 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1384 
ش�ماره موتور 12484110988 شماره شاسی 14523652 متعلق به شهناز برقی مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
سمنان

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکايت خانم فاطمه نیستانی علیه آقای محسن بهروز فرزند سیدعلی داير بر ترک انفاق فرزند مشترک و رها کردن طفلی که 
قادر به محافظت از خود نمی باش�د در محل دارای س�کنه که  در شعبه چهارم دادياری دادسرای عمومی و انقاب  بجنورد با کاسه پرونده 
970495 ثبت و تحت رس�یدگی می باش�د  و به جهت مجهول المکان بودن  نامبرده  به تجويز ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
يک نوبت در يکی از  روزنامه های کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهم  ظرف يک ماه  پس از نشر آگهی جهت دفاع از خود در اين شعبه 
حاضر گردند که در صورت عدم حضور مشتکی عنه و يا عدم ارسال ايحه دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی 

نموده  و قرار مقتضی صادر می نمايد . 8
داديار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – هادی رجايی 

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکايت گزارش علیه بهزاد باغچقی فرزند حسین داير بر رانندگی بدون گواهینامه که  در شعبه چهارم دادياری دادسرای عمومی 
و انقاب  بجنورد با کاسه پرونده 970375 ثبت و تحت رسیدگی می باشد و به جهت مجهول المکان بودن  نامبرده  به تجويز ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب يک نوبت در يکی از  روزنامه های کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهم  ظرف يک ماه  پس از نشر آگهی جهت 
دفاع از خود در اين شعبه حاضر گردند که در صورت عدم حضور مشتکی عنه و يا عدم ارسال ايحه دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل دادسرا 

اقدام به رسیدگی غیابی نموده  و قرار مقتضی صادر می نمايد . 8
داديار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – هادی رجايی 

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکايت خانم گلستان يزدانی فرزند رمضانعلی علیه علی حاتمی فرزند ناد علی مبنی ترک انفاق و عدم ثبت نکاح دائم که در شعبه 
اول دادياری دادسرای عمومی و انقاب  بجنورد با کاسه پرونده 970672 ش 1 د  ثبت و تحت رسیدگی می باشد و به جهت مجهول المکان 
بودن  نامبرده  به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 1392 مراتب يک نوبت در يکی از  روزنامه های کثیر اانتشار آگهی می 
شود تا متهم  ظرف يک ماه  پس از نشر آگهی جهت دفاع از خود در اين شعبه حاضر گردند که در صورت عدم حضور مشتکی عنه و يا عدم 

ارسال ايحه دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده  و قرار مقتضی صادر می نمايد . 8
داديار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – برات زاده 

مفقودی
س�ند کمپانی خودرو پیکان- وانت به ش�ماره انتظامی 86- 944 ج 34 به رنگ س�فید مدل 1381 
ش�ماره موتور 11518103714 شماره شاس�ی 81903519 متعلق به علی يحیائی مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
سمنان

مفقودی
س�ند کمپانی خودرو پژو 206 به ش�ماره انتظامی 88- 614 ج 11 به رنگ نقره ای مدل 1383 شماره 
موتور 2092978C5FX10 ش�ماره شاسی 83675890 متعلق به شها کسائیان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
سمنان

مفقودی
مدرک گواهی موقت فارغ التحصیلی اينجانب س�ید علی موحد فرزند سید حاجی محمد به شماره 
شناس�نامه 466 صادره از کهگیلويه در مقطع کارشناسی نا پیوسته رشته مهندسی تکنولوژی نرم 
افزار کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی دهدشت با شماره سريال 1540718 مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار می باشد. از يابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد دهدشت 
به نشانی انتهای 180 دستگاه- دانشگاه آزاد اسامی واحد دهدشت کدپستی 7571763111 ارسال 

نمايند.
دهدشت

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای سید ضیاء الدين سمائی فرزند 
  خواهان  آقای اکبر محمدنجد فرزند مهدی دادخواستی  به طرفیت  خوانده    آقايان علی اکبر فرضی قلنج قشاقی و سید ضیاء الدين سمانعی 
به خواسته مطالبه اجرت المثل مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709980404900514  شعبه  9 دادگاه  عمومی حقوقی 
شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 1397/10/22 ساعت 12:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیر اانتشار آگهی می  گردد 
تا خوانده  ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1099400   منشی دادگاه  حقوقی شعبه 9 دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان اردبیل -  وحید 
عباسخانی 

آگهی اباغ  وقت رسیدگی 
  در پرونده کاسه 960880  آقای بهنام  آذين  نو فرزند عباسعلی  به اتهام داير بر حمل و نگهداری ساح و معرفی خود به عنوان مامور اطاعات  
در ارتباط با  شکايت آقای رامین مامحمدی و وکیل ايشان افسون  عیسی لو تحت تعقیب  می باشد و  جلسه رسیدگی به روز چهارشنبه 
مورخه 97/10/19 ساعت 10 صبح  تعیین وقت شده است لذا در اجرای  ما دتین 174 و 344  قانون آئین دادرسی    کیفری به لحاظ  مجهول 
المکان بودن جلسه دادرسی به طريق انتشار در  يکی از جرايد کثیر اانتشار به وی  اباغ می گردد تا در موعد مقرر حاضر  شود در صورت 

عدم حضور دادگاه تصمیم  مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
1099402  منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو اردبیل -  شهرام قباد 

آگهی  مزايده  اموال غیر منقول 
   ش�ماره پرونده  360/88  اجرای احکام ش�عبه 6 کیفری دادس�رای اردبیل به موجب دادنامه  شماره 360/88  صادره از شعبه  6 اردبیل به 
شماره پرونده 360/88  و قطعیت يافتن آن محکوم علیه آقای  مرتضی دولتمند فرزند طهماس  به پرداخت وجه به   مبلغ دويست میلیون 
ريال  محکوم  گرديده با توجه به امتناع محکوم از پرداخت يکجای مبلغ ا عامی  و توديع سند ملکی به مالکیت آقای طهماس دولتمند پاک 
ششدانگ به شماره ملک 7283/33  اصلی قطعه 9 تفکیکی  به شماره دفتر 220 صفحه 320  واقع  در  بخش دو اردبیل به نشانی ا ردبیل بازار 
چاکر عباسی   کوی فرش فروشی  طهماسب دولتمند  و حاجی اشرف و قیمت کارشناسی به مبلغ  ارزيابی گرديده است بنابراين جلسه مزايده 
روز چهارشنبه  مورخ 1397/9/28 از ساعت 9 الی 12 واقع در  دفتر دادياری  ناظر زندان اردبیل در دفتر شعبه 6 و در  حضور نماينده محترم 
دادستان برگزار خواهد شد  و مزايده  از مبلغ معینه   کارشناسی شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. طالبین می توانند 
در موعد مقرر در جلسه مزايده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعام نمايند. مزايده به بااترين قیمت واگذار خواهد شد و برنده 
مزايده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت  و نس�بت به پرداخت مابقی آن حداکثر يک ماه مهلت خواهد داش�ت در صورت عدم 
واريزی در مهلت مقرره  ده درصد واريزی به نفع صندوق دولت  ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج قانونی به عهده محکوم علیه خواهد بود. 
1099404 مدير دفتر  شعبه  6  اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب اردبیل  -   
حسینقلی نژاد 

آگهی مزايده اموال غیر منقول )نوبت اول(
  ش�ماره پرونده اجرائی  965070  به موجب گزارش اصاحی صادره از ش�عبه 7  شورای حل اختاف اردبیل  محکوم علیه آقای رضا خلیلی 
فرزند میر ايوب به پرداخت مبلغ 38/183/536 ريال  بابت اصل خواسته و  خسارت تاخیر تاديه در  حق محکوم له اکبر ممی زاده و مبلغ 
1/350/000 ريال به عنوان نیم عشر دولتی با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت يکجای آن محکوم  له تقاضای توقیف و فروش اموال 
غیر منقول   متعلق به محکوم علیه را نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع  و نظريه کارشناسی   واصل و به شرح ذيل ارزيابی گرديده 
است. ملک   به نشانی اردبیل روستای آتشگاه خ امام بغل  کانال و تطبیق  مدارک با محل و  با در نظر گرفتن مجموعه عوامل موثر در تعیین 
قیمت ارزش شش�دانگ  پاک ثبتی 3335/511  اصلی   واقع در بخش 3 اردبیل بش�رح ثبت صفحه 88 دفتر 625  به شماره ثبت 95793  
بنام آقای میر بشیر خلیلی  آتشگاه فرزند میر بهلول با حدود و مشخصات طبق سند مالکیت به مساحت عرصه 1698/09  متر مربع منظور 
شده  و در وضعیت موجود  ششدانگ   پاک  به صورت خانه مسکونی به مساحت اعیانی حدود 250 متر مربع با قدمت حدود 20 سال از نوع 
آجر و آهن دارای سه  اتاق خواب و هال پذيرايی و آشپزخانه و سرويس بهداشتی و انشعابات آب و برق و  گاز و تلفن می باشد که با در نظر  
گرفتن موقعیت مکانی ملک و   نوع اعیانی های ا حداثی و راه دسترسی به معابر اصلی و عرف خريد و فروش به نرخ روز و ساير جوانب موثر و 
دخیل در  امر ارزيابی  ارزش عرصه و اعیانی ششدانگ  پاک ثبتی مذکور به مبلغ 800/000/000 ريال هشتصد میلیون  ريال  برآورد و ارزيابی 
می گردد. توضیح اينکه  اصل ملک در قبال مبلغ  پنجاه میلیون ريال برابر نامه شماره 96/10/7- 700/96 قاضی محترم شعبه 6  اجرای احکام  
کیفری دادسرای عمومی اردبیل در بازداشت و اقع شده و بازداشت مازاد کفاف مبلغ بازداشتی را می کند. بنابراين جلسه مزايده روز شنبه 
مورخ 97/10/8 و از ساعت 11 الی 11:30 صبح  واقع در چهارراه امام  مجتمع شورای حل اختاف اردبیل در حضور نماينده دادستان محترم 
اردبیل برگزار خواهد شد و مزايده با در نظر گرفتن جهات دخیل در کارشناسی از جمله  موقعیت مکانی و زمانی مصالح مصرفی کیفیت ساخت 
و س�از  ارتباط ملک با گذرهای اطراف  و س�اير   عوامل  دخیل در کارشناسی  ارزش عرصه ی اعیان مقدار عرصه و اعیان به استثنای  بهای   
ثمن عرصه و ا عیان  به  مبلغ معینه کارشناسی شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. طالبین می توانند در موعد مقرر در 
جلسه مزايده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعام نمايند. مزايده  به بااترين قیمت واگذار خواهد شد و برنده مزايده ده درصد 
ثمن معامله را فی المجلس  پرداخت و نسبت به  پرداخت مابقی آن حداکثر يک ماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واريزی در مهلت 
مقرر ده درصد و اريزی  به نفع  صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کلیه مخارج قانونی به عهده محکوم علیه می باشد.  اردبیل  چهارراه امام 

خمینی پشت ا ستانداری  خیابان دادگستری  ساختمان سابق دادسرا شورای حل اختاف شهرستان اردبیل 
1099403  منشی اجرای احکام  شورای حل اختاف اردبیل – جوادی 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای چینی قیاسی دارای شناسنامه شماره 588 به شرح دادخواست به کاسه 9701200684 از اين شعبه  درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  علی عباسی به شناسنامه شماره 578 در تاريخ 95/9/11 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  همسر متوفی  2.   سجاد قیاسی  به ش ش  3950021825، 3. دوست مراد 
قیاسی به ش ش  1 پسر متوفی 3. لیا عباسی به ش ش  6  دختر متوفی 5. فرزانه عباسی به ش ش  25675  دختر متوفی 6. زهرا عباسی به 
ش ش  3283 دختر متوفی 7. مريم عباسی به ش ش  3951067675 دختر متوفی 8. مینا عباسی به ش ش  10 دختر متوفی 9.  سارا عباسی 
به ش ش  10 دختر متوفی 10. نازنین عباسی به ش ش  107 دختر متوفی 11.  محسن عباسی به ش ش  33 پسر متوفی و اغیر اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی داردو يا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد 

از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3729 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی 
در پرونده کاسه 961117 اين شعبه  آقای کامران کهراری فرزند فتح اله به اتهام مشارکت  در قاچاق کاای ممنوعه  به میزان 865  دستگاه 
رسیور موضوع  شکايت گزارش مرجع انتظامی   تحت تعقیب قرار گرفته است  با عنايت به مجهول المکان  بودن در  اجرای مقررات ماده 174  
قانون آئین دادرسی دادگاه  های  عمومی و انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد تا  ظرف مهلت 30 روز از انتشار ا ين آگهی جهت 
دفاع از اتهام انتسابی   در اين  شعبه حاضر گردد. بديهی است  در  صورت عدم حضور مطابق مقررات  رسیدگی    غیابی   به عمل خواهد آمد. 
1398  داديار شعبه 2 دادياری  دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان کنگاور 

اباغیه
شماره بايگانی شعبه 970901 مشخصات اباغ شونده حقیقی 1- نام محمد 2- نام خانوادگی رمضان پور ناصرانی 3- نام پدر – 4- کدپستی 
– 5- کدملی- 6- نشانی مجهول المکان تاريخ حضور 1397/10/17 ساعت حضور 09:30 در خصوص شکايت يحیی عسگری علیه شما مبنی 

بر کاهبرداری و جعل و خیانت در امانت در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در اين شعبه حاضر شويد اين اباغنامه برای  شما به سامانه  اباغ 
ارسال گرديده است. به سامانه اباغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کابری خود، اطاعات اين اباغیه و پیوستهای آن را از قسمت » 
دريافت با شماره » با وارد نمودن شماره و تاريخ صدور اباغیه دريافت و مشاهده کنید.   چناچه جهت ورود به سامانه، حساب کابری )شناسه 
و رمز( دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و درصورت عدم دسترسی، به نزديکترين واحد قضائی 

مراجعه نمايید. عدم مراجعه به منزله  استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و اباغ محسوب می شود . 
ح  5439   مدير دفتر  شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان  گیان- انصاف دوست

آگهی حصر وراثت
 شماره  970461 آقا  هارون غامی ارده جانی فرزند احمد متولد 1345 شماره شناسنامه 5709846945 صادره از رضوانشهر شرح دادخواست 
شماره توضیح داده  که شادروان اديب غامی ارده جانی  فرزند هارون متولد 1377/10/10 دارنده شماره شناسنامه 5700096749 در تاريخ 
1397/9/3 در اقامتگاه دائمی خويش فوت نموده و وراث  حین الفوت نامبرده عبارتند از :1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر پدر متوفی1- 
ثريا رشیدی شماره شناسنامه 3 تاريخ تولد 1354 مادر متوفی  لذا مراتب  يکنوبت در يکی از جرايد کثیر اانتشار آگهی میگردد تا چنانچه 
کسی اعتراضی دارد يا  وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف يکماه از نشر آگهی به شعبه يکم خانواده رضوانشهر تقديم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای  جز رسمی سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح  5423   رئیس شورای حل اختاف1 خانواده رضوانشهر- سید  اسمعیل میرحقیقی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره  970455 آقا  ياس�رياری رودبارس�را  فرزند ناصر متولد 1365/6/30 ش�ماره شناس�نامه 5709941311 صادره از رضوانشهر شرح 
دادخواست شماره توضیح داده  که شادروان  گلستان فتحی رودبار سرا فرزند  شاه بابا متولد 1341/8/15 دارنده شماره شناسنامه 326 در 
تاريخ 1397/4/16 در اقامتگاه دائمی خويش فوت نموده و وراث  حین الفوت نامبرده عبارتند از :1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر پس�ر 
متوفی1- سمیه ياری رودبار سرا شماره شناسنامه 5709308412 تاريخ تولد 1404دختر متوفی 2-  مدينه پور خان وردی شماره شناسنامه 
5709359270 تاريخ تولد 1307 مادر متوفی لذا مراتب  يکنوبت در يکی از جرايد کثیر اانتشار آگهی میگردد تا چنانچه کسی اعتراضی دارد 
يا  وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف يکماه از نشر آگهی به شعبه يکم خانواده رضوانشهر تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد 

شد و هر وصیت نامه ای  جز رسمی سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح  5424   رئیس شورای حل اختاف1 خانواده رضوانشهر

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره  970462  خانم ش�هربانو وثوقی نودهی فرزند  تقی متولد 1335/4/22 ش�ماره شناس�نامه 2678624511 صادره از صومعه س�را 
ش�رح دادخواس�ت شماره توضیح داده  که شادروان علی قاسمی فرزند محمد عزيز متولد 1328/10/1 دارنده شماره شناسنامه 10 در تاريخ 
1397/8/19 در اقامت�گاه دائم�ی خويش فوت نموده و وراث  حین الفوت نامبرده عبارتند از :1- متقاضی  با مش�خصات فوق الذکر همس�ر 
متوفی1- عزيز قاس�می شماره شناس�نامه 0065078292 تاريخ تولد 1355 پسر متوفی 2-  سعید قاسمی شماره شناسنامه0058510680 
تاريخ تولد 1356 پسر متوفی 3-  سعیده قاسمی شماره شناسنامه0072215070   تاريخ تولد 1362  دختر متوفی 4-  فاطمه قاسمی شماره 
شناسنامه 0012886319 تاريخ تولد 1369  دختر متوفی لذا مراتب  يکنوبت در يکی از جرايد کثیر اانتشار آگهی میگردد تا چنانچه کسی 
اعتراضی دارد يا  وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف يکماه از نشر آگهی به شعبه يکم خانواده رضوانشهر تقديم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای  جز رسمی سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح  5425   رئیس شورای حل اختاف1 خانواده رضوانشهر- سید  اسمعیل میرحقیقی

آگهی حصر وراثت
 شماره  970437  خانم حوری محسن نژاد میاندهی فرزند حسینعلی متولد 1358/3/1 شماره شناسنامه 5709636428 صادره از رضوانشهر 
شرح دادخواست شماره توضیح داده  که شادروان  خداداد عبداللهی فرزند گل علی متولد 1327/5/7 دارنده شماره شناسنامه 6 در تاريخ 
1397/7/29 در اقامت�گاه دائم�ی خويش فوت نموده و وراث  حین الفوت نامبرده عبارتند از :1- متقاضی  با مش�خصات فوق الذکر همس�ر 
متوفی1- احمد رضا عبداللهی ش�ماره شناس�نامه 0065136012 تاريخ تولد1355 پس�رمتوفی 2-  مصطفی عبداللهی ش�ماره شناسنامه 
0065388836 تاريخ تولد 1357 پسرمتوفی 3-  ابراهیم عبداللهی شماره شناسنامه 5709640220 تاريخ تولد 1360 پسرمتوفی 4-  مريم 
عبداللهی شماره شناسنامه 5709645729 تاريخ تولد 1363 دخترمتوفی 5-  اختر عبداللهی شماره شناسنامه 5700007835 تاريخ تولد 
1370 دخترمتوفی  6- حوری محسن نژاد میاندهی شماره شناسنامه 5709636228 تاريختولد 1358 همسر متوفی لذا مراتب  يکنوبت در 
يکی از جرايد کثیر اانتشار آگهی میگردد تا چنانچه کسی اعتراضی دارد يا  وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد ظرف يکماه از نشر 
آگهی به ش�عبه يکم خانواده رضوانش�هر تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای  جز رسمی سری که بعد از اين موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح  5426   رئیس شورای حل اختاف1 خانواده رضوانشهر- سید  اسمعیل میرحقیقی

 آگهی حصر وراثت 
 آقای کريم اله رحیمی گس�کرئی دارای  شناس�نامه شماره 1115 به شرح دادخواست به کاسه از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که  شادروان  کاس خانم نوروزی آبرودی بشناسنامه 139 در تاريخ 1395/4/5 اقامتگاه دائمی  خود بدرود زندگی  
گفته ورثه حین الفوت آن  مرحوم منحصر است به :1- کريم اله رحیمی گسکرئی بشناسنامه 1115 پسر متوفیه 2- فرج اله رحیمی گسکرئی 
بشناسنامه 1117 پسر متوفیه 3-  يداله رحیمی گسکرئی بشناسنامه 9 پسر متوفیه 4-  عزيز اله رحیمی گسکرئی بشناسنامه 1589 پسر 
متوفیه 5- هاجر رحیمی گسکرئی بشناسنامه 1980  دختر متوفیه 6-  شوکت رحیمی گسکرئی بشناسنامه 1473دختر متوفیه و اينک با 
انجام  تشريفات  مقدماتی در خواست مزبور را در يکنوبت آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستین آگهی  ظرف يکماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی  صادرخواهد شد.
ح  5427   قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف فومن – علی جمالی

 آگهی مزايده
 ش�ماره بايگانی  پرونده 930287 برابرمحتويات پرونده اجرايی کاس�ه 1/930287 و به موجب را ی ش�ماره 9309971838100725 مورخ 
93/8/20 صادره از شعبه  اول دادگاه  عمومی آقای  علی اسماعیلی  فرزند حسین ساکن فومن خ امام  روبروی تاکسی تلفنی فرشی پیرايش 
سعید محکوم است بپرداخت تعداد 74 قطعه سکه تمام بهار آزادی در حق محکوم لها خانم مرمر نصیری مقدم فومنی با وکالت آقای  ياسر 
حسین زاده  ومبلغ 1/000/000 ريال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، که به لحاظ عدم پرداخت منتهی به توقیف حق سرقفل ششدانگ 
يک باب  مغازه واقع در فومن خ امام خمینی روبروی س�پاه-جنب اس�تیک فروشی اکبر پردل- پیرايشگاه سعید متعلق به محکوم  علیه 
گرديده است ، حالیه اين اجرا قصد دارد سرقفل ملک فوق الذکر را بر اساس قیمت پايه به شرح نظريه کارشناسی مورخ 97/8/20 طی  مزايده 
حضوری بفروش برساند. ملک مورد تعرفه عبارت است از ششدانگ يکباب مغازه بمساحت حدود 22 متر مربع و به ارتفاع داخلی حدود 3/15 
متر دارای اسکلت مصالح بنايی ) سازه بلوک وسیمان ( سربندی شیروانی چوبی و يا پوشش حلب و سقف وديوار ها کنیتکس کاری شده ، 
ديوارها س�رامیک کاری ، کف مفروش به موزائیک ودارای درب ورودی فلزی بانضمام شیش�ه بند با حفاظ کرکره حلبی می باشد و از امتیاز 
وانشعابات آب و برق وگاز برخوردار است وحالیه بعنوان پیرايشگاه مورد بهره برداری خوانده قرار دارد. به حدود  اربعه شماا متصل به  خانه 
ومحوطه آقای قدير همتی ، شرقا متصل به جاده  آسفالته مسیر رشت به فومن ، جنوبا متصل به مغازه آقای  اکبر پر دل، ازم به ذکر است 
مالک طی در خواست کتبی اجاره فروش حق  سرقفل را در اجرای احکام مدنی  فومن اعام نموده است. با توجه  به شرايط زمانی وموقعیت 
مکانی و با در نظر گرفتن وضعیت عمومی وبا لحاظ کردن قدمت بنا وکیفیت وکمیت مصالح بکار  رفته وساختار مغازه  موصوف صدرااشاره، 
مساحت ملک ، کاربری تجاری ورعايت جمیع جهات و ساير فاکتورهای موثر بر قضیه ، ارزش ششدانگ حق سر قفلی مغازه مورد تعرفه  بمبلغ 
1/320/000/000 ريال معادل يکصدو سی ودومیلیون تومان برآورد و ارزيابی گرديده است. زمان برگزاری  مزايده 1397/10/05  روز چهارشنبه  
ساعت 9 الی 10  صبح در محل دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار  می باشد. مزايده با حضور  نماينده دادستان  عمومی و 
انقاب  راس  س�اعت مقرر از قیمت  پايه ارزيابی  ش�ده ش�روع  و به بااترين  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد.متقاضیان  شرکت در  
مزايده موظف  به واريز 10 درصد  قیمت  پايه  کارشناس�ی  در روزمزايده ) يک س�اعت قبل از  وقت مزايده ( بحس�اب سپرده دادگستری و 
ارائه  فیش واريزی  جهت  شرکت در  جلسه مزايده  خواهد  بود. برنده مزايده  معاقبا” مازاد 10 درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده 
دادگستری  واريز ونسبت  به ارائه  فیش واريزی  در روز مزايده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  يکماه  وصل میگردد. خريداران 
5 روز  قبل از مزايده می توانند  ضمن هماهنگی  با دفتر اجرايی از ملک موصوف  بازديد و سپس  در مزايده  شرکت نمايند اين آگهی  فقط  

در يک نوبت  منتشر خواهدشد.
ح  5428   شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری فومن

 آگهی مزايده 
 شماره بايگانی شعبه 920150 برابر محتويات پرونده کاسه 920150 اجرای احکام کیفری فومن آقای  حسن سیار ماکلوانی که با ارائه سند 
مالکیت خود ضمانت محکوم علیه محمد رضا سیار بخش را به میزان وجه الوثاقه به مبلغ 1300000000ريال نموده است که به لحاظ عدم معرفی 
محکوم علیه منتهی به توقیف سند  به شماره  ملک100/165مفروز از پاک 28 و  به شماره ثبت 22105 واقع در فومن – ماکلوان باا- روستای 
آبرود از  مالکیت نامبرده گرديده است . علیهذا اين اجرا قصد داردد ملک فوق الذکر را بر اساس قیمت پايه به شرح نظريه کارشناسی مورخ 
97/5/24 طی مزايده حضوری بفروش برساند.  شش دانگ يک قطعه  زمین  به مساحت 3023  متر مربع مشتمل بر باب تلمبار سنگ  بلوکی  
به زير بنای حدود 100 متر مربع با  س�ربندی ايرانیت با قدمت 10 س�ال  و يکباب منزل مس�کونی  کلنگی  فرسوده  واقع در فومن-ماکلوان 
باا – ابرود – کريم محله –کوچه سیار  به حدود  اربعه شماا به طول 30/30 متر چپريست به باقیمانده  پاک 37 شرقا چپری است به طول  
87/65 متر به حريم  نهر آب بر و جنوبا چپری است به طول6/70 متر به حريم نهر غربا سراسر به جاده محلی ، در ضمن زمین مذکور دارای 
امتیاز آب وبرق و فاقد ديوار محصور می باشد. قیمت کارشناسی ششدانگ عرصه واعیان مبلغ به عدد 3200000000 ريال تعیین می گردد. زمان 
برگزاری  مزايده 97/10/12  روز  چهارشنبه  ساعت 10 الی 11  صبح در محل دفتر اجرای  احکام  کیفری دادگستری  فومن برقرار  می باشد. 
مزايده با حضور  نماينده دادستان  عمومی و انقاب  راس  ساعت مقرر از قیمت  پايه ارزيابی  شده شروع  و به بااترين  قیمت پیشنهادی  
فروخته  خواهد  شد 10 درصد  قیمت پیشنهادی  فی المجلس بحساب سپرده دادگستری  واريز  و مابقی  حداکثرظرف مدت  يک ماه  وصول 
می گردد.  خريداران 5 روز  قبل از  مزايده  می توانند  ضمن هماهنگی  با دفتر اجرايی از ملک موضوف  بازديد  و سپس  در مزايده  شرکت 

نمايند  اين آگهی  فقط  در يک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح  5429    شعبه اجرای  احکام  کیفری  دادگستری فومن 

 آگهی مزايده
 برابر محتويات پرونده کاسه 970167 اجرای احکام کیفری فومن آقای  منوچهر عفتی کلرمی که با ارائه سند مالکیت خود ضمانت محکوم 
علیه رامین عفتی را به میزان وجه الوثاقه به مبلغ 500000000 ريال نموده است که به لحاظ عدم معرفی محکوم علیه منتهی به توقیف سند به 
شماره ملک 192 مفروز از پاک 17 و به شماره ثبت 35687 واقع در فومن – روستای کلرم از مالکیت نامبرده گرديده است . علیهذا اين اجرا 
قصد دارد ملک فوق الذکررا بر اساس قیمت پايه به شرح نظريه کارشناس مورخ 97/7/28 طی مزايده حضوری بفروش برساند. پنج دانگ 
مشاع از شش دانگ يک باب کارخانه  برنجکوبی مشتمل  بر سالن برنجکوبی و فضا های  انبار و خشک کن ومجموع اعیانات آن حدود  420 
متر مربع و عمدتا “ از نوع ديوار بلوک سیمانی و سقف شیروانی  چوبی با پوشش ورق می باشد با سربندی ايرانیت با قدمت 10 سال  و يکباب 
منزل مسکونی کلنگی  فرسوده  واقع در فومن- روستای کلرم به حدود اربعه شماا ديواريست بهطولهای 6متر و 9/25 متر و 24/75 متر به 
منزل محمد خادمی و شرقا ديوار و سیم  خارداريست به طولهای 5/65 متر و 2/27 متر و 6/05 متر و 5/32 متر به منزل جعفر جال پناه و 
جنوبا اول پی  وديواريست به طولهای 8/60 متر و 6/50 متر و 5 متر به جاده  و مغازه منوچهر عفتی دوم ديواريست به طولهای 4/20 متر به 
مغازه منوچهر عفتی سوم ديواريست به طول 3/40 متر به مغازه منوچهر عفتی چهارم ديواريست به طولهای 3/25 مترو 4/2 متر و 0/70 متر 
و 1/90 متر به مغازه منوچهر وکیومرث عفتی پنجم پی و ديواريست به طولهای 14/10 متر و 7/17 متر به جاده غربا ديواريست به طولهای 6/50 
متر و 2/05 متر به جاده ومنزل محمد خادمی ، در ضمن ملک  مذکور در حال حاضر فاقد فعالیت برنجکوبی است. قیمت کارشناسی پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان مبلغ به عدد 4200000000 ريال تعیین می گردد. زمان برگزاری  مزايده 97/10/12  روز  چهارشنبه  ساعت 11 
الی 12  صبح در محل دفتر اجرای  احکام  کیفری دادگستری  فومن برقرار  می باشد. مزايده با حضور  نماينده دادستان  عمومی و انقاب  راس  
ساعت مقرر از قیمت  پايه ارزيابی  شده شروع  و به بااترين  قیمت پیشنهادی  فروخته  خواهد  شد 10 درصد  قیمت پیشنهادی  فی المجلس 
بحس�اب س�پرده دادگستری  واريز  و مابقی  حداکثرظرف مدت  يک ماه  وصول می گردد.  خريداران 5 روز  قبل از  مزايده می توانندضمن 

هماهنگی با دفتر اجرايی ازملک موضوف  بازديد و سپس  درمزايده  شرکت نمايند اين آگهی  فقط  در يک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح  5430    شعبه اجرای  احکام  کیفری  دادگستری فومن

 دادنامه
 ش�ماره بايگانی ش�عبه 960727  پرونده کاس�ه 9509985270100031 ش�عبه 1 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان رضوانشهر تصمیم 
نهايی ش�ماره 9709971841100802 خواهان : خانم فريبا عباس�ی فرزند مس�عود با وکالت آقای  فخر الدين انصاری ارده فرزند محمد 
توفیق به نش�انی  گیان-  رضوانش�هر- رضواش�نهر- بخش پره س�ر- خ امام خمینی ) ره (- روبروی  بانک تجارت –مجتمع تجاری 
میاد – طبقه 1- واحد 5 دفتر وکالت  خوانده : آقای  مصطفا گلس�تانی  به نش�انی خواسته : طاق به درخواست زوجه دادگاه با توجه به 
اوراق  ومحتويات پرونده  ختم دادرسی را اعام به شرح آتی  با استعانت از خدای متعال مبادرت به صدور رای می نمايد: رای دادگاه در 
خصوص دادخواس�ت تقديمی  خانم فريبا عباس�ی فرزند مسعود با وکالت فخر الدين انصاری به طرفیت آقای مصطفی  گلستانی  فرزند  
صاحبعلی به خواس�ته صدور گواهی  عدم امکان  س�ازش ) طاق ( به لحاظ عدم پرداخت  نفقه وترک منزل مشترک به استناد بند 1 و8 
شروط ضمن عقد نکاح به شرح متن دادخواست ، اجماا اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقديمی وصورتمجلس دادگاه بدين شرح 
است که در سال 1387 موکل با خوانده ازدواج نموده و صاحب  يک فرزند پسر4 ساله می باشد وخوانده زندگی مشترک را ترک نموده  
و وی فرزند مشترک را بدون پرداخت نفقه رها نموده است درخواست صدور حکم وفق خواسته مورد استدعاست. خوانده علیرغم اباغ 
واز طريق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی را تدارک نديده است دادگاه با التفات به اوراق ومحتويات پرونده وبا احراز 
رابطه زوجیت دائم فی مابین طرفین پرونده به دالت تصوير مصدق س�ند نکاحیه رسمی شماره 1283مورخه 1387/04/05 مضبوط در 
پرون�ده  ونظر به اينکه دادگاه جهت اصاح  ذات البین و جلوگیری از ش�قاق برابر مق�ررات حمايت خانواده  موضوع را به  داوری ارجاع 
که س�عی دادگاه و تاش داوران منجر به حصول س�ازش  فیمابین زوجین نگرديده و با توجه به اينکه خواهان دلیل دادخواست طاق را 
به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد ازدواج اعام نموده با توجه به اظهارات گواهان آقايان جوانشیر مقدمی ورضا قدوسی به شرح 
صورتمجلس اظهارات گواه به تاريخ 1397/06/26 بیان داش�ته اند : خرج را خانم  خودش  انجام می دهد و س�ه تا چهار س�ال اس�ت که 
ش�وهر اين  خانم متواری می باش�د واين خانم  را رها  نموده اس�ت ومشخص نیست کجا زندگی می کند وگزارش مرجع انتظامی بشرح 
صورتمجل�س مورخ�ه 29/01/1397  نیز دالت برآن دارد که زوج مجهول المکان می باش�د و زوجه و فرزند مش�ترک را بدون پرداخت 
نفقه رها نموده است لذا با احراز بند 1 و8 از شروط مندرج در سند نکاحیه که زوج به زوجه وکالت باعزل با حق توکیل غیر داده تا در 
صورت احراز يکی از ش�رايط ازجمله ترک زندگی مش�ترک و ترک انفاق بتواند خود را به وکالت از  زوج  مطلقه به هرنوع طاقی نمايد، 
و اينکه خوانده علیرغم اباغ در دادگاه حاضر نش�ده و دفاعی به عمل نیاورده بنابراين دادگاه دعوی خواهان را  وارد دانس�ته به استناد 
مواد 1119 ، 1120 ، 1143 ، 1257 قانون مدنی ومواد  27 ، 28 ، 29، 31 ،33 ،34 جملگی از قانون  حمايت خانواده و مواد 198 ،230، 241 
قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب  در امور مدنی ضمن احراز شرط ضمن عقد ) رها کردن زوجه بیش از  شش ماه به طور   
متوالی و ترک نفقه با توجه به اظهارات گواهان  ورای صادره در خصوص  ترک انفاق ( گواهی عدم امکان سازش فیما بین زوجین صادر 
و اعام می گردد. تا با حضور در يکی از  محاضر رس�می طاق به ش�رح مفاد دادنامه صادره صیغه شرعی طاق را با رعايت کلیه موازين 
شرعی و قانونی  با لحاظ شرط ضمن عقد در تعیین نوع طاق که زوج به زوجه در عقد نامه اعطاء کرده است جاری نمايند رعايت وجود 
ش�رايط صحت اجرای  صیغه طاق حس�ب مورد از جمله مراعات مفاد مواد 1140 ،1135 ،1134 ،1141 قانون مدنی به عهده مجری صیغه 
طاق می باشد مدت اعتبار اين گواهی  از تاريخ  اباغ به مدت  سه ماه  می باشد و برابر گواهی پزشکی قانونی  رضوانشهر زوجه باردار 
نمی باش�د همچنین با توجه به اينکه به ش�رح صورتمجلس مورخه 1397/09/18 خواهان  بیان داشت در خصوص مهريه  حکم گرفته و 
ادعايی را ندارد وساير حقوق مالی خود را  در اجرای  صیغه طاق بذل می نمايم  زوجین يک فرزند مشترک پسر به نام امیر علی 4 ساله 
داشته که حضانت با زوجه می باشد ونفقه نامبرده حسب اعام زوجه با وی می باشد در صورت  مراجعت پدر ) زوج ( نامبرده می تواند  
از  ساعت 10 صبح روز پنج شنبه لغايت 5 بعد الظهر همانروز در محل سکونت فرزند  با وی ماقات نمايد. رای  صادره غیابی محسوب و 
ظرف  مدت بیست روز  پس از اباغ قابل واخواهی  در اين شعبه و ظرف 20 روز  پس از آن  قابل تجديد نظر خواهی  در محاکم محترم 

تجديد نظر استان گیان می باشد.
ح  5431   قاضی  شعبه 1 دادگاه  عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان رضوانشهر- سید رحمن 
سید زاده

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پرايد به شماره انتظامی 86- 553 ب 22 به رنگ سفید- روغنی مدل 1383 
شماره موتور 00973671 شماره شاسی S 1412283354941 متعلق به فريده شاهی مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سمنان

512/212آگهی
کاسه پرونده: 83�97 ش 6 .  شماره دادنامه: 202ت 1397/7/22 . خواهان: علی جعفر آباد بادلو � روستای ديزاوند روبروی حمام منزل علی 
جعفر آباد. خوانده: علی اصغر ولیزاده قاچکانلو � مجهول المکان. خواسته: مطالبه نفقه. رای شورا: در خصوص دعوی علی جعفر آبا بادلو به عنوان 
ولی قهری خانم مبینا جعفر آباد بادلو  بطرفیت علی اصغر ولی زاده به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین و پرداخت نفقه معقوه از مورخه 
1396/5/29 الی 1397/3/29 به مدت 10 ماه فعا مقوم به مبلغ پنج میلیون تومان و تعیین نفقه جاريه از قرار ماهیانه پانصد هزار تومان به مدت 
دو سال و الزام خوانده به پرداخت آن با احتساب کلیه هزينه های دادرسی و خسارات قانونی نظر به اينکه خواهان جهت اثبات ادعای خويش 
رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 006157 دفتر ررسمی ازدواج شماره 19 قوچان را به شورا ارائه نموده و با توجه به اين که به محض وقوع عقد 
نکاح زوجین مکلف به ايفای وظايف زناشويی خويش می باشند و از ناحیه خوانده نیز دلیل و مدرکی که اثبات نمايد نفقه زوجه را پرداخت نموده به 
شورا ارائه ننموده و يا اينکه عدم استحقاق زوجه مبنی بر دريافت نفقه را اثبات ننموده و همچنین با توجه به اينکه میزان نفقه درخواستی خواهان 
با اوضاع و احوال اقتصادی جامعه مطابقت دارد و با توجه به نظريه مشاوران شورای حل اختاف ضرورتی جهت ارجاع موضوع به کارشناس نمی 
باشد و با احراز علقه زوجیت شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 2 و 198 و 515و 519 از قانون آيین دادرسی 
مدنی و ماک مواد 1102 و 1106 و 1107 و 1111 و 1206 و 1199 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان بابت نفقه معوقه به مدت 
10 ماه از تاريخ 1396/5/29 لغايت  1397/3/29 و تعیین نفقه جاريه به میزان هر ماه پانصد هزار تومان و پرداخت آن از تاريخ 1397/3/29 تا دو 
سال و پرداخت هزينه به میزان تمبر باطله در حق خواهان محکوم می نمايد. رای صادره غیابی و ظرف  مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی قوچان می باشد./
قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف قوچان � بهاری

512/213آگهی مزايده اموال غیر منقول*
در پرونده کاس�ه 960930 / 64 اين اجرا محکوم علیه آقای محس�ن امیری محکوم به محکوم به اجرای اجرائیه شماره 9610425177100328 
و پرداخت مبلغ 1/470/000/000 ريال اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تا يوم الوصول ، مبلغ 52/665/398 ريال بابت هزينه دادرس�ی و مبلغ 
33/660/000 ريال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له آقای محمد علی نیک سلیمانی با وکالت آقای مهدی خانی ثانی و مبلغ 73/500/000 
ريال نیم عشر دولتی  که جهت پرداخت دين آقايان محسن ، مسعود و سعید همگی امیری بخشی از ملک) 157972 سهم مشاع از 2680000 
سهم عرصه و اعیان تمامت 157972 سهم مشاع از 473916/66 سهم( از 7 اياق و يک ثلث اياق از مدار 32 اياق از پاک 179 اصلی از بخش 7 
چناران )مشهد( موسوم به اراضی قوم به شماره ثبت 32710 مورخ 1382/7/23 دفترخانه 40 چناران و به شماره برگ سند مالکیت 0556976 
پ 82 مزرعه و قنات قوم  واقع در 500 متری غرب روستای قوم و در دو قسمت جاده روستا به مزارع اطراف و در امتداد هم که حدود اربعه آن 
1� قطعه اول شمال به جاده روستا، شرق به اراضی آقای پرهیزکار، غرب به دامداری آقای کسنوی و جنوب به اراضی روستای مزنگ . 2� قطعه 
دوم شمال به زيرشاخه کشف رود ، جنوب به جاده روستا، شرق به اراضی کشاورزی آقای پرهیزگار ، رضايی، زواری ، محمدزاده، خانم کرومی 
و پارسا، غرب به اراضی کشاورزی آقای کسنوی با کاربری زراعی دارای يک باب استخر به ابعاد 1/6*20*25 به مساحت حدود 500 متر مربع به 
ظرفیت 800 متر مکعب آب و يک حلقه آب برقی با پروانه بهره برداری سه لیتر در ثانیه معرفی نمودند که با  توجه به مشاعی بودن پاک و عدم 
تقسیم نامه تفکیکی کل ملک )اراضی تصرفی مالکیت آقايان محسن، مسعود و سعید امیری در عرصه مشخص است( توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به میزان 4/500/000/000 ريال ارزيابی گرديد و در مورخه 97/10/17 از ساعت 10/30 الی 11 صبح از طريق مزايده حضوری و با حضور 
نماينده محترم دادستان شهرستان چناران در محل اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی چناران به فروش می رسد طالبین به خريد می 
توانند جهت بازديد از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه نمايند تا هماهنگی ازم به عمل آيد مبلغ مزايده از مبلغ ارزيابی 
شروع و به بااترين مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ضمنا افرادی که تمايل به شرکت در جلسه مزايده را دارند در روز برگزاری مزايده می بايست 
10 درصد مبلغ کارشناسی شده  را فی المجلس ارائه نمايند و برنده مزايده مستندا به ماده 129 ق ا احکام مدنی بايد 10 درصد قیمت خريد را فی 
المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واريز و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مشخص شده توسط اجرای احکام در جلسه مزايده )حداکثر 
يک ماه( پرداخت نمايند، در غیر اينصورت مبلغ پرداختی پس از کسر هزينه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد تحويل مورد مزايده تابع 

مقرارت مربوط خواهد بود./ کلیه بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه و تحويل ملک تابع مقررات خواهد بود و ارتباطی به اين اجرا ندارد.
عیسی جلینی دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی چناران

گواهی حصروراثت
خانم ش�بنم مهاجری بش�ماره شناس�نامه 5560188859 فرزن�د صادق متولد 1372 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نام�ه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بش�ماره 1009/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان صادق مهاجری فرزند 
رحمت اه به ش�ماره شناس�نامه 243 در تاريخ 97/7/13 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- مهین رستم 
خانی فرزند محمدعلی ش.ش6026همس�رمتوفی2- س�حر مهاجری فرزند صادق ش.ش 9568دخترمتوفی3- ش�بنم مهاجری فرزند صادق 
ش.ش5560188859دخترمتوفی4- فرزانه مهاجری فرزند صادق ش.ش5560567426دخترمتوفی اينک پس ازانجام تشريفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا يک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد يا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاريخ نشر آگهی ظرف 

يکماه به دادگاه تقديم دارد واباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.
م الف 3213 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای جعفر نادعلی بشماره شناسنامه 9142 فرزند رجبعلی متولد 1352 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره 1007/13/97 تقديم اين حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان رجبعلی نادعلی فرزند حیدر به شماره 
شناس�نامه 9 در تاريخ 97/8/17 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- منیژه س�اربانی بادی  فرزند حس�ن 
ش.ش384همسرمتوفی2- علیرضا نادعلی فرزند رجبعلی ش.ش10408پسرمتوفی3- جعفر نادعلی فرزند رجبعلی ش.ش9142پسرمتوفی4- 
مجید نادعلی فرزند رجبعلی ش.ش281پسر متوفی اينک پس ازانجام تشريفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا يک نوبت منتشر 
ش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد يا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاريخ نشر آگهی ظرف يکماه به دادگاه تقديم دارد واباغ گواهی ازم 

صادر خواهد شد.م الف 3193 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: 1- رحیم زرين 2- رقیه نصیری کذرجی کاسه پرونده: 729/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاريخ 97/9/27 ساعت 15:30خواهان: قادر 
حبیبی  خوانده: 1- رحیم زرين 2- رقیه نصیری کذرجی خواسته: تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست 
خواهان ودستور شورا وبتجويز ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنايت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد 
کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس�ت وضمائم را در يافت نمايد ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراين شورا حاضر شويد درصورت عدم حضور دادخواست اباغ شده 
محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3201 مديردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: 1- محمد اسحاق رحیمی 2- شايان نیک روان چروده  کاسه پرونده: 658/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاريخ 97/9/25 ساعت 17:00 
خواهان: يعقوب فريدی کیا  خوانده: 1- محمد اسحاق رحیمی 2- شايان نیک روان چروده  خواسته: تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل 
دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان 
بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودستورش�ورا و بتجويز ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنايت ماده19قانون شوراهای حل اختاف 
مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعام 
نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را در يافت نمايد و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراين شورا حاضر شويد درصورت عدم 
حضوردادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت 

منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3197 
مديردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: محمد بحرالعلومی شاپورآبادی  کاسه پرونده: 734/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاريخ 97/9/27 ساعت 16:30 خواهان: الهام جعفری 
س�رتنگ خوانده: محمد بحرالعلومی ش�اپورآبادی  خواسته: تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست 
خواهان ودستورشورا و بتجويز ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنايت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد 
کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس�ت وضمائم را در يافت نمايد و دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراين شورا حاضر شويد درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده 
محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
 م الف 3192 مديردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
ب�ه خوانده: 1- عزيزه بانو چواری 2- اس�ماعیل برايی 3- فرزاد برايی 4- بهزاد برايی 5- فري�ده برايی 6- ربابه 7 برايی - رقیه برايی 8- مهری 
برايی 9- مینا برايی  کاسه پرونده: 726/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاريخ 97/10/10 ساعت 16:00 خواهان: فرهاد برايی خوانده: 1- عزيزه بانو 
چواری 2- اسماعیل برايی 3- فرزاد برايی 4- بهزاد برايی 5- فريده برايی 6- ربابه 7 برايی - رقیه برايی 8- مهری برايی 9- مینا برايی  خواسته: 
مهر وموم وتحريرترکه متوفی خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف 
ارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان ودستور شورا و بتجويز ماده72 قانون 
آئین دادرسی مدنی با عنايت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ 
نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را در يافت نمايد ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراين شورا حاضرشويد درصورت عدم حضور  دادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3191 
مديردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 847/209/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاريخ 97/10/18 ساعت 15:30 خواهان: علی امانی خوانده: حسن آقا گلی  خواسته: 
فک پاک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل داد گستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهرارجاع 
گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه وبتجويزماده73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ نشرآگهی ظرف يک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراين دادگاه حاضرشويد درصورت 
عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا باغی بوسیله آگهی ازم شود فقط يک 

نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3211 مديردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 791/209/97 وقت رس�یدگی: به روز س�ه ش�نبه تاريخ 97/10/18 ساعت 16:00 خواهان: فاطمه نس�اء يزدانی خوانده: فائزه 
آگاهی  خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواس�تی تسلیم دفترکل داد گستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 شورای حل 
اختاف اسامشهر ارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه 
وبتجويزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ نشرآگهی ظرف يک ماه 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراين 
دادگاه حاضرشويد درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا باغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3209 مديردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی حصر وراثت
آقای : اسمعیل   شهرت : علیرضائی نام پدر: سوارعلی   بشناسنامه : 429 صادره از بهبهان  درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقديم و 
توضیح داده که همسرم مرحوم مهتاب شهرت : محمودی  بشناسنامه : 178 صادره  ايذه در تاريخ   19 /  3 / 1390  در اهواز  اقامتگاه  دائمی فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی اسمعیل علیرضائی ش ش 429 فرزند سوار علی صادره بهبهان ) همسر متوفی ( 2 – شاهپری يوسفی نور الدين 
وند ش ش 705 فرزند حسنقلی صادره فارسان ) مادر متوفی ( 3 – محمد علیرضائی ش ش 2 – 362757 – 174 صادره اهواز ) پسر متوفی ( 
4 – علی علیرضائی ش ش 1 – 159975 – 174 صادره اهواز ) پسر متوفی (5 – مهرزاد علیرضائی ش ش 1 – 159975 -174 صادره اهواز ) پسر 
متوفی ( 6 – مهران علیرضائی ش ش 4 – 052574 – 174 صادره اهواز) پسر متوفی ( واغیر . اينک با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در 
يک نوبت آگهی مینمايد تا هرکس اعتراض دارد يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا 

گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
35 / 9 - قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای : سید مهدی   شهرت : سید ابو ترابی نام پدر: سید احمد   بشناسنامه : 1714 صادره از اهواز  درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقديم و توضیح داده که ش�ادروان مرحوم س�ید احمد شهرت : سید ابوترابی بشناس�نامه : 78 صادره دزفول در تاريخ   16 /  8 / 97  در اهواز  
اقامتگاه  دائمی فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی  با مشخصات فوق الذکر 2 – سید علی سید ابو ترابی فرزند سید احمد ش ش 1872 متولد  /  
/ 1347 3 – سمانه سید ابوترابی فرزند سید احمد به ش ش 1753729963 متولد 15 / 11 / 1360 ) فرزندان متوفی ( زينب انصاری دزفولی فرزند 
میرزا ابوالحسن ش ش 2569 متولد 1 / 12 / 1329  ) همسر متوفی (واغیر . اينک با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يک نوبت آگهی 
مینمايد تا هرکس اعتراض دارد يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
36 / 9 –شعبه 34 قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 اهواز

گواهی حصر وراثت
آقای :  امین قفقازی  بشناس�نامه ش�ماره 8885 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 8000193 
تقديم  اين دادگاه نموده چنین اش�عار داش�ته است که شادروان محمدرضا قفقازی بشناسنامه ش�ماره 261 در تاريخ 18 / 8 / 97 در گذشته و 
ورثه وی در هنگام درگذش�ت عبارتس�ت – عبارتند از 1 – امین قفقازی فرزند محمدرضا ش ش 8885 صادره اهواز ) پس�ر متوفی ( 2 – آذر 
قفقازی فرزند محمدرضا ش 3221 صادره اهواز 3 – آزاده قفقازی فرزند محمدرضا ش ش 978 صادره اهواز ) همگی دختران متوفی ( 4 – فاطمه 
غامرضا شمس آبادی فرزند نجف ش ش 207 صادره دزفول ) همسر متوفی ( واغیر پس از تشريفات قانونی و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث 
بشماره – سرانجام در تاريخ 13 /9 / 97  در وقت فوق العاده شعبه 25 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 بتصدی امضاء کننده زير تشکیل و 
پس از ماحظه پرونده کار گواهی مینمايد که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص – شخصی ياد شده در باا بوده و وارث ديگری ندارد و دارائی 
آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونیکه بر ترکه تعلق میگرد . 1 /8 از کلیه اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول سهم همسر متوفی 
والباقی سهم پسر دو برابر سهم دختر میباشد . و اين گواهینامه تا مبلغ 000 / 000 / 30 ريال دارای ارزش قانونی است و نسبت به مازاد بر 000 / 

000 / 30 ريال فاقد اعتبار و ارزش میباشد .   
37 / 9 - قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 اهواز  

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به آقای / خانم غزاله نری میسا فرزند منوچهر خواهان آقای پوريا ترابی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده خانم غزاله نری میسا  به خواسته  
تعديل تقسیط مهريه مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986136100788 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
امیديه ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/07  س�اعت 00 :13 تعیین که حسب  دستور دادگاه و طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب  يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف 
يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد. 
38 / 9 -  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان امیديه – جاسم ديلمی مقدم 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم   
به: کاسه پرونده: 840/209/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاريخ 97/10/15 ساعت 17:00 خواهان: مظفر ناصری همپا خوانده: صمد احسانی  
خواس�ته: فک پاک  خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل داد گستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 شورای حل اختاف 
اسامش�هر ارجاع گرديده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان و دس�توردادگاه 
وبتجويزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ نشرآگهی ظرف يک 
ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
دراين دادگاه حاضرشويد درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا باغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3202 مديردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر
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511/98آگهی 
درپرونده کاسه  228970658 آقای ناصر نورزهی فرزند عبدالقادر  به اتهام توهین موضوع شکايت رستم نوری تحت تعقیب 
مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب در روزنامه 
آگهي نامبرده مکلف است  ظرف 30 روز در شعبه 228 دادياری دادسرای عمومی و انقاب دادسرای ناحیه مشهد جهت 

دفاع از اتهام انتسابی حق داشتن وکیل دادگستری حاضر شويد نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود رايگان
داديار شعبه 228 دادياری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد

511/99آگهي احضار متهم
در پرونده کاسه 970691 شعبه 119 دادگاه کیفری 2مشهد آقای مهدی فرهمند فرزند محمد رضا به اتهام رابطه نامشروع 
تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344 قانون آيین دادرسی کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است رای ساعت 8/30 صبح مورخه 1397/10/29 در شعبه 119 دادگاه کیفری دو مشهد واقع 
در مجتمع قضايی عدالت –نبش بلوار شهید شیرودی 13 حاضر و از اتهام انتسابی نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیديگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد  رايگان 
مدير دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/100آگهي احضار متهم
در پرونده کاسه 970831 شعبه 119 دادگاه کیفری 2مشهد آقای مجتبی باقری فرزند رضا  به اتهام ايراد صدمه غیر عمدی 
ناشی از بی احتیاطی  در رانندگی تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344 
قانون آيین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است رای ساعت 9/30 صبح مورخه 1397/10/29 در 
شعبه 119 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در مجتمع قضايی عدالت –نبش بلوار شهید شیرودی 13 حاضر و از اتهام انتسابی 

نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیديگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد  رايگان 
مدير دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/101احضارمتهم
در پرونده کاسه 107/970764  آقايان مجید مائی فرزند احمد 2-اسماعیل خادمی امیرهنده فرزند ابوالحسن –متهم رديف 
اول به اتهام جعل در سند رسمی و مشارکت در کاهبرداری و رديف دوم به اتهام مشارکت در کاهبرداری   به اتهام ايراد 
ضرب و جرح عمدی و رديف اول عاوه بر ايراد ضرب و جرح عمدی به اتهام تخريب تحت تعقیب می باشد به جهت معلوم 
نبودن محل سکونت نامبردگان و به تجويز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی می گردد نامبردگان مکلف اس�ت در تاريخ 97/10/26 راس س�اعت 9 صبح در شعبه 107دادگاه عمومی 
جزايی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد رايگان
مدير دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری2  مشهد 

511/102آگهی احضار متهم
درپرونده کاسه 970965  متهم عباس محمدی خراسانی ف طاهر   به اتهام کاهبرداری  تحت تعقیب مي باشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسي کدادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت 30 روز از تاريخ نش�ر آگهی در ش�عبه 403 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقاب ناحیه 4  واقع در بلوار وحدت –وحدت 12 حاضروازاتهام انتسابي دفاع نمايد، درصورت عدم حضور درموعد 

مقرررسیدگي واضهار عقیده می نمايد رايگان
بازپرسی شعبه 403 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد

511/103آگهی احضار متهم
درپرونده کاسه 970760  متهم خانم مريم )زهرا(عابدی ف غامعلی  به اتهام مشارکت در کاهبرداری   تحت تعقیب مي 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسي کدادگاه های عمومی و انقاب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه 403 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 واقع در بلوار وحدت-وحدت 12 حاضروازاتهام انتسابي دفاع نمايد، درصورت عدم حضور 

درموعد مقرررسیدگي واضهار عقیده می نمايد رايگان
بازپرسی شعبه 403 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد

511/104آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاسه 111/970716آقاي حسن قادری فرزند محمد علی  به اتهام فک پلمپ  به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده تحت تعقیب می باشد و به تجويز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب در 
روزنامه آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 9/30صبح روز 97/10/27 در شعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد  حاضروازاتهام 

انتسابي دفاع نمايد، درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد رايگان
مديردفترشعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد

511/105آگهي احضارمتهم 
درپرونده کاسه 111/970914آقاي علی عاشق  قره خانی فرزند )فاقد مشخصات بیشتر(  به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقیب می باشد و به تجويز ماده 115 قانون آئین دادرسي دادگاههاي 
عمومي و انقاب در امور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 9/30صبح روز 97/10/26 در شعبه 
111 دادگاه کیفری دو مشهد  حاضروازاتهام انتسابي دفاع نمايد، درصورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي واتخاذ تصمیم 

قانوني خواهد شد رايگان
مديردفترشعبه 111 دادگاه کیفری دو مشهد

511/106آگهی احضار متهم 
درپرونده کاسه 970921 شعبه 771 دادياری   دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد-آقای معین بشخور فرزند حمید  
به موجب شکايت سیده زهرا طاهريان قهفرخی  به اتهام توهین و تهديد   تحت تعقیب مي باشد و با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاريه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب يک 
نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهي و متهم ظرف مهلت يک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم 

گرفته خواهد شد رايگان 
دادياری  شعبه 771 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 7 مشهد

511/107آگهی احضار متهم 
بدين وسیله متهمان پرونده کاسه 435/971086 شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقاب مشهد آقای هادی سلیمان 
و عباس محمدی نژاد که به اتهام مشارکت در سرقت مستوجب تعزير از داخل باغ تحت تعقیب مي باشد و حسب گزارشهای 
واصله فعا مجهول المکان و متواری می باشد اباغ می گردد که ظرف يک ماه از تاريخ نشر آگهی در شعبه 435 دادياری 
دادسرای عمومی و انقاب مشهد مقدس واقع حاضر گرديد و در صورت عدم حضور در وقت مقرر و يا عدم ارسال ايحه 
دفاعیه و يا عدم معرفی وکیل اين دادياری در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام و پرونده جهت اتخاذ تصمیم 
قضايی به دادگاه صالح ارسال خواهد شد اين آگهی در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری در يک نوبت و در يکی از 

روزنامه ی کثیراانتشار ملی يا محلی درج می شود رايگان
داديار شعبه 435 دادياری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 4 مشهد

511/108آگهی 
در شماره بايگانی :970458-در خصوص شکايت علیه متهم محسن قلیزاده  دائر بر تهديد علیه بهداشت عمومی و استفاده 
از رنگ شیمیايی در محصول خوراکی با عنايت به لزوم حضور وی  در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون 
ايین دادرسی کیفری مراتب بدينوسیله به وی اباغ تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر آگهی در محل دادسرای عمومی و 
انقاب ناحیه 6 مشهد به آدرس بلوار وکیل آباد 43 ابتدای خیابان صدف شعبه 633 دادياری در وقت اداری حاضر واا تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد  رايگان
داديار شعبه633 دادياری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6مشهد

511/109آگهی احضار متهم
درپرونده کاسه 970796 اين دادياری  متهم آقای حسین شیری جالی فرزند محمد   به اتهام شروع به سرقت   تحت تعقیب 
مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده مراتب در روزنامه آگهي تاظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه 
626 دادياری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد  حاضروازاتهام انتسابي دفاع نمايد، درصورت عدم حضور درموعد 

مقرررسیدگي واظهار عقیده می نمايد رايگان
داديار شعبه 626 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد

511/110آگهی 
در شماره بايگانی :950132-در خصوص گزارش واصله علیه متهم امید سوختانلو فرزند محمد علی   دائر بر مشارکت در 
سرقت خودرو با عنايت به لزوم حضور وی در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون ايین دادرسی کیفری 
مراتب بدينوسیله به وی اباغ تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر آگهی در محل دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد 
به آدرس بلوار وکیل آباد 43 ابتدای خیابان صدف شعبه 627 دادياری در وقت اداری حاضر واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد 

شد رايگان
داديار شعبه627 دادياری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6مشهد

511/111آگهی 
در شماره بايگانی :961564-در خصوص شکايت محمد سربلندی علیه متهم مهدی قهرمان فرزند محمد  دائر بر توهین با 
عنايت به لزوم حضور وی در دادسرا و عدم دسترسی به وی طبق ماده 174 قانون ايین دادرسی کیفری مراتب بدينوسیله به 
وی اباغ تا ظرف مدت يک ماه از تاريخ نشر آگهی در محل دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد به آدرس بلوار وکیل آباد 

43 ابتدای خیابان صدف شعبه 627 دادياری در وقت اداری حاضر واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد رايگان
داديار شعبه627 دادياری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6مشهد

511/112آگهی احضار متهم
آقای اکبر علیزاده فرزند علی اصغر  شما در پرونده کاسه 147/970897 فعا مجهول المکان به اتهام ارسال پیامک توهین 
آمیز و تهديد موضوع شکايت آقای محمد ناظمی تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است 
راس ساعت 9 روز 1397/10/24 در شعبه 147 کیفری دو مشهد حاضر شويد و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم 
حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .ضمنا جهت دريافت رونوشت کیفرخواست می توانید به 

دفتر دادگاه مراجعه نمائید رايگان
مدير دفتر شعبه 147 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/113آگهی احضار متهم
آقای فرج اله صالحی فرزند علی اصغر   شما در پرونده کاسه 147/970900 فعا مجهول المکان به اتهام فک پلمپ  موضوع 
شکايت شهرداری مشهد  تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است راس ساعت 10 روز 
1397/10/24 در شعبه 147 کیفری دو مشهد حاضر شويد و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .ضمنا جهت دريافت رونوشت کیفرخواست می توانید به دفتر دادگاه مراجعه 

نمائید رايگان
مدير دفتر شعبه 147 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/114آگهی احضار متهم
آقای امیر حسین نجار  شما در پرونده کاسه 147/970782 فعا مجهول المکان به اتهام توهین و ضرب و جرح عمدی  
موضوع شکايت آقای امیر حسین حسینی  تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز 
ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است راس 
ساعت 8 روز 1397/10/24 در شعبه 147 کیفری دو مشهد حاضر شويد و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور 
در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .ضمنا جهت دريافت رونوشت کیفرخواست می توانید به دفتر 

دادگاه مراجعه نمائید رايگان
مدير دفتر شعبه 147 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/115آگهی احضار متهم
آقای رسول محمدی فرزند جعفر صادق  جلسه رسیدگی به اتهام شما در شماره بايگانی:971100 دائر بر معرفی مال غیر بعنوان 
مال خود  موضوع شکايت فائزه شاداب به تاريخ 97/11/2 ساعت 9 تعیین گرديده است لذا مراتب بدين وسیله در اجرای 
مفاد ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طريق درج آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شويد نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود رايگان
دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/116آگهی احضار متهم
آقای شهريار جالیان بردر فرزند فرهاد  جلسه رسیدگی به اتهام شما در شماره بايگانی:970992 دائر بر ترک انفاق  موضوع 
شکايت الهه سادات احمدی به تاريخ 97/11/2 ساعت 8/30 تعیین گرديده است لذا مراتب بدين وسیله در اجرای مفاد ماده 
344 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از طريق درج آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابی در 

جلسه رسیدگی فوق الذکر حاضر شويد نتیجه عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود رايگان
دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/117آگهي احضار متهم
در پرونده کاسه 970570  شعبه 119 دادگاه کیفری 2مشهد آقای مهدی نور الهی فرزند رمضان   به اتهام سرقت تعزيری  
در شب و انتقال مال غیر  تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344 قانون 
آيین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است رای ساعت 10/30 صبح مورخه 1397/10/29 در شعبه 
119 دادگاه کیفری دو مشهد واقع در مجتمع قضايی عدالت –نبش بلوار شهید شیرودی 13 حاضر و از اتهام انتسابی نمايد در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیديگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد  رايگان 
مدير دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/118آگهی احضار متهم
مجتمع دادگاه های انقاب اسامی شهرستان مشهد در پرونده کاسه 6/970771  برای آقای محمود گالی فرزند -به اتهام 
:نگهداری 10/35 گرم هروئین فشرده و شیشه و نگهداری 20/20 گرم حشیش  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به اين شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای روز مورخه 1397/11/9 ساعت 8/30 صبح تعیین گرديده است با عنايت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
کیفری مراتب يک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد رايگان
مدير دفتر شعبه 6 دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی مشهد

511/119آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به رضا رضائی جامی فرزند حبیب  
خواهان :معصومه قمری   دادخواستی به طرفیت خوانده رضارضايی جامی  به خواسته مطالبه نفقه  مطرح که به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987596200865  شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان 
مشهد ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت 
دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد 

شماره بايگانی :970913
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/120آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علی احمد يوسفی فرزند شیر محمد   
خواهان :خانم مرضیه ارباب پور جنت فرزند اسحق   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی احمد يوسفی فرزند شیر محمد  
به خواسته تنفیذ طاق   مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985113300697  شعبه 9 دادگاه خانواده 
مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان مشهد )38 خانواده سابق(ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 
س�اعت 10 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده آقای علی احمد يوسفی و درخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می 
شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس�ت و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی و استماع گواهی گواهان در دادگاه حاضر گردد و 
يک نفر داور واجدالشرايط قانونی خود را )از بستگان و متاهل باای سی سال( در جلسه دادگاه حاضرگردد شماره بايگانی 

970725:
منشی شعبه 9 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد
511/121آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مرضیه محمودی ثانی کاريزنويی فرزند ابراهیم   

خواهان :علی اکبر خوش�حال   دادخواس�تی به طرفیت خوانده مرضیه محمودی به خواسته واخواهی  نسبت به دادنامه 
9009975110300326 مطرح که به اين ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه8909985110302419 و ش�ماره بايگانی 
3/970876  شعبه 3 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/25 ساعت 9/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف 
يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد شماره بايگانی :970876
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/122آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به ناصر ناروئی فرزند   
خواهان :خانم فیروزه نارويی  دادخواستی به طرفیت خوانده ناصر ناروئی  به خواسته حضانت مطرح که به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه9709985114000883  شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت 
گرديده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/29 س�اعت 9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد شماره بايگانی :970929
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/123آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به کاظم پژند فرزند علی    
خواهان :خانم پروين اله مددی سردود  دادخواستی به طرفیت خوانده کاظم پژند به خواسته مطالبه نفقه  مطرح که به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985114000475  شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان مشهد 
ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد شماره بايگانی :970499 

-رايگان
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/124آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مرتضی حسینی جوزانی فرزند يداله    
خواهان :خانم طلعت زارع دادخواستی به طرفیت خوانده مرتضی حسینی جوزانی   به خواسته طاق مطرح که به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه9709985114100827  شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان مشهد )46 خانواده 
سابق(ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/27 ساعت 9/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد شماره بايگانی :970867
منشی  شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد
511/125آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جواد اثنی عشری ابرودی فرزند غامرضا    

خواهان :خانم فاطمه نصرتی فرزند حسین  دادخواستی به طرفیت خوانده جواد اثنی عشری ابرودی   به خواسته طاق مطرح که 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970742  شعبه 29 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان مشهد 
ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/27 ساعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد شماره بايگانی :970742
مدير دفتر شعبه29 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/126آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محمد علی حسینی فرزند محمد عیسی    
خواهان :خانم زهرا علیدادی سیاه مردی  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد علی حسینی  به خواسته طاق مطرح که به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985112300816  شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان 
مشهد )28 خانواده سابق(ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت 9 تعیین شده است که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک 
نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد 

شماره بايگانی :970858
دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/127آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حمید رضا جوادی فرزند علی    
خواهان :خانم منصوره صفری سیدآبادی  دادخواستی به طرفیت خوانده حمید رضا جوادی فرزند علی   به خواسته ثبت واقعه 
ازدواج  مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985113600799  شعبه 11 دادگاه خانواده مجتمع قضايی 
شهید مطهری  شهرستان مشهد )41 خانواده سابق(ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 10 تعیین شده 
است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد شماره بايگانی :970822
مدير دفتر شعبه 11 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/128آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به زينب کريم زاده عبدی فرزند    
خواهان :صادق رسولی   دادخواستی به طرفیت خوانده زينب و علیرضا کريم زاده   به خواسته اثبات نسب  مطرح که به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987586300793  شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان 
مشهد ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/27 ساعت 10 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد شماره بايگانی :970826
مدير دفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/129آگهي اباغ وقت رسیدگي
بدينوسیله به آقای ناصر دانا)دانش( فرزند جال  اباغ می گردد حسب پرونده کاسه 17/970160 ودادخواست ارائه شده از سوی 
خانم بتول نصیرزاده فرزند رمضان  به خواسته اثبات زوجیت در  مورخه 97/10/22 راس ساعت 9 صبح در محل دادگاه حقوقی 
شعبه هفدهم مشهد  واقع در بلوار شفا نبش 30 حاضر شويد مراتب به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني يک نوبت در 
روزنامه کثیر اانتشار آگهی تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يکماه با مراجعه به دفتر دادگاه ضمن اعام نشانی کامل خويش 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت واا وفق مقررات اقدام می گردد
مدير دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهید مطهری مشهد

511/130آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ايق حسین جعفری فرزند امین حسین    
خواهان :خانم مالکه جعفری با وکالت آقای رضا حیدری مقدم   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ايق حسین جعفری   به 
خواسته طاق  مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987587400716 و شماره بايگانی 970746  شعبه 
28 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/23 
ساعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی و استماع اظهارات شهود خواهان در دادگاه حاضرگردد ضمنا ظرف يک هفته پس از انتشار اين آگهی 
يکی از اقارب متاهل خود که دارای شرايط حداقل سی سال سن –آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و متعهد باشد را به عنوان 

داور به اين شعبه معرفی نمائید  شماره بايگانی :970746
منشی شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/131آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و علی رضا مشیريان فرزند ابوالفضل     
خواهان :امیر علی مشیريان فرزند علیرضا  دادخواستی به طرفیت خوانده علی رضا مشیريان فرزند ابوالفضل   به خواسته مطالبه 
ی نفقه  مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987580200430  شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضايی 
شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 12 تعیین شده است که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد 

شماره بايگانی :970446
منشی شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/132آگهی اباغ وقت رسیدگی  بنام آقای محمد کريم آبادی فرزند فرج     
خواهان :خانم زهرا کريم آبادی فرزند فرج  به طرفیت محمد کريم آبادی فرزند فرج  به خواسته طاق به درخواست زوجه)با 
توجه به تخلف زوج از شروط ضمن العقد نکاح و عسرو حرج زوجه( شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری 
مشهد تقديم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری 
مشهد - واقع درمشهد- بلوار شفا، نبش شفای30 ارجاع وبه کاسه 24/970465 ثبت گرديده. که وقت رسیدگی 1397/11/1 
ساعت 9 صبح جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود معرفی شده از سوی زوجه تعیین شده است و چنانچه جهات ردی داريد 
به دادگاه نیز اعام نمائید به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويزماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس 

ازنشر آگهی واطاع ازمفادآن  به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود در دادگاه حاضر گردد
مدير دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده  مجتمع شهید مطهری  مشهد

511/133آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سید علی سجادی فرزند سید اسحاق   
خواهان :خانم معصومه حسینی فرزند سید ابراهیم    دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید علی سجادی  فرزند سید اسحاق  
به خواسته طاق  مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985113800705 شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايی شهید مطهری  شهرستان مشهد)43 خانواده سابق( ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 9 
تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يک ماه پس ازنشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت 
ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی و اخذ توضیح در خصوص نحوه پرداخت حقوقات مالی زوجه موضوع ماده 29 قانون 

حمايت خانواده در دادگاه حاضر گردد شماره بايگانی:970737
مدير دفتر  شعبه 25 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری  مشهد

511/134آگهي احضار متهم 
در پرونده کاسه 122/970961آقاي جواد شبان فرزند علی اکبر  به اتهام توهین و ايراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکايت آقای 
محمد علی رضا زاده  فرزند غام نبی  تحت تعقیب مي باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 344قانون 
آئین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب درامور کیفري مراتب در روزنامه آگهي نامبرده مکلف است راس ساعت 8/30 صبح 
روز شنبه 97/11/6 شعبه 122دادگاه کیفری دو مشهدواقع در مجتمع قضايی عدالت به نشانی مشهد-نبش بلوار شهید شیرودی 

13 حاضروازاتهام انتسابي دفاع نمايد، در صورت عدم حضور درموعد مقرررسیدگي و اتخاذ تصمیم قانوني خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه122 دادگاه کیفری دو مشهد 

511/135آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدينوسیله به آقای علیرضا خوشدل فرزند غامعلی  فعا مجهول المکان  اباغ می گردد با توجه اتهام شما دائر به سرقت 
موضوع ش�کايت سامان محموديانژاد در پرونده کاسه 115/971038 که در مجتمع قضايی عدالت واقع در نبش خیابان 
شیرودی 13 در جريان رسیدگی می باشد و وقت رسیدگی  برای مورخه 97/11/3 ساعت 9 تعیین شده با عنايت به ماده 
394 قانون آيین دادرسی کیفری در امور دادگاه ها مراتب يک نوبت در جرايد کثیراانتشار درج و آگهی می گردد تا در موعد 
مقرر در دادگاه حاضر و و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در غیر اين صورت دادگاه غیابا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را 

صادر خواهد نمود رايگان
مدير دفتر شعبه 115 دادگاه کیفری 2 مشهد

512/136آگهی حصر وراثت
آقای سید علی اصغر کاظمی فرزند سید يعقوب  تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواست وی به حوزه 4 شورای 
حل اختاف تربت حیدريه ارجاع و به کاسه 4/970006 ثبت که چنین اشعار داشته عذرا رمضانی فرزند رمضانعلی تاريخ 
1397/7/21 به رحمت ايزدی پیوسته ووراث حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از :1-سید علی اصغر کاظمی فرزند سید 
يعقوب ش ش 524 ش ش 1343 فرزند 2- سید علی اکبر کاظمی زاوه فرزند سید يعقوب ش ش 496 ش ش 1348 فرزند 
3- زهرا کاظمی زاوه فرزند سید يعقوب ش ش 546 ت ت 1335 فرزند 4- سیده معصومه کاظمی زاوه فرزند سید يعقوب ش 
ش 20050 ت ت 1339 فرزند متوفی  مرحوم بجز نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد لذا مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه کسی اعتراضی يا وصیتنامه ای اعم از رسمی و سری داشته ظرف مدت يکماه پس از تاريخ انتشار به حوزه 4 شورای 

حل اختاف تربت حیدريه ارسال نمائید در غیر اينصورت گواهی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدريه

512/137آگهی حصر وراثت
آقای سید علی اصغر کاظمی فرزند سید يعقوب   تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواست وی به حوزه 4 شورای 
حل اختاف تربت حیدريه ارجاع و به کاسه 4/970007 ثبت که چنین اشعار داشته سید يعقوب کاظمی زاوه فرزند سید باقر 
در  تاريخ 1375/8/11 به رحمت ايزدی پیوسته ووراث حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از :1-عذرا رمضانی فرزند 
رمضانعلی ش ش 844 ت ت 1310 همسر متوفی 2- سید علی اصغر کاظمی فرزند سید يعقوب ش ش 524 ت ت 1343 
فرزند متوفی 3- سید علی اکبر کاظمی زاوه فرزند سید يعقوب ش ش 0496 ت ت 1348 فرزند متوفی 4- زهرا کاظمی زاوه 
فرزند سید يعقوب ش ش 546 ت ت 1335 فرزند متوفی 5- سیده معصومه کاظمی زاوه فرزند سید يعقوب ش ش 20050 ت 
ت 1339 فرزند متوفی  مرحوم بجز نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد لذا مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
اعتراضی يا وصیتنامه ای اعم از رسمی و سری داشته ظرف مدت يکماه پس از تاريخ انتشار به حوزه 4 شورای حل اختاف 

تربت حیدريه ارسال نمائید در غیر اينصورت گواهی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدريه

512/138آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه زيرک فرزند عباس تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواست وی به حوزه پنجم شورای حل اختاف 
تربت حیدريه ارجاع و به کاسه 5/97/438ح  ثبت که چنین اشعار داشته عباس زيرک فرزند محمد  تاريخ 87/1/25 به رحمت 
ايزدی پیوسته ووراث حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از :1-فاطمه زيرک فرزند عباس ش ش 208-1342 فرزند مرحوم 
2-علی اصغر زيرک فرزند عباس ش ش 247-1348 فرزند مرحوم 3- علی اکبر زيرک فرزند عباس ش ش 207-1341 فرزند 
مرحوم 4- حمیده علی محمدی سرباائی ش ش 122-1314 همسر مرحوم  بجز نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد لذا مراتب 
يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی اعتراضی يا وصیتنامه ای اعم از رسمی و سری داشته ظرف مدت يکماه پس از تاريخ 

انتشار به حوزه 5 شورای حل اختاف تربت حیدريه ارسال نمائید در غیر اينصورت گواهی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 5 شورای حل اختاف تربت حیدريه

512/139آگهی حصر وراثت
خانم اعظم برفره فرزند برات اله محمد تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواست وی به حوزه 1 شورای حل 
اختاف تربت حیدريه ارجاع و به کاسه 970012 ش 1  ثبت که چنین اشعار داشته علی اکبر محمدزاده فرزند حسن  تاريخ 
1393/2/4 به رحمت ايزدی پیوسته ووراث حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از :1-اعظم برفره فرزند برات اله ش ش 2 
ت ت 1364 همسر مرحوم 2- حديثه محمد زاده فرزند علی اکبر ش ملی 0691140030 ت ت 1385 دختر مرحوم 3- هديه 
محمد زاده فرزند علی اکبر ش ملی 0691375151 ت ت 1389 دختر مرحوم 4- حسن محمد زاده فرزند محمد ش ش 89 
ت ت 1332 پدر مرحوم  مرحوم بجز نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد لذا مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی 
اعتراضی يا وصیتنامه ای اعم از رسمی و سری داشته ظرف مدت يکماه پس از تاريخ انتشار به حوزه 1 شورای حل اختاف 

تربت حیدريه ارسال نمائید در غیر اينصورت گواهی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 1 شورای حل اختاف تربت حیدريه

512/140آگهی حصر وراثت
آقای علی محمد اسماعیلی کاته زنگنه فرزند محمد رضا  تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواست وی به حوزه 4 
شورای حل اختاف تربت حیدريه ارجاع و به کاسه 4/970009ثبت که چنین اشعار داشته محمد رضا اسماعیلی کاته زنگنه ای 
فرزند اسماعیل تاريخ 1395/12/20 به رحمت ايزدی پیوسته ووراث حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از :1-کنیز قديمی 
قشرباطی فرزند حسین ش ش 10 ت ت 1320 همسر مرحوم 2- زهرا اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 30356 
ت ت 1351 فرزند مرحوم 3- اقدس اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 388 ت ت 1358 فرزند متوفی 4- 
شوکت اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 10 ت ت 1355 فرزند متوفی 5- معصومه اسماعیلی کاته زنگنه ای 
فرزند محمد رضا ش ش 30357 ت ت 1353 فرزند متوفی 6- علی مراد اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 561 
ت ت 1349 فرزند متوفی 7- فاطمه اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 560 ت ت 1348 فرزند متوفی 8- علی 
اصغر اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 6 ت ت 1343 فرزند متوغی 9- علی محمد اسماعیلی کاته زنگنه ای 
فرزند محمد رضا ش ش 65 ت ت 1340 فرزند متوفی  بجز نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد لذا مراتب يک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه کسی اعتراضی يا وصیتنامه ای اعم از رسمی و سری داشته ظرف مدت يکماه پس از تاريخ انتشار به حوزه 4 شورای 

حل اختاف تربت حیدريه ارسال نمائید در غیر اينصورت گواهی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدريه

512/512/141آگهی حصر وراثت
آقای علی محمد اسماعیلی کاته زنگنه فرزند محمد رضا   تقاضای صدورگواهی حصروراثت نموده که درخواست وی به حوزه 
4 شورای حل اختاف تربت حیدريه ارجاع و به کاسه 4/970004ثبت که چنین اشعار داشته کنیز قديمی قشرباطی فرزند 
حسین  تاريخ 1396/1/19 به رحمت ايزدی پیوسته ووراث حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از :1 - زهرا اسماعیلی 
کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 30356 ت ت 1351 فرزند مرحوم 3- اقدس اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد 
رضا ش ش 388 ت ت 1358 فرزند متوفی 4- شوکت اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 10 ت ت 1355 
فرزند متوفی 5- معصومه اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 30357 ت ت 1353 فرزند متوفی 6- علی 
مراد اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 561 ت ت 1349 فرزند متوفی 7- فاطمه اسماعیلی کاته زنگنه ای 
فرزند محمد رضا ش ش 560 ت ت 1348 فرزند متوفی 8- علی اصغر اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 6 
ت ت 1343 فرزند متوغی 9- علی محمد اسماعیلی کاته زنگنه ای فرزند محمد رضا ش ش 65 ت ت 1340 فرزند متوفی  
بجز نامبردگان فوق وارث ديگری ندارد لذا مراتب يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی اعتراضی يا وصیتنامه ای اعم 
از رسمی و سری داشته ظرف مدت يکماه پس از تاريخ انتشار به حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدريه ارسال نمائید در 

غیر اينصورت گواهی صادر خواهد شد.
دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدريه

512/142رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه آقاي مرتضی نور محمدی آبقه ئی   داراي شناس�نامه ش�ماره 074018713 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 
1/970372 ح ازاين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالهادی نور محمدی آبقه 
ئی  به شناسنامه 1 در تاريخ 97/7/19 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به:1-عظیمه نور محمدی کد ملی 0748458026 ت ت 1342/1/1 همسر متوفی 2-مرتضی نور محمدی آبقه ئی کد ملی 
0740187813 ت ت 1372/5/28 فرزند متوفی 3- محمد نور محمدی آبقه ئی کد مل�ی 0749569891 ت ت 1363/1/5 
فرزند متوفی 4- قاسم نور محمدی آبقه ئی کد ملی 0740030493 ت ت 1368/6/30 فرزند متوفی 5- مجتبی نور محمدی 
آبقه ئی کد ملی0740459066 ت ت 1379/8/20 فرزند متوفی 6- زمرد نور محمدی آبقه ئی کد ملی 074939383 ت ت 
1360/1/1 فرزند متوفی 7-عصمت نور محمدی آبقه ئی کد ملی 0749795301 ت ت 1366/4/10 فرزند متوفی  اينک باانجام 
تشريفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي 

دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختاف تايباد

511/143آگهی اجرائیه 
شماره بايگانی :970138-پیرو  آگهی های منتشره در جرايد بدينوسیله  به مهین سلمانی)ساق سلیمانی( که مجهول المکان 
می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 18 به موجب دادنامه شماره 9709977586800358 صادره از شعبه 18 
محکوم علیه محکوم به بازگشت به زندگی مشترک با خواهان و تمکین از وی در منزلی که با وسايل زندگی مهیا کرده است 
محکوم می نمايد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزينه های اجرايی بر عهده محکوم علیه می باشد بديهی است با توجه به 
غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر يا اخذ تامین  لذا مفاد اجرائیه صادره يک نوبت در اجرای 
ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در يکی از جرايد کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اينصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزينه اجرايی اقدام خواهد نمود 
 مدير دفتر شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری  مشهد

512/144آگهی
شخصی بنام زبیده کهنی موشقال دادخواست صدور گواهی حصروراثت مرحوم نصراله کهنی موشقال را به شورا حل اختاف 
شعبه يک ارائه نموده است و چنین بیان داشته است که مرحوم نصراله کهنی موشقال در تاريخ 1316/4/11 فوت شده است و 
وراث حین الفوت او عبارتند از 1-غام محمد 2-جال 3- شهربانو همگی کهنی موشقال و جان دخت کهنی موشقال همسر 
مرحوم حال يک نوبت در آن روزنامه درج تا چنانچه کسی اعتراضی و يا وصیت نامه ای از مرحوم در اختیار دارد ظرف مهلت 
يک ماه از تاريخ انتشار به شورا حل اختاف شعبه يک مراجعه در غیر اين صورت وفق مقررات شورا گواهی فوق را صادر 

خواهدد نمود-شماره:230/97 
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه يک صالح آباد

 511/145آگهی
در پرونده کاسه 131/970838 آقای علی اکبر خوشحال فرزند علی دادخواستی داير بر اعسار مطلق از محکوم به طرفیت 
آقای محمود خوجانی فرزند محمد رضا به اين دادگاه تقديم نموده است که  وقت رسیدگی تعیین گرديده است به تاريخ 
1397/10/26 ساعت 9/30 صبح  به لحاظ مشخص نبودن آدرس خوانده در يکی از روزنامه های منتشر تا در جلسه دادگاه 

شرکت واز دادخواست تقديم علیه خود دفاع نمايید در غیر اين صورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمودرايگان
مدير دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/146آگهی
در پرونده کاس�ه 131/970615 حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب مشهد آقای علی اسمعیل زاده 
فرزند غامحسین متهم است به شکستن يا محو کردن مهر يا پلمپ که موجب دادنامه شماره 9709977593101159 مورخ 
1397/8/22 محکوم شده است به تحمل نود يک روز حبس تعزيری با توجه به معلوم نبودن آدرس وی و به استناد ماده 344 
قانون آئین دادرسی کیفری در يکی از روزنامه ها منتشر تا در وقت مقرر 20 روز پس از انتشار رای قابل واخواهی و سپس 20 

روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی می باشد در غیر اينصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد رايگان 
مدير دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/147آگهی
بدينوس�یله به آقای امین عقیقی فرزند محمد رضا اباغ می گردد که به اتهام فک پلمپ ساختمانی طی دادنامه شماره 
9709977594601298-97/9/10 به پرداخت 15 میلیون تومان جزای نقدی غیابا محکوم گرديده ايد اين رای غیابی و ظرف 
بیست رز از تاريخ انتشار در روزنامه قابل واخواهی در شعبه 146/970875 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس می باشد رايگان
مدير دفتر شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/148آگهی اباغ حکم
بدينوسیله به آقای محمد بیرمی فرزند علی اکبر  که در حال حاضر مجهول المکان می باشد در پرونده کاسه 970106 شعبه 
101 دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام کاهبرداری  برابر مندرجات حکم شماره 9709975115601269 محکوم گرديده و حکم 
صادره پس از روئیت ظرف 20 روز قابل واخواهی می باشد مراتب اعام تا با مراجعه به اين دفتر در مهلت قانونی نسبت به 

واخواهی اقدام نمايد در غیر  اينصورت حکم صادره ازم اجراء می گرددرايگان
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد

511/149آگهی
شماره بايگانی :930395-پیرو آگهی های منتشره قبلی بدينوسیله به آقايان امیر حسین –شیرزاد –سامان –فريدون شهرت 
همگی ملکوتی و آقای علی خون خم که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد حسب شکايت مهدی صبوری بر علیه شما 
ظرف مهلت مقرر يک هفته از تاريخ درج در روزنامه جهت ماحظه نظريه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا يا اثباتا به اين 

شعبه مراجعه نمايید در غری اينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشمر

 511/150آگهی اباغ دادنامه
شماره بايگانی:960427-بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به حسین فرزين  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
شکايت آقايان مهران اعتمادی و سید امیر موسوی و حسینعلی محبوبیان علیه شما داير بر سه فقره سرقت در شب با 
ساح سرد  به موجب حکم شماره 9709977515800388 در پرونده کاسه 4/960427/ک1 به سه فقره تحمل 15 سال 
حبس و سه فقره 74 ضربه شاق تعزيری که يک فقره آن اجرا می گردد و رد مال در حق شکات محکوم شده ايد مراتب 
بدينوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی است و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت بیست روز قابل واخواهی 

در اين دادگاه است رايگان
مدير دفتر شعبه 4دادگاه کیفری يک استان خراسان رضوی

511/151آگهی اباغ دادنامه
شماره بايگانی:970689-بدينوسیله به محکوم علیه عبداله گرگیج فرزند غفور  فعا مجهول المکان به اتهام حمل و نگهداری 
20 سانت هروئین در پرونده کاسه 970689 شعبه شش دادگاه انقاب اسامی مشهد اباغ می گردد که طی حکم غیابی 
شماره 9709975150301110 مورخه 97/9/10 به پرداخت 5 میلیون ريال جزای نقدی که يک میلیون ريال آن  آن بدل از 40 
ضربه شاق است محکوم شده ايد رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی و رسیدگی در 
اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی در دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد رايگان 
دفتر شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی مشهد

511/152آگهی اباغ دادنامه
شماره بايگانی:970424-بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد رضا برکند فرزند غامحسین   اباغ می شود در 
مورد دادخواست زهرا مهربانی فرزند صفر  بخواسته مطالبه نفقه خود و فرزندان مشترک  به اسامی امیر حسین و عاطفه و 
امیر حسام حکم محکومیت به شماره 9709977587600884- مورخه 1397/8/29 صادر گرديده است مراتب يک نوبت 
در روزنامه کثیراانتشار آگهی و ظرف بیست روز پس از درج قابل واخواهی و سپس ظرف همین مدت قابل تجديدنظر در 

شعبه 30 دادگاه خانواده مشهد می باشد رايگان 
  شعبه30 دادگاه خانواده مجتمع قضايی شهید مطهری مشهد 

511/153آگهی اباغ دادنامه
شماره بايگانی:970053-بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به مهدی نظیف فرزند محمد رضا   فعا مجهول المکان اباغ می شود 
در مورد دادخواست خانم مريم فکور فرزند محمد علی  علیه شما بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اعمال وکالت در 
طاق )طاق به درخواست زوجه(بلحاظ تحقق بند 1 از شرايط ضمن العقد عدم پرداخت نفقه توسط زوج و عدم امکان اجبار 
زوج به پرداخت نفقه در پرونده کاسه 24/970053 حکم به احراز شرايط اعمال وکالت در طاق گواهی عدم امکان سازش 
زوجین فوق الذکر را صادر نموده و به زوجه اجازه اعمال وکالت در طاق را می دهد تا با مراجعه به يکی از محاضر رسمی ثبت 
طاق و با تعیین نوع طاق و حق توکیل به غیر اصالتا از سوی خودش و وکالتا از سوی زوج خود را مطلقه نمايد و جهیزيه در 
اختیار زوجه است و حضانت فرزند مشترک زوجین بنام سحر 8 ساله در محدوده قانون خواهد بود و ارائه تست عدم بارداری 
از سوی زوجه به محضر طاق الزامی است.اعتبار اين گواهی به استناد ماده 34 قانون ياد شده پس از اباغ رای قطعی و پايان 
فرجام خواهی سه ماه می باشد رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در اين شعبه و پس 
از بیست روز ديگر قابل تجددنظر خواهی در دادگاه محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد و پس از آن ظرف مهلت 

بیست روز ديگر قابل فرجام خواهی در ديوانعالی کشور می باشد رايگان
مدير دفتر شعبه 24دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد

511/511/154آگهی اباغ دادنامه
بدينوسیله در اجرای دستور ماده 73 و تبصره ذيل ماده 302 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
پیروآگهی قبلی به خوانده محمد عسگری فرزند حسن در پرونده کاسه 26/970628  فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
خصوص دادخواست خواهان سیده ويدا صادقی فرزند سید عطاءاله به خواسته اثبات نسب دادگاه مستندا به مستندا به مواد 
1158 قانون مدنی حکم به اثبات نسب فرزند مشترک متولد شده در مورخه 95/8/25 به نام آيسان دو ساله از بطن خانم سیده 
ويدا صادقی فرزند سید عطااله بعنوان مادر و از صلب آقای محمد عسگری فرزند حسن بعنوان پدر صادر و اعام می نمايد رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس قابل تجديدنظر خواهی در دادگاه 
محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد و سپس ظرف مدت بیست روز قابل فرجام خواهی در ديوانعالی کشور است 
مدير دفتر شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد

511/155آگهی اباغ دادنامه
بدينوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای مهدی بیگی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در خصوص شکايت آقای غامرضا 
عباسپور روح آباد  مبنی بر سرقت به موجب حکم شماره 9709977594701311- مورخه 97/9/12 در پرونده کاسه 970751  
شعبه 147 دادگاه کیفری 2 مشهد حکم به محکومیت شما به تحمل 2 سال حبس چهل ضربه شاق صادر گرديده مراتب 
بدينوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين دادگاه 

است و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهی در محاکم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد رايگان
مدير دفتر شعبه 147 دادگاه کیفری 2 مشهد

511/156آگهی
در پرونده کاس�ه 131/970727 به موجب دادنامه ش�ماره 970977593101240 م�ورخ 1397/8/30 آقای مازيار پژمان فاقد 
مشخصات بیشتر متهم به کاهبرداری از طريق تلويزيون با ارائه چک مسروقه به مبلغ 62 میلیون ريال محکوم گرديده است به 
تحمل يک سال حبس و پرداخت مبالغ مذکور و رد مال در حق شاکی به همین مقدار به جهت مشخص نبودن آدرس به استناد 
ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری در يکی از روزنامه ها منتشر تا در وقت مقرر 20 روز پس از انتشار رای قابل واخواهی و سپس 

20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی می باشد در غیر اينصورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد رايگان
مدير دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

511/157آگهی اباغ دادنامه
شماره بايگانی:970391-بدينوسیله به آقای ايمان قاسمی فرزند نور محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود در پرونده کاسه 
970391 به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر حس�ب دادنامه به ش�ماره 9709975150101002 د رمورخه 97/8/28 به طور 
غیابی به ده میلیون ريال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه شاق محکوم شده ايد چنانچه اعتراض داريد ظرف بیست روز از 
تاريخ اباغ فرصت داريد از همین دادگاه تقاضای واخواهی نمائید و پس از آن ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی در 
دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد در غیر اينصورت جهت اجرا حکم برابر با مقررات اقدام خواهد شد رايگان 
دفتر شعبه چهارم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی مشهد

511/158آگهی اباغ دادنامه
شماره بايگانی:970578-بدينوسیله به آقای امیر ده مرده )دهمرده(فرزند محمد  فعا مجهول المکان اباغ می شود در پرونده 
کاسه 970578 به اتهام الف( حمل و نگهداری مواد مخدر  ب(حمل و نگهداری مقدار 65 سانتی گرم ترياک حسب دادنامه 
به شماره 9709975150101044 د رمورخه 97/9/10 به طور غیابی به 20 میلیون ريال جزای نقدی و تحمل هشت سال حبس 
تعزيری و هفتاد و چهار ضربه شاق و از جهت اتهام بند ب(نیز به پرداخت سه میلیون ريال جريمه نقدی به نفع دولت محترم و 
تحمل پنجاه ضربه شاق تعزيری محکوم شده ايد چنانچه اعتراض داريد ظرف بیست روز از تاريخ اباغ فرصت داريد از همین 
دادگاه تقاضای واخواهی نمائید و پس از آن ظرف 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی در دادگاه تجديدنظر استان خراسان 

رضوی می باشد در غیر اينصورت جهت اجرا حکم برابر با مقررات اقدام خواهد شد رايگان 
دفتر شعبه چهارم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی مشهد

512/159آگهی مزايده اموال غیر منقول مرحله دوم
بموجب پرونده کاسه 930769 صادره از سوی شعبه  اجرای احکام دادگاه عمومی و حقوقی نیشابور به شماره کاسه 930190 
اجرای احکام محکوم علیه خانم فريبا صبوری محکوم است به پرداخت مبلغ 99/000/000 ريال در حق محکوم له بنیاد مسکن 
خراسان با وکالت خانم مهسا فضلی و پرداخت 4/950/0000 ريال نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت 
ديونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له  اموالی در عوض بدهی به شرح ذيل معرفی و توقیف نموده است و توسط 
کارشناسان آقايان امیر دارايی باف و عباس جهانی ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 1397/10/10 از ساعت 8 الی 9 صبح در 
محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز با حضور نماينده دادستان محترم به فروش برسد . مزايده از قیمت 
ارزيابی شده شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس و 
مابقی حداکثر ظرف يک ماه از برنده وصول می گردد. طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 
مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد نظر اقدام گردد.شرح اموال مورد مزايده:تمامت 400 سهم مشاع از 4800 سهم از 
کل 120000 سهام شش دانگ يک قطعه زمین به مساحت 120000 مترمربع پاک شماره 21 فرعی از 10-اصلی در اراضی طرقبه 
بخش 6 مشهد به شماره ثبت 44934 صفحه 293 دفتر 24 بخش مزبور به نام فريبا صبوری فرزند محمد به آدرس جاده طرقبه 

پشت هتل طرقبه اراضی نهضت سواد آموزی به مبلغ 331/500/000 ريال ارزيابی گرديده است  
مدير اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز-لگزيان

512/160آگهی مزايده اموال منقول مرحله اول
بموجب پرونده کاسه 961693  صادره از سوی شعبه 1 اجرای احکام مدنی مشهد  به شماره کاسه 970284 اجرای احکام 
مدنی دادگستری طرقبه شانديز محکوم علیه شرکت زرين ستاره مسما محکوم است به پرداخت مبلغ 13/230/015 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت هزينه کارشناسی در حق محکوم له آقای مسعود نوايی  و پرداخت 1/500/000 نیم عشر دولتی نظر 
به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له  اموالی در عوض بدهی به شرح ذيل 
معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای نجومی فرد  ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 1397/10/11 از ساعت 8 الی 9 
صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز با حضور نماينده دادستان محترم به فروش برسد . مزايده از 
قیمت ارزيابی شده شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا وفی المجلس 
و مابقی حداکثر ظرف يک ماه از برنده وصول می گردد. طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزايده به اين 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد نظر اقدام گردد.شرح اموال مورد مزايده:يک دستگاه چسب زن حرارتی 
ساخت ايران شامل دو غلطک چسب و الکتروموتور و گیربکس و اهرم تنظم دور و سستم حرارتی و ترموستات و نمايشگر دما 

به ارزش 8/000/000 ريال ارزيابی گرديده است 
مدير اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز-لگزيان

511/161آگهی اباغ ماده 387 و 388 ق ا دک
بدينوسیله به آقا محمدفراهی فعا مجهول المکان درپرونده کاسه970822 شعبه سوم دادگاه انقاب اسامی مشهد اتهام 
شرکت درمعرض فروش قراردادن 25گرم کراک و5گرم شیشه لذا مقتضی است ظرف مهلت ده روز ازتاريخ اباغ دراجرای 
ماده387 و388قانون آيین دادرسی کیفری به اين شعبه مراجعه نمائید.ماده 387-پس ازتعیین وکیل,مديردفتربافاصله 
به متهم و وکیل او وحسب مورد,به شاکی يامدعی خصوصی ياوکیل آنان اخطار می کند تاتمام ايرادها واعتراض های خود 
را ظرف ده روز ازتاريخ اباغ تسلیم کنند.تجديد مهلت به تقاضای متهم يا وکیل اوبرای يک نوبت وبه مدت ده روز ازتاريخ 
اتمام مهلت قبلی,به تشخیص دادگاه بامانع است. ماده388-متهم وشاکی يامدعی خصوصی ياوکای آنان بايد تمام ايرادها 
واعتراض های خود راازقبیل مرور زمان ,عدم صاحیت,رد دادرس يا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی,نقص تحقیقات ولزوم 
رسیدگی به ادله ديگر ياادله جديد وکافی نبودن ادله راظرف مهلت مقرر به دفتردادگاه تسلیم کنند.پس ازاتمام مدت مذکور 
,هیچ ايرادی ازطرف اشخاص مزبور پذيرفته نمی شود,مگرآنکه جهت ايراد پس ازمهلت ,کشف وياحادث شود.درهرحال ,طرح 

پرونده درجلسه مقدماتی دادگاه , پیش ازاتمام مهلت ممنوع است.رايگان
شعبه سوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد

511/162آگهی اباغ ماده 387 و 388 ق ا دک
بدينوس�یله به آقا حسن عتکی فعا مجهول المکان درپرونده کاس�ه970684 شعبه سوم دادگاه انقاب اسامی مشهد 
اتهام الف-حمل ونگهداری 32گرم 20سانتی گرم هروئین وشیشه درمورخه91/08/01 ب-حمل ونگهداری 80سانتی گرم 
شیره ترياک درمورخه91/08/01-ج-حمل ونگهداری 38گرم و34سانتی گرم هروئین وشیشه درمورخه 94/10/30 د-حمل 
ونگهداری يک گرم و65 سانتی گرم شیره ترياک مورخه 94/10/30 لذا مقتضی است ظرف مهلت ده روز ازتاريخ اباغ دراجرای 
ماده387 و388قانون آيین دادرسی کیفری به اين شعبه مراجعه نمائید.ماده 387-پس ازتعیین وکیل,مديردفتربافاصله 
به متهم و وکیل او وحسب مورد,به شاکی يامدعی خصوصی ياوکیل آنان اخطار می کند تاتمام ايرادها واعتراض های خود 
را ظرف ده روز ازتاريخ اباغ تسلیم کنند.تجديد مهلت به تقاضای متهم يا وکیل اوبرای يک نوبت وبه مدت ده روز ازتاريخ 
اتمام مهلت قبلی,به تشخیص دادگاه بامانع است. ماده388-متهم وشاکی يامدعی خصوصی ياوکای آنان بايد تمام ايرادها 
واعتراض های خود راازقبیل مرور زمان ,عدم صاحیت,رد دادرس يا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی,نقص تحقیقات ولزوم 
رسیدگی به ادله ديگر ياادله جديد وکافی نبودن ادله راظرف مهلت مقرر به دفتردادگاه تسلیم کنند.پس ازاتمام مدت مذکور 
,هیچ ايرادی ازطرف اشخاص مزبور پذيرفته نمی شود,مگرآنکه جهت ايراد پس ازمهلت ,کشف وياحادث شود.درهرحال ,طرح 

پرونده درجلسه مقدماتی دادگاه , پیش ازاتمام مهلت ممنوع است.رايگان
شعبه سوم دادگاه انقاب مجتمع انقاب اسامی شهرستان مشهد

511/163آگهی اباغ دادنامه
شماره بايگانی:970606-در خصوص دعوی بانک شهرباوکالت خانم مرضیه سادات سخی به طرفیت خواندگان به اسامی1-خانم 
الهه فیروز آبادی فرزند محمود2-آقای موسی لوشابی فرزندمحمود3-آقای مهدی آسیابان سیوکی فرزندحسین به خواسته 
صدورحکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه قرارداد مشارکت مدنی ش�ماره 339/700/10022622/2 مورخ 
93/5/16 به مبلغ290/339/444 ريال تامورخه 17/04/9797/5/8 و خسارت تاخیر تاديه براساس نرخ33/5 درصدازمورخه 
مذکور تا يوم ااداء بااحتساب کلیه خسارات قانونی,نظربه اينکه خوانده رديف اول به موجب قرارداد مشارکت مدنی مذکوراقدام 
به انعقاد قراردادمشارکت مدنی بابانک شهر شعبه بلوارس�جاد واخذ 150/000/000 میلیون ريال باسود27/5 درصد وخسارت 
تاخیرتاديه6درصد بصورت اقساط 36ماهه نموده ومتعهد به بازپرداخت اصل بدهی,سود وخسارات تاخیرتاديه شده است 
.واينکه سايرخواندگان نیزباامضاء ذيل قرارداد ضمانت بازپرداخت بدهی خوانده رديف اول رابه نحوتضامنی نموده اند.باتوجه به 
اينکه درقرار دادمستند دعوی قیدشده که بانک درصورت عدم پرداخت بدهی توسط مديون اصلی درسررسید,حق مراجعه به 
هريک ازمديون وضامنین رابه صورت تضامنی خواهد داشت که بافرض مذکور وبه موجب مستفاد ازمواد402و403 ازقانون تجارت 
,نوع ضمانت, تضامنی عرضی محسوب می شود.ازطرفی خواندگان باوجود اباغ صحیح مفاد اخطاريه ها درجلسه رسیدگی 
حضور نیافته وايحه ای نیزارسال نداشته ودرقبال ادعای خواهان ومستندات ابرازی ازناحیه وی هیچ گونه ايراد ودفاعی بعمل 
نیاورده اند لذا بقاءاصول مستندات مذکور دريدخواهان دالت بربقاءدين و اشتغال ذمه خواندگان واستحقق خواهان درمطالبه وجه 
موضوع خواسته را دارد,دادگاه بنابه مراتب دعوی خواهان رابااستصحاب بقاء واشتغال ذمه خواندگان,محمول برصحت تشخیص 
ومنتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501294 شده وبه استناد مواد 198-519 ازقانون آيین دادرسی ازمدنی وماده 
های 10و221و228 ازقانون مدنی وتبصره 2 ازماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1376 وتبصره های 2و3 ازماده 5 ومواد 
8و9 ازقرار داد تنظیمی فیمابین طرفین, خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 290/339/444 ريال بابت اصل,سود وجريمه 
تاخیر تاديه تامورخه 97/4/17 وپرداخت خسارت تاخیرتاديه براساس نرخ27/5 درصد ازمورخه مذکور تايوم ااداء به انضمام 
هزينه های دادرسی متعلقه به مبلغ10/509/000ريال ونیز حق الوکاله وکیل خواهان برابرتعرفه قانونی به مبلغ8/168/147ريال ازباب 
تسبیب درحق خواهان محکوم می نمايد.رای صادرشده نسبت به خواندگان رديف های 1و2غیابی وظرف مدت بیست روز ازتاريخ 
اباغ به خواندگان قابل واخواهی ازناحیه آنها دراين دادگاه وسپس ظرف بیست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهی درمحاکم محترم 
تجديدنظراستان خراسان رضوی می باشد ونسبت به خوانده رديف 3 باتوجه به اباغ واقعی مفاداخطاريه حضوری وظرف20روز 

ازتاريخ اباغ قابل تجديدنظرخواهی درمحاکم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد 

512/245دادنامه
پرون�ده کاسه:9709985172400089ش�عبه اول دادگاه عموم�ی حقوق�ی دادگس�تری شهرس�تان ترب�ت ج�ام؛ تصمی�م نهاي�ی ش�ماره 
9709975172401442؛ خواهان : خانم ملیحه قاسمی بزدی فرزند محمد به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان تربت جام- شهر تربت 
جام- تربت جام درب پشت ترمینال جنب آشپزخانه پرديس؛ خوانده : آقای محمد معافی مدنی فرزند بهرام به نشانی ؛خواسته : طاق به درخواست 
زوجه؛به نام خدا . در تاريخ فوق و در وقت فوق العاده پرونده کاسه فوق تحت نظر است . با عنايت به اوراق و محتويات پرونده ، ختم دادرسی را 
اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير مبادرت به صدور رای می گردد.رای دادگاه:در خصوص دادخواست خانم ملیحه قاسمی بزدی فرزند 
محمد به طفیت آقای محمد معافی مدنی فرزند بهرام به خواسته ی تنفیذ شده احراز شرايط اعمال حق وکالت در طاق موضوع بند يک و دوازده 
سند نکاحیه شماره 3376 مورخ 1379/09/10 تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج شماره 69 تربت جام ، مبنی بر استنکاف از پرداخت نفقه و ازدواج 
مجدد، با عنايت به محتويات پرونده ، تصوير مصدق رونوشت سند ازدواج مزبورکه حکايت از علقه زوجیت بین متداعیین داشته و با احراز امضای 
شروط ضمن عقد موضوع خواسته توسط زوج ، رابطه ی زوجیت طرفین محرز و با توجه به ، شهادت شهود ، نتیجه استعام واصله و اينکه خوانده 
به رغم اباغ اخطاريه در دادگاه حاضر نگرديده لذا دادگاه تحقق شروط ضمن عقد موضوع بندهای فوق الذکرسند ازدواج را محرز و مسلم دانسته 
و از طرفی دادگاه جهت ايجاد سازش موضوع را به داوری ارجاع که سازش معمول نگرديده است و خواهان کماکان اصرار به طاق داشته است ، 
نتیجتا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته ، مستندا به مواد 198 قانون آيین دادرسی مدنی و 234 و 237 و 1119 و 1129 قانون مدنی و مواد  20، 
24 ، 26 ، 27 ،29 ،31 ،32 ،33 قانون حمايت خانواده ناظر به بند )ب( شرايط ضمن عقد ، با احراز تخلف خوانده از بندهای مذکور به خواهان اجازه 
ی اعمال حق وکالت اعطايی ضمن عقد نکاح جهت ايقاع طاق را داده تا پس از قطعیت حکم به يکی از دفاتر ثبت رسمی طاق مراجعه و با ارائه 
گواهی عدم بارداری و با تعیین نوع طاق خود را مطلقه نمايد و دفاتر طاق را اصالتا و وکالتا از طرف خوانده امضاء نمايد. مدت اعتبار اين حکم شش 
ماه از تاريخ اباغ رای فرجامی يا انقضای مهلت فرجام خواهی است و رعايت وجود شرايط صحت اجرای صیغه شرعی طاق از جمله مفاد مواد 1140 
، 1138 ، 1135 ، 1134 ، 1141 قانون مدنی به عهده ی مجری صیغه ی طاق خواهد بود . زوجه مدخوله است و طرفین دارای دو فرزند مشترک بوده 
و حضانت فرزندان مشترک با مشخصات مبین متولد 1383/6/31 و مهتا متولد 1391/05/31 تاسن بلوغ با خواهان است و ی در خصوص مهريه و 
نفقه ی خود وفرزندان مشترک بطور جداگانه اقدام نموده است و نسبت به ساير حقوق مالی از جمله اجرت المثل و نحله و شرط تنصیف و غیره 
ذمه خوانده را ابراء نمود . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجديد نظر 

خواهی از دادگاه های محترم تجديد نظر استان خراسان رضوی و سپس ظرف همین مدت قابل فرجام خواهی از ديوان محترم عالی کشور است.
دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام



  پنج شنبهآگهی
  15 آذر 1397
 شماره  4357

10

آگهی تحرير ترکه
در پرونده کاس�ه 359 اين شعبه باتوجه به فوت مرحوم آقاي محمد حسن عبدالوند فرزند باقر به 
شماره شناس�نامه 392 صادره از الیگودرز متولد 1308 که ساکن قرچک – محمدآباد – مهديه 33 
پاک 3 بوده توسط  رضا عبدالوند  درخواست تحريرترکه شده و قرار تحريرترکه صادر گرديده است 
و برای تاريخ 97/11/2 راس ساعت 9 صبح نوبت تحريرترکه تعیین گرديده ،لذا بدينوسیله به تمامی 
ورثه متوفاي ياد ش�ده يا نمايندگان قانونی آنها ، بس�تانکاران از متوفی و مديونین به وی و هرکس 
که به هر طريق ،حتی به ترکه متوفی دارد، اباغ میش�ود در س�اعت و تاريخ ياد شده در شعبه سوم 
دادگاه قرچک واقع در شوراي حل اختاف قرچک جهت شرکت درعملیات تحريرترکه حاضر شوند.
1877   قاضي شعبه سوم شورای حل اختاف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم مرجان قیطاس�ي داراي شماره شناسنامه 503  به ش�رح دادخواست به کاسه 959/1/97 از 
اين شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیردانا بشناسنامه 
شماره 10686 درتاريخ 97/9/1 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر مرجان قیطاسي داراي شماره شناسنامه 503  
متولد 1363 همس�رمتوفی 2- علیرضا دانا دارای ش�ماره شناس�نامه 0202378233 متولد 1391 
پسرمتوفی 3- ريحانه دانا دارای شماره شناسنامه 1278645071 متولد 1397 دخترمتوفی 4- زيور 
خاني دولت آبادي دارای شماره شناسنامه 23138 متولد 1346 مادرمتوفی اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باش�د از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم  شورای حل اختاف شهرستان 

قرچک تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                        1875   رئیس شعبه يکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقاي علي رضا يحیي پور کچام داراي ش�ماره شناس�نامه 589  به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 
962/1/97 ازاين شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزيزاله 
يحیي پورکچام بشناسنامه شماره 617 در تاريخ 97/9/1 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکرعلي رضا يحیي 
پور کچام داراي شماره شناسنامه 589 متولد 1359 پسرمتوفی 2- حسن يحیي پور کچام دارای 
شماره شناسنامه 5672 متولد 1351 پسرمتوفی 3- حسین يحیي پور کچام دارای شماره شناسنامه 
533  متولد 1355 پس�رمتوفی 4- علي يحیي پور کچام دارای شماره شناسنامه 26 متولد 1357 
پس�رمتوفی 5- زينب يحیي پور کچام دارای شماره شناس�نامه 150 متولد 1362 دخترمتوفی 6- 
محرم کش�تکار دارای شماره شناس�نامه 1825 متولد 1327 همسرمتوفي  اينک با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باش�د از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم  شورای حل اختاف شهرستان 

قرچک تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                      1876     رئیس شعبه يکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم نس�رين ياري داراي شماره شناس�نامه 9282 به شرح دادخواست به کاسه 960/1/97 ازاين 
ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علي جمش�یدي 
بشناس�نامه ش�ماره 26556 درتاريخ 97/9/9 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر نسرين ياري داراي شماره 
شناس�نامه 9282 متولد 1360 همس�رمتوفی 2- علي اصغر جمش�یدي دارای ش�ماره شناسنامه 
0410745189 متولد 1380 پس�رمتوفی 3- حسین جمشیدي دارای شماره شناسنامه 0411056001 
متولد 1385 پسرمتوفی 4- فرشته جمشیدي دارای شماره شناسنامه 7550036209 متولد 1393 
دخترمتوفی 5- يکتاره آقائي دارای ش�ماره شناس�نامه 241  متولد 1330 مادرمتوفی اينک با انجام 
تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد تا هرکس�ی اعتراضی دارد و يا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شعبه يکم  شورای حل اختاف 

شهرستان قرچک تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                      1874     رئیس شعبه يکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
جوادقلیزاده آيزلوی دارای شناس�نامه شماره 12 بشرح دادخواست به کاس�ه 701097/از اين دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین قلیزاده آيزلوی بشناس�نامه 9 در تاريخ 96/11/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1-عسگرقلیزاده آيزلوی رزندحسین فرزندمتوفی2.جوادقلیزاده آيزلوی فرزندحسین فرزندمتوفی3.زهراقلیزاده 
آيزلوی فرزندحسین فرزندمتوفی4.زينب قلیزاده آيزلوی فرزندحسین فرزندمتوفی5.نازلی جوادزاده فرزندخداويردی همسرمتوفی6.پری 
همتی فرزندمحمدمادرمتوفی7.اسماعیل قلیزاده آيزلو فرزندحسن پدرمتوفی.اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد 
ماده 362 قانون امور حسبی را در يک نوبت فقط ماهی يک مرتبه  آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراض دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3175- رئیس شعبه 67 شورای حل اختاف ارومیه-شاه مرادی

آگهی حصر وراثت
آقای جعفر الهورديان -  دارای شناس�نامه ش�ماره 478  بشرح دادخواست به کاسه 4/970328/97 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حسین الهورديان حمیدی - بشناس�نامه 158 در تاريخ 1397/08/08 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به:  1-  جعفر الهورديان حمیدی، فرزند حس�ین، به ش.ش 478 پسر متوفی 2- سکینه 
الهورديان حمیدی، فرزند حسین، به ش.ش 2900133955 دختر متوفی . اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت 
آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراض دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد 

و اا گواهی صادر خواهد شد.
3176-رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف نقده

شماره: 626 ، تاريخ: 1397/09/14 .
احتراما بدينوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای بهرام بختیار که فعا مجهول المکان می باشد در مورد دادخواست آقای محمد طاهر خالدی به 
وکالت آقای يحیی برين به طرفیت ش�ما به خواسته مطالبه وجه برابر دادنامه ش�ماره 362 مورخه 1397/06/25 به پرداخت وجه يک فقره 
چ�ک ب�ه مبلغ پنج میلیون تومان )5/000/000تومان( به مورخه 1394/10/22 به عهده بانک صادرات با احتس�اب تمام هزينه ها و خس�ارات 
دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تاديه از تاريخ صدور لغايت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم شده ايد. 
مراتب يکبار با انتشار در روزنامه به شما اباغ می شود رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين شعبه 

)شعبه 2 شورا( می باشد. 
3177-رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف نقده – جلیل زاده 

رای شورا
  شماره پرونده1/95/245شماره دادنامه 222-96/7/30مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختاف شعبه اول نوکنده خواهان محمد حسین 
نوچمنی ف علی بابا بنشانی لیوان شرقی سمت جاده قديم ورودی لیوان شرقی قواره دوم سمت راست خوانده اسماعیل طهماسبی فرزند 
نعمت اه مجهول المکان خواسته مطالبه طلب رای شورا درخصوص درخواست دعوی محمد حسین نوچمنی بطرفیت اسماعیل طهماسبی 
بخواس�ته مطالبه طلب بمبلغ دوازده میلیون وهفت صد وسی هزارتومان بعاوه هزينه دادرسی باتوجه به محتويات پرونده ومدارک ابرازی 
خواهان اظهارات ايش�ان درجلس�ه رسیدگی مورخه 96/9/6يکباب س�الن دامداری بمدت يکس�ال به خوانده اجاره داده که خوانده اجاره 
بها بمدت 10ماه بمبلغ جمعا دوازده میلیون تومان راپرداخت نکرده وعاوه برآن مبلغ هفت صد وس�ی هزارتومان آبونمان متعلق به همان 
سالن نیزپرداخت نشده است ونظرباينکه اجاره نامه پیوست پرونده نیزمويد همین مطلب بوده وشهود تعرفه شده ازسوی خواهان نیزمبلغ 
پرداخت نشده اجاره وآبونمان راتايید کرده ومطابق اظهارات گواهان خوانده مبلغ خواسته رابه خواهان بدهکار بوده است وخوانده علیرغم 
2دفعه اخطاريه قانونی ازطريق نشرآگهی درجلسات رسیدگی حاضر نشده ودرمقابل ادعای خواهان دفاعی بعمل نیاورده وايحه ايی ازناحیه 
ايش�ان ارسال نگرديده اس�ت لذا ضمن وارد داشتن دعوی خواهان ومس�تندا به مواد198و519-ازقانون آيین دادرسی مدنی وماده9 قانون 
ش�وراهای حل اختاف وماده10قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده پرداخت مبلغ دوازده میلیون وهفت صد وسی هزارتومان بابت اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ سیصد وهفده هزاروصد وبیست وپنج تومان بابت هزينه دادرسی درحق خواهان راصادرواعام میدارد رای صادره 
غیابی وظرف مهلت20روز پس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف مهلت20روز پس ازآن قابل تجديد نظر دردادگاه عمومی 

شهرنوکنده میباشد.
167-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف نوکنده-عمادی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده 97/637/شعبه 2شورای حل اختاف کردکوی بدينوسیله به قاسمعلی بائی فرزند محمد حسین مجهول المکان اخطارمیگردد 
خواهان تعاونی اعتبارامید جلین باوکالت سپیده اسفنديار   دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختاف کردکوی 
تقديم نموده اس�ت پس ازارجاع به اين ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشريفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاريه جهت 
طرفین نظربه اينکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دريکنوبت دريکی ازروزنامه 
های کثیراانتش�ار درج میگردد تا خوانده دردفتر شعبه 2شورای حل اختاف کردکوی حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاريه را 
دريافت نموده درجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه تاريخ97/10/19ساعت9/30صبح تعیین شده است شرکت نمايند چنانچه نیازبه آگهی 

مجدد باشد فقط يکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
296-مديردفترشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده 97/656شعبه 2شورای حل اختاف کردکوی بدينوسیله به قدرت اله رستمانی فرزند يحیی مجهول المکان اخطارمیگردد 
خواهان بانک انصار باوکالت سپیده اسفنديار دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختاف کردکوی تقديم نموده 
است پس ازارجاع به اين شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشريفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاريه جهت طرفین نظربه اينکه 
خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دريکنوبت دريکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج 
میگردد تا خوانده دردفترشعبه 2شورای حل اختاف کردکوی حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاريه را دريافت نموده درجلسه 
دادرسی که به روزچهارشنبه تاريخ97/10/19 ساعت10صبح تعیین شده است شرکت نمايند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط يکنوبت 

ومدت آن ده روزخواهد بود.
295-مديردفترشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده97/631شعبه 2شورای حل اختاف کردکوی بدينوسیله به صغری شموشکی فرزند اله قلی مجهول المکان اخطارمیگردد 
خواهان تعاونی امید جلین باوکالت سپیده اسفنديار دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختاف کردکوی تقديم 
نموده اس�ت پس ازارجاع به اين ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشريفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاريه جهت طرفین 
نظربه اينکه خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب دريکنوبت دريکی ازروزنامه های 
کثیراانتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه 2شورای حل اختاف کردکوی حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاريه را دريافت 
نموده درجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه تاريخ97/10/19 ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت نمايند چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد 

فقط يکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
294-مديردفترشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده97/470شعبه اول شورای حل اختاف کردکوی بدينوسیله به کیوان ملک پروری فرزند کیومرث مجهول المکان اخطارمیگردد 
خواهان سید محمد خالق پناه فرزند سید محمود   دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه22/000/000ريال به دادگستری کردکوی 
تقديم نموده اس�ت پس ازارجاع به اين ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشريفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاريه جهت 
طرفین نظربه اينکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دريکنوبت دريکی ازروزنامه 
های کثیراانتشار درج میگردد تا خوانده دردفترشعبه اول شورای حل اختاف کردکوی حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم و اخطاريه 
را دريافت نموده درجلسه دادرسی که به روزچهارشنبه تاريخ97/10/19ساعت10صبح تعیین شده است شرکت نمايند چنانچه نیازبه آگهی 
مجدد باشد فقط يکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود درجلسه اتیان سوگند شرعی با آمادگی شرعی حاضرشويد عدم حضور نکول تلقی 

میگردد..
292-مديردفترشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده 174قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب با انتشاراين آگهی برای يک نوبت نادر اصغری دريکی ازروزنامه های 
کثیراانتش�ار که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاريه به آنها ممکن نگرديده است احضار میشود تا دروقت رسیدگی ساعت11مورخ 
97/10/17   دراين شعبه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده107/961065موضوع شکايت امید ساوری دائر بر سرقت وتهديد باچاقو ازخود 

دفاع نمايند درصورت عدم حضورمتهم يا عدم اعام عذرموجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینمايد.
285- رئیس شعبه 107دادگاه کیفری2شهرستان گرگان -رستمی

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   دراج�رای م�اده 174قانون آيین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب با انتش�ار اين آگهی برای يک نوبت حس�ین دهباش�ی ف مهدی 
دريکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاريه به آنها ممکن نگرديده اس�ت احضارمیش�ود تا دروقت 
رسیدگی ساعت10مورخ 97/10/23دراين شعبه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده107/970588موضوع شکايت سید محمد طباطبايی 
دائربرمعاونت درايراد جرح عمدی باچاقو به ازخود دفاع نمايند درصورت عدم حضور متهم يا عدم اعام عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب 

اتخاذ مینمايد.
284- رئیس شعبه 107دادگاه کیفری2شهرستان گرگان -رستمی

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده 174قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب با انتشار اين آگهی برای يکنوبت حسین يوسفی راد ف ملک دريکی 
ازروزنامه های کثیراانتش�ار که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاريه به آنها ممکن نگرديده اس�ت احضارمیشود تا دروقت رسیدگی 
س�اعت10مورخ 97/10/25دراين شعبه حاضرشده وازاتهام منتس�به درپرونده 107/970337موضوع شکايت امیر حسین ملکوتی ومهدی 

نعمتی دائر برفروش مال غیرازخود دفاع نمايد درصورت عدم حضور متهم يا عدم اعام عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینمايد.
283-رئیس شعبه 107دادگاه کیفری2شهرستان گرگان -رستمی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده 11/960034ت شعبه11دادگاه تجديد نظراستان گلستان بدينوسیله به اسکندر سیفی   فعا مجهول المکان اخطارمیگردد 
تجديد نظرخواه رشید جان جامی وغیره دادخواستی بطرفیت شما وغیره بخواسته تجديد نظرخواهی به دادنامه 9509971778200462صادره 
ازشعبه 2دادگاه عمومی حقوقی کاله به دادگاه تجديد نظراستان گلستان تقديم نموده است که پس ازارجاع به اين شعبه وثبت آن بکاسه 
فوق وجری تش�ريفات قانونی تعیین وقت رس�یدگی وصدور اخطاريه جهت طرفین نظربه اينکه آدرس ش�ما مجهول المکان اعام گرديده 
لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب اباغ يکنوبت درروزنامه  کثیراانتش�اردرج میگردد تا دردفترش�عبه 11دادگاه 
تجديد نظراس�تان گلس�تان واقع درگرگان س�ايت اداری مجتمع دادگاههای تجديدنظر اس�تان گلستان حاضر ونس�خه ثانی دادخواست 
وضمائم را دريافت نموده ودرجلسه دادرسی که به روزشنبه 1398/02/14ساعت11 صبح جهت رسیدگی واستماع گواهی گواهان خواندگان 

بدوی)عبدالمجید ومحمد جامی(شرکت نمايید.   
304-مديردفترشعبه 11دادگاه تجديد نظر استان گلستان-قاسمی

آگهی مفقودی 
کارت هوشمند ماشین به شماره 2653657 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . شیروان 

متن آگهی مزايده 
آگهی مزايده اموال غیرمنقول اسناد رهنی  بستانکار: مديريت شعب بانک ملت خراسان شمالی 

بدهکار: آقايان محمد ناصری و به ضمانت محمدتقی ناصری 
مورد مزايده و محل آن : برابر درخواست وکیل بستانکار به شرح وارده به شماره 139705007141011759 - 15/ 08/ 1397 نسبت به مزايده 
ششدانگ يک باب منزل به مساحت 175/23 مترمربع دارای پاک ثبتی به شماره 4284 فرعی مجزی شده از 137 فرعی از 173 -اصلی واقع 
در معصوم زاده بخش دو بجنورد که سند مالکیت آن ذيل دفتر 116 صفحه 549 به نام آقای محمدتقی ناصری فرزند فیروز به شماره شناسنامه 
1159 و ش�ماره ملی 0681219491 وثیقه گذار پرونده اجرائی کاس�ه 139604007141000888 و ش�ماره بايگانی 9600978 صادر و تس�لیم 

شده است و برابر سند رهنی شماره 64968- 1392/10/07 دفترخانه 3 بجنورد در رهن بانک ملت قرار گرفته است ، محدود به حدود زير: 
شماا : بطول 12/23 مترديواريست به منزل احمد میرزايی و نعمت طبری از باقیمانده 137 فرعی. 

شرقا : بطول 18/40 متر ديواريست اشتراکی به منازل گريوانی و حسین عیدی از باقیمانده 137 فرعی 
جنوبا : يک بطول يک متر ديواريست اشتراکی بمنزل حسین عیدی 4256 فرعی دوم بطول 8/90 متر درب و ديواريست بممر عام کوچه. 
غربا : يک بطول 13/75 متر ديواريست به منزل مشهد قلی حصاری پاک 4061 فرعی . دوم بطو ل 30 سانتی متر ديواريست به منزل احمد 

میرزائی از باقیمانده 137 فرعی 
که توسط کارشناس مورد ارزيابی قرار گرفته و ششدانگ پاک مذکور به مبلغ )1/306/275/000 ريال( يک میلیارد و سیصد و شش میلیون 
و دويست و هفتاد و پنج هزار ريال برآورد شده و نظريه ارزيابی قطعی گرديده است ملک در روز چهارشنبه مورخه 12/ 10/ 1397 - از ساعت 
9 تا 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شريعتی شمالی جنب اداره ثبت شرکتها به مزايده گذاشته می 
شود ، خريداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزايده حاضر شده و در جلسه شرکت نمايند ، مزايده فقط در يک نوبت برگزار می 
گردد و از مبلغ )1/306/275/000 ريال( شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی از طرف خريدار فروخته می شود و مطابق ماده 136 آئین نامه 
اجراء کل مبلغ نقدا دريافت می گردد چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهی خريداری گردد حق مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابی بر عهده 
برنده مزايده است. پرداخت بدهیهای مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها معلوم نمی باشد تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است. مشخصات ملک مطابق نظريه کارشناس : 
يک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه پس از رعايت بر اصاحی 163/35 مترمربع می باشد که در آن اعیانی به مساحت 28 مترمربع در 
زير زمین و 115 مترمربع در همکف بدون پروانه با قدمت بیش از 30 سال با اسکلت آجری و سقف طاق ضربی و امتیازات اب و برق و گاز احداث 

شده است. و نشانی ملک جهت بازديد بجنورد خیابان حر کوچه شهید احمد درتومی پاک 47 می باشد. تاريخ انتشار : 15
حمید عزيزی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد 

متن آگهی 
در خصوص پرونده کاسه 970374 اين شعبه ، موضوع شکايت آقای حسن سپهرنیا علیه آقای مسعود بهلول دائر بر جعل و سرقت ، نظر 
به مجهول المکان بودن متهم مسعود بهلول  به تجويز ماده 174 قانون آيین دادرسی کیفری مراتب يک نوبت در يکی از  روزنامه های کثیر 
اانتشار آگهی می شود بدين شرح که که در صورت عدم حضور متهم در اين شعبه جهت دفاع از اتهام انتسابی در مهلت يک ماه و يا عدم 

ارسال ايحه دفاعیه و معرفی وکیل رسمی دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده  و قرار مقتضی صادر می نمايد . 8
داديار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – علی اکبر باقری 

مفقودی
 برگ س�بز پرايد سواری تیپ  جی ال ايکس آی به رنگ نوک مدادی متالیک مدل 1388 به شماره 
پاک 466  ج51 ايران 65  و شماره موتور 2971336  و شماره شاسی S 1412288990201 مفقود و 

از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10593

مفقودی
 شناسنامه مشخصات برگ سبز و کارت شناسايی سواری پژو 405  جی ال ايکسxu 7 مدل 1394 
به رنگ نقره ای متالیک به ش�ماره پاک 224س72ايران 45 و شماره موتور 124K0715196  شماره 

شاسی NAAM01CEXFR223156 مفقود و  از در جه اعتبار ساقط است. 
 10592

مفقودی
 ب�رگ س�بز س�واری س�ندLXEF 7  م�دل 1393 به ش�ماره پ�اک 35- 252ق11  و ش�ماره موتور 
147H0111743   و ش�ماره شاس�ی NAACR1HW8EF585018 به نام خانم زهرا سلطان کانتری 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
مراغه

مفقودی
 س�ند مالکیت س�واری پرايد GLX  مدل 1384 به ش�ماره ش�هربانی 84- 842د25 و ش�ماره موتور 
01231157 و شماره شاسی S1412284612617 به نام منصور  جوانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 
مراغه

مفقودی
 برگ س�بز و کارت س�واری پرايد GLX مدل 1384 به شماره شهربانی 84- 842د25 و شماره موتور 
01231157  و  ش�ماره شاس�ی S 1412284612617 به نام منصور جوانی مفقود و از درجه ا عتبار ساقط 

است. 
مراغه

آگهی 
در پرونده کاسه 971082  اين شعبه  آقای وحید حقیقی  اصل فرزند ظهراب به اتهام  کاهبرداری   به میزان 18/000/000 ريال موضوع  شکايت  
مژگان مرادی فر دادگستری فرزند علیرضا تحت تعقیب قرار گرفته است  با عنايت به مجهول المکان  بودن در  اجرای مقررات ماده 174  قانون 
آئین دادرسی دادگاه  های  عمومی و انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد تا  ظرف مهلت 30 روز از انتشار ا ين آگهی جهت دفاع از اتهام 

انتسابی   در اين  شعبه حاضر گردد. بديهی است  در  صورت عدم حضور مطابق مقررات  رسیدگی    غیابی   به عمل خواهد آمد. 
1398  داديار شعبه 2 دادياری  دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان کنگاور 

آگهی 
در پرونده کاسه 970753   اين شعبه  خانم سیده اشرف موسوی فرزند غام رضا به اتهام  ارتکاب کاهبرداری  پول به میزان 29/292/929 ريال  
نسبت به آقای ابراهیم قاسمی فرزند محمد تحت تعقیب قرار گرفته است  با عنايت به مجهول المکان  بودن در  اجرای مقررات ماده 174  قانون 
آئین دادرسی دادگاه  های  عمومی و انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد تا  ظرف مهلت 30 روز از انتشار ا ين آگهی جهت دفاع از اتهام 

انتسابی   در اين  شعبه حاضر گردد. بديهی است  در  صورت عدم حضور مطابق مقررات  رسیدگی    غیابی   به عمل خواهد آمد. 
1398  داديار شعبه 2 دادياری  دادسرای  عمومی و انقاب  شهرستان کنگاور 

برگ اجرائیه 
  مشخصات محکوم له: شیوا کیومرثی   نشانی محل اقامت:  تهران  میدان رسالت خ هنگام  خ  شهید کاظمی مجتمع بهاران بلوک  1  واحد 158  
مشخصات محکوم علیه:  سید ضیاء الدين جعفری نشانی: مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 545  مورخ 97/6/19  شورای حل 
اختاف  شعبه 209 که وفق دادنامه  شماره شعبه  دادگاه تجديد نظر استان  قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت   محکوم علیه به پرداخت  
مبلغ سی و يک میلیون  ريال  بابت اصل خواسته با احتساب    خسارت تاخیر در تاديه از تاريخ 97/1/5و پرداخت  مبلغ يک میلیون و چهارصد و 
چهل و هفت   هزار   و پانصد ريال بابت هزينه دادرسی در حق محکوم له ضمنا محکوم علیه  محکوم است به پرداخت مبلغ 1/550/000 ريال بابت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت . 
شعبه 209  شورای حل اختاف اسامشهر 

آگهی مزايده )نوبت اول(
 در پرونده کاس�ه 960028 اجرائی وفق نیابت واصله از شعبه پنجم اجرای احکام  حقوقی دادگستری 
اراک آقای وحید قمشلويی شراهی فرزند  حیدر محکوم است به پرداخت تعداد 114 قطعه سکه تمام بهار 
آزادی  معادل 4/309/200/000  ريال در حق محکوم له خانم ياسمن  عبدی  با وکالت میترا جعفری لذا با 
توجه به  اينکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خويش اقدامی ننموده اين اجرا به درخواست  محکوم 
له اقدام به توقیف ملکی به شرح ذيل نموده که در تاريخ 1397/10/11 در ساعت 10  الی 11 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خنداب اقدام به عملیات مزايده جهت تاديه دين محکوم علیه 
می نمايد معهذا کسانی که تمايل به شرکت در مزايده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزی که 
برای فروش معین شده است اموال مشروحه ذيل  را با هماهنگی اين اجرا ماحظه نمايند.  اماک توقیف 
شده تمامیت دو دانگ و سیزده شعیر مشاع  از  ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی و باغات متصل به 
آن به مساحت 79556  متر مربع به شماره 12 فرعی  باقیمانده از پاک 79 اصلی قريه قمشلو بخش 9 
اراک که حس�ب اعلم هیات  کارشناسی  س�ند مذکور بدون رعايت قوانین و مقررات  ثبت صادر شده 
است و با مراجعه هیات به محل و بررسی اراضی مشخص گرديد حدود اربعه و مساحت مندرج در سند با 
واقعیت زمین مطابقت ندارد که مساحت دقیق  اراضی مورد ارزيابی توسط هیات به شرح ذيل می باشد.  
اراضی مورد ارزيابی و اقع در  4 کیلومتری شهرستان  خنداب و در مسیر جاده آسفالته ارا ک خنداب 
و اقع بوده و دارای يک حلقه چاه آب  دارای مجوز با آبدهی حدود 20 لیتر در ثانیه بوده  که س�هم آب 
زمین محکوم علیه و پدر و برادرانش به میزان 12 ساعت در گردش 6 روزه است. 1. قطعه اول در شمال 
چاه آب به مساحت  حدود 2/9 هکتار به صورت باغ بادام  خشک شده با قدمت 8 الی 10 ساله بوده که 
در اثر عدم رسیدگی و آبیاری درختان فاقد ارزش اقتصادی است.  3. قطعه سوم در مجاورت چاه آب به 
مساحت حدود 3/35 هکتار  عمدتا به صورت باغ  انگوری و در ختان مثمر با سطح سبز مطلوب بوده که 
البته حدود 8  جريب از اين قطعه به صورت زمین زراعی است.  با توجه به بررسی اسناد و مدارک ارائه 
شده از جمله مشاعی بودن سند صادره موقعیت ملک وضعیت منابع آبی بررسی تصاوير  ماهواره ای  و در 
نظر گرفتن جمیع جوانب موثر در امر کارشناسی ارزش ششدانگ  ملک معری شده مبلغ چهار میلیارد و 
نهصد و سی و دو میلیون و چهارصدو  هفتاد و دو هزار ريال ارزيابی شده است  که با توجه به سهم محکوم  
علیه به میزان 2/8125 دانگ مشاع از 6   دانگ سند مذکور قیمت پايه سهم محکوم علیه بر اساس نظريه 
کارشناسان دو میلیارد وسیصد و دوازده میلیون و نود و شش هزار و دويست و پنجاه ريال ارزيابی گرديده 
است. بديهی است برنده مزايده کسی تلقی می گردد که بیشترين قیمت را پیشنهاد نمايد و می بايست 

ده درصد فی المجلس و مابقی را ظرف  مدت يک ماه  تاديه نما يد. 
3950 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خنداب 

آگهی حصر وراثت 
زهرا قالبی حاجیوند   فرزند زمان به شماره شناسنامه 4170683676   صادره از الیگودرز  درخواستی به 
خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقديم و توضیح داده که مرحوم خان بابا نامدارای پالنگان سفلی فرزند 
خداخواس�ت  به شماره شناسنامه 101 صادره از الیگودرز  در تاريخ 1397/08/26 در شهرستان دزفول 
فوت ورثه اش عبارتند از: 1. متقاضی  باا )همس�ر متوفی(  2. زهره نامداری   پالنگان س�فلی به شماره 
شناسنامه 1991577133 صادره از دزفول  3.  زينب  نامداری نامداری پالنگان سفلی به شماره شناسنامه 
1991034245 صادره از  دزفول دختران متوفی و اغیر پرونده کاسه 970393 در اين شورا ثبت گرديد.  
اينک با انجام تشريفات قانونی مراتب مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس اعتراض دارد يا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و 

در وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
124 رئیس شعبه  هفتم شورای حل اختاف دزفول 

آگهی اباغ وقت دادرسی 
بدينوس�یله ب�ه آقاي�ان 1. مه�دی نريمان�ی  فرزند رمض�ان 2. محرم عل�ی زاده ف�رخ زاد فرزن�د مرتضی که ب�ه موجب دادنامه  ش�ماره 
9709978911301116 در پرونده کاس�ه  970482  خو استه پرداخت تضامنی مبلغ 160/000/000 ريال بابت اصل خواسته بعاوه 2/890/000 
ريال بابت هزينه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تاديه از تاريخ چک تا يوم الوصول  در  حق خواهان آقای ا حس�ان عرب محکوم گرديده است. 
اباغ می شود چنانچه نسبت به حکم  صادره اعتراض دارند ظرف بیست روز از تاريخ انتشار اين آگهی اعتراض خود را به اين مرجع واقع در 
محات خ 15 خرداد تسلیم نمايد. بديهی است پس از انقضای  مهلت مذکور نامبرده حق تجديد نظر خواهی نسبت به حکم صادر شده نزد 
محاکم عمومی شهرستان محات را خواهد داشت. در غیر اين صورت پس از انقضای  مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد. 
3948 - رئیس شعبه سوم شوراهای حل اختاف محات

آگهی حصر وراثت 
 آقای طاها  آاله فرزند عنايت دارای شناس�نامه ش�ماره 2182  به شرح کاس�ه 703/2/97ح از اين دادگاه درخواست  حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عنايت آاله  فرزند زياد به شماره شناسنامه 25621  در تاريخ 96/5/4 در اقامتگاه  دائمی خود بدرود زندگی  
گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  طاها  آاله شماره شناسنامه 2182 پسر متوفی 2.  شاکر آاله شماره شناسنامه 1819205495 پسر 
متوفی 3. حافظ آاله  شماره شناسنامه 1815892153 پسر متوفی  4. رحیم آاله شماره شناسنامه 1951035925 پسر متوفی  5. وحیده 
آاله ش�ماره شناس�نامه 1819782638 دختر متوفی  6.  حسنه  آاله شماره شناسنامه 1817319159 دختر متوفی و اغیر اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس اعتراض دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم نمايد و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادان 

آگهی حصر وراثت 
خانم نسرين سبعی فرزند  عبداامام دارای شناسنامه شماره 1233 به شرح کاسه 719/2/97 از اين دادگاه درخواست  حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان کمال دقیل زاده فرزند عباس به شماره شناسنامه 843 در تاريخ 97/8/28 در اقامتگاه  دائمی خود بدرود 
زندگی  گفته و ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1.  نس�رين س�بعی  شماره شناسنامه 1233  همسر متوفی 2.  محمدمهدی دقیل زاده شماره 
شناسنامه 1810707242  پسر متوفی و اغیر اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس 

اعتراض دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم نمايد و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادان 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 447/4/97ح خواهان: پیمان بنائیان به نشانی آبادان  خ زند خ  جامی  پاک 131  خواندگان:  ورثه مرحوم محمد ابوعلی زاده بهبهانی 
1. غامرضا 2. رس�ول  3. علی  4. حس�ن 5. حکیمه 7. زهرا 8.  عاطفه 9. ناهید 10. آزيتا 11. رقیه 12. نرگس 13.  خديجه 14. صغری 15. صديقه 
شهرت همگی ابوعلی زاده بهبهانی  خواسته:  مرجع س: شعبه 4 شورای حل اختاف آبادان وقت رسیدگی: 97/10/24 ساعت 09:30 صبح  خواهان 
دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقديم اين شعبه نموده اند که تحت کاسه 447/4/97ح به ثبت رسیده و با رعايت اينکه خوانده 
مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی آگهی  اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای يک نوبت در 

روزنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاريخ رسیدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحويل بگیرد. 
- رئیس شعبه 4 شورای حل اختاف آبادان 

دادنامه 
 شماره پرونده 426/4/97   ح شماره دادنامه: 494 تاريخ: 97/6/18  مرجع رسیدگی : شورای حل اختاف شهرستان ابادان  خواهان: پیمان 
بنائیان به نشانی آبادان خ زند خ جامی پ131   خوانده : 1. ورثه مرحوم محمد ابوعلی زاده بهبهانی  1. غامرضا 2. رسول 3علی 4. حسن 5. 
حکیمه 7. زهرا 8.  عاطفه 9. ناهید 10. آزيتا 11. رقیه 12. نرگس 13.  خديجه 14. صغری 15. صديقه شهرت همگی ابوعلی زاده بهبهانی  16.  
همین بس  درياب به نشانی  مجهول المکان  خواسته: تامین خواسته  گردشکار: پرونده  ابتدا به شعبه  4  شورای حل اختاف آبادان ارجاع 
و به کاسه 426/4/97 ح به ثبت رسیده و اعضاء محترم اين شعبه  پس از تبادل نظر و جری تشريفات و اقدامات قانونی نظريه خود را ا عام 
نموده اند پس از بررس�ی پرونده و رس�یدگی   های ازم ختم رس�یدگی  را ا عام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد.  قرار تامین 
خواسته در خصوص درخواست پیمان بنائیان به طرفیت  خواندگان ورثه مرحوم محمد ابوعلی زاده بهبهانی  1. غامرضا  2. رسول  3. علی  
4. حس�ن حکیمه  6.  حلیمه 7. زهرا  8. .  عاطفه 9. ناهید 10. آزيتا 11. رقیه 12. نرگس 13.  خديجه 14. صغری 15. صديقه ش�هرت همگی 
ابوعلی زاده بهبهانی  16. همین بس  درياب  به خواس�ته  صدور قرار تامین خواس�ته با توجه به  محتويات پرونده و نظريه مشورتی شورا به 
شرح صورتجلسه  مورخ 97/6/6 ماحطه مستند درخواست خواهان که عبارت است  مبايعه  نامه يک قطعه زمین به شماره 1243- 1683  
نظر به اينکه مس�تند در خواس�ت خواهان از اسناد عادی بوده و خواهان خسارت ا حتمالی مورد نظر شورا را به موجب قبض سپرده  شماره 
286665  به مبلغ 8/500/000 ريال به حساب سپرده  دادگستری واريز نموده است  لذا درخواست وی  را وارد تشخیص و مستندا به ماده 9 
قانون ش�وراهای حل اختاف  مصوب 1394/08/10 و ماده 108 و مواد 115 و 116 از قانون آئین دادرس�ی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدنی قرار تامین و توقیف معادل مبلغ  170/000/000 ريال از اموال بامعارض  خواندگان صادر و ا عام می گردد. قرار صادره ظرف ده روز پس 

از اباغ  قابل اعتراض  بوده و در اجرای ماده 117  قانون اخیر ا لذکر بدوا  اجرا و سپس  اباغ گردد. 
قاضی  شورای حل اختاف آبادان – مصطفی نیکی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   خواندگان مجهول المکان 
 خواهان سینا بابلی بهمئی به وکالت از نجف پور اسمعیل فرزند  علی  و پرتو و پیمان  و پروانه و الهام پور اسمعیل فرزندان نجف دادخواستی به 
طرفیت  خواندگان بنام های  هوشنگ و پری و بی زر بیگم و نصرت شهرت همگی خواجه بهبهانی خواسته مطالبه ا جرت المثل  و تقسیم ترکه 

در مهلت  هفت روز جهت ماحظه نظريه  کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا يا اثباتا در  اين دادگاه حاضر شويد. 
437  مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان 

حصروراثت
خانم کبری س�لیمانی ده ديوان فرزند شکراله دارای شناسنامه 213 رابر بشرح دادخواس�ت شماره 970629 مورخ 1397/9/7 توضیح داده 
شادروان محمد ساروئیه لکی فرزند غامحسین بشناسنامه 4 رابر در تاريخ 1397/8/17 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- آقای علیرضا ساروئیه لکی فرزند محمد ش.ش 563 کرمان متولد 1349 پسر متوفی. 2- آقای منصور ساروئیه لکی فرزند محمد ش.ش 157 
کرمان متولد 1356 پسر متوفی. 3- آقای محمدامین ساروئیه لکی فرزند محمد ش.ش 947 کرمان متولد 1358 پسر متوفی. 4- آقای محمد ابراهیم 
ساروئیه لکی فرزند محمد ش.ش 161 بافت متولد 1361 پسر متوفی. 5- آقای فرزاد ساروئیه لکی فرزند محمد ش.ش 69 بافت متولد 1364 پسر 
متوفی. 6- آقای فرهاد ساروئیه لکی فرزند محمد ش.ش 833 بافت متولد 1365 پسر متوفی. 7- خانم فیروزه ساروئیه مکی فرزند محمد ش.ش 
1089 بافت متولد 1350 دختر متوفی. 8- خانم افروزه ساروئیه لکی فرزند محمد ش.ش 58 بافت متولد 1354 دختر متوفی. 9- خانم آذر ساروئیه 
لکی فرزند محمد ش.ش 2980746576 بافت متولد 1374 دختر متوفی. 10- خانم کبری سلیمانی ده ديوان فرزند شکراله ش.ش 213 رابر متولد 
1332 همسر دائمی متوفی.  لذا مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز 

رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
629 شورای حل اختاف شماره 23 شهرستان کرمان

2- حصروراثت
آقای سیدمجتبی میرزائی باغگلی فرزند سیدغامحسین دارای شناسنامه 978 بشرح دادخواست شماره 97/5/653 مورخ 1397/9/13 توضیح 
داده شادروان سیدغامحسین میرزايی باغگلی فرزند سیدمیرزا بشناسنامه 367 در تاريخ 1397/8/22 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- سیدمصطفی میرزايی فرزند سیدغامحسین ش.ش 1532 متولد 1361 صادره از کرمان پسر متوفی. 2- سیدوحید میرزائی 
فرزند سیدغامحسین ش.ش 9930 متولد 1367 صادره از کرمان پسر متوفی. 3- فرخنده ابارقی فرزند اکبر ش.ش 3056 متولد 1339 صادر از راين 
همسر متوفی. 4- سیدامین میرزايی باغگلی فرزند سیدغامحسین ش.ش 1954 متولد 1363 صادره از کرمان پسر متوفی. 5- سیدمجید میرزايی 
باغگلی فرزند سیدغامحسین ش.ش 2980431151 متولد 1371 صادره از کرمان پسر متوفی. 6- سیدمحمد میرزايی باغگلی فرزند سیدغامحسین 
ش.ش 1809 متولد 1357 صادره از کرمان پسر متوفی. 7- سیدمجتبی میرزايی باغگلی فرزند سیدغامحسین ش.ش 978 متولد 1359 صادره از 
کرمان پسر متوفی.  لذا مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
653 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

3- اصاحیه
درآگهی حصروراثت ش�ورای حل اختاف شماره 2 کرمان چاپ شده در روزنامه حمايت مورخ 97/9/10 
شماره 4352 شادروان مرحوم محمد حصیبی فرزند اسداله صحیح می باشد که اشتباها محمد خبیصی 
و خانم مبینا حصیبی فرزند محمد صحیح می باش�د که اشتباها مبینا سرحدی به چاپ رسیده اند که 

بدينوسیله اصاح می گردد.

آگهی مزايده  مجدد
کاسه اجرايی 970215 شعبه اجرای مدنی دادگستری صومعه سرا موضوع محکومیت آقای محمد عبدلی اباتری بپرداخت 100 قطعه سکه طای تمام 
بهار آزادی در حق خانم کبری غیرتمند در قبال محکوم به سهم اارث محکوم علیه از پاک ثبتی 301 فرعی از 6 اصلی بخش 22 به مساحت 737 
مترمربع به نشانی اباتر منزل مرحوم نادر عبدلی توقیف و ارزيابی و اينک از طريق مزايده بفروش می رسد : مشخصات ملک ملک مورد تعرفه واقع در 
پاک ثبتی به شماره فرعی 301 از اصلی 67 بخش 22 گیان با مالکیت اقای نادر عبدلی اباتری فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 

عرصه و اعیان و دارای حدود اربعه به شرح ذيل است: 

ابعاد مندرج در نقشه ثبتی جهات اربعه

7/40 و 3/10 و 28/9 شماا

12/30 و 3/15 و 12/70 شرقا

11/20جنوبا

16/40 و 16/20 و 2/40 و 7 غربا

مساحت کل عرصه : 737 مترمربع
در وضعیت موجود دارای اعیانات احداثی جمعا به مساحت 206/53 مترمربع و دارای امتیازات اب و برق و گاز و مشخصات ذيل میباشد 

قدمت ساختکف فرش طبقهسربندینمای اصلیاسکلتمساحت نوع کاربریردیف

خانه مسکونی در 1
سه دانگ مشاع

سفید فلزی+ بنایی107
کاری 

حدودا 30 سال موزائیکهمکفچوبی

دوچرخه 2 مغازه 
سازی غیر فعال

////////شیشه بندبنایی33/18

//////////// 33/57مغازه انبار برنج3

////////////32/78مغازه غیر فعال4

ارزش مالکیت عرصه نوع کاربری
و اعیان

ارزش سرقفل

--/920/000/000 ریالخانه و محوطه مسکونی در سه دانگ مشاع

-/150/000/000 ریال -/50/000/000 ریالمغازه دوچرخه سازی غیر فعال

-/190/000/000 ریال-/70/000/000 ریال مغازه انبار برنج

-/230/000/000 ریال -/90/000/000 ریالمغازه غیر فعال

جمع کل ارزش پایه مالکیت عرصه و اعیان و 
ارزش پایه سرقفل : -/1/700/000/000 

ریال یکصد و هفتاد میلیون تومان
و سهم محکوم علیه از سه دانگ 495/833/333 ريال می باشد. اينک از طريق مزايده با حضور نماينده محترم دادستان در تاريخ 97/10/4 روز  سه 
شنبه از ساعت 9 الی 10 در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا بفروش می رسد هر کس از قیمت پايه بااترين قیمت را پیشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شد ضمنا خريدار بايد فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری 2171294508003 سیبای بانک ملی 
واريز و فیش را به دفتر شعبه تحويل نمايد ضمنا برنده مزايده مابقی مبلغ را بايد حداکثر ظرف مدت يک ماه به حساب سپرده دادگستری وارزی نمايد 

در غیر اين صورت مبلغ واريزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و کلیه هزينه های اجرايی به عهده خريدار میباشد .
ح  5432    مدير شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری صومعه سرا-  حامد رافع

 آگهی مزايده )نوبت اول (
 درراستای اجرای دادنامه9509971425100457 ،95/05/24 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( به شماره بايگانی 950336 در اين اجرا ثبت 
گرديده آقای سید علی طباطبايی با وکالت آقای محمد حبیبی به پرداخت 23 قطعه سکه تمام بهار  آزادی در حق  محکوم له خانم زهرا شعبان زاده 
با وکالت آقای کريم ملکی ريال  هزينه اجرا در حق  صندوق دولت محکوم است که پس از  تعرفه ی يک قطعه زمین توسط محکوم علیه وتوقیف آن 
توسط ضابط انتظامی با ارجاع امر به احدی از کارشناسان  رسمی دادگستری به  وصف ذيل ارزيابی گرديده است : مورد مزايده عبارت است از : ملک 
تعرفه شده از جانب متشاکی آقای سید علی طباطبايی واقع در آدرس رودسر ، خ فلسطین ، کوچه پیش بین – جنب پاک145 ، محصور شده با 
بلوک سیمانی در ارتفاع متوسط 1/80 متر محوطه دارای نهال میوه از قبیل پرتقال- نارنگی وانار و غیر محدود است شماا به طول 12/80 بر کوچه به 
عرض 3 متر جنوبا به طول 9 متر محوطه باير شرقا به طول 17/70 متر به خانه ومحوطه کريم نوروزی غربا به طول 11 متر به خانه  ومحوطه آقای  عبدی 
پور که  بر اساس مبايعه نامه تنظیمی در بنگاه معاماتی مشاور اماک به شماره 69332 به صورت توافقی انجام  گريده يک قطعه  زمین مسکونی به 
مساحت 130 متر مربع که  فروشنده اقای اسماعیل طالبی خمیرانی وخريدار آقای سید علی طباطبايی رودسری در بنگاه معاماتی مذکور حوزه ثبتی 
شهرستان رودسر به قیمت مقطوع 520/000/000 میلیون ريال نقدا معامله گرديده فاقد سند مالکیت می باشد. نظريه کارشناسی : با توجه به مراتب فوق  
وموقعیت مکانی و من حیثالمجموع وجمیع جهات  موثر در موضوع کارشناسی واطاعات به دست آمده از بنگاه های معاماتی منطقه ارزش قطعه  
زمین تعرفه شده به مساحت 130 متر مربع در وضعیت موجود از قرار  متر مربع 3/500/000 ريال ) سه میلیون وپانصد هزار ريال ( به  قیمت روز  جمعا 
به مبلغ 455/000/000 ) چهارصدو پنجاه میلیون ريال ( برآورد و اعان میگردد.لذا بدين منظور در ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه  مورخه 97/10/11 
و  با حضور نماينده  دادستان محترم شهرستان  رودسر ، مزايده از قیمت  پايه ارزيابی  آغاز شده و هرکس بااترين قیمت را پیشنهادکند می تواند  با 
پرداخت آن مالک تلقی گردد ، در غیر اينصورت مکلف است ده درصدش معامله را فی المجلس ادا و رسید دريافت و ظرف  حداکثر  يکماه  نسبت 
به پرداخت  مابه التفاوت اقدام نمايد. بديهی است در صورت  عدم التفات به فرجه مقرر ، ده درصد واريزی پس از کسر هزينه های  اجرا به نفع دولت 

ضبط خواهد شد. اين آگهی  به استنادماده 118 قانون  اجرای احکام مدنی  منتشر گرديد.
 ح  5433  دادورز شعبه اجرای  احکام  مدنی  رودسر -  خندان

 آگهی مزايده اموال غیر منقول
 شماره بايگانی 970649 بموجب پرونده های اجرايی کاسه 970649 اجرای احکام  مدنی دادگستری  شهرستان اهیجان له خانم مريم پور رمضان 
غیره و علیه خانم راضیه  پور رمضان وغیره مراتب جهت ارزيابی  به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که ايشان پس از بررسی ومطالعه پرونده ثبتی 
نظر خود را به شرح ذيل اعام داشته است. مشخصات ملک مورد مزايده وارزش ريالی  مورد مزايده  يک ساختمان  تجاری مسکونی واقع در خ ملت 
شهرداری سابق روبروی کانون زبان ساختمان نگین شرق به پاک ثبتی 99601 به شماره ثبت 1181 صفحه 1 بخش 13 گیان شامل پنج طبقه روی 
پیلت شامل ده واحدو دو نیم طبقه به متراژ135/5  و چهار طبقه شامل 8 واحد مسکونی هر طبقه دو واحد کا به مساحت 894 مترمربع  و تعداد 6 
واحد پارکینگ در همکف و دارای 5 باب مغازه به متراژ 109/80 بوده که با توجه موقعیت مکانی و کاربری و بررسی بعمل آمده ازش ششدانگ ملک 
موصوف به مبلغ 31/207/000/000 ريال بعنوان  قیمت پايه کارشناسی اعام ، که اين امر مصون از اعتراض واقع گرديده است. تاريخ و محل برگزاری 
مزايده ملک مذکور در روز سه شنبه مورخه 1397/10/11 از ساعت 9 الی11 در محل دادگستری شهرستان اهیجان طبقه دوم اجرای احکام مدنی با 
حضور نماينده محترم دادستان شهرستان اهیجان از طريق مزايده حضوری به فروش می رسد ومزايده در روز وساعت تعیین شده شروع و از قیمت 
پايه شروع وکسی که بااترين قیمت را پیشنهادنمايد فروخته خواهد شد و خريدار موظف است ده درصد از قیمت کل خريداری شده فی المجلس 
پرداخت ومانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت يک ماه از تاريخ برگزاری مزايده پرداخت و رسید آنرا به اجرا تسلیم نمايد و چنانچه نتواند در مهلت 
تعیین شده باقیمانده ثمن معامله )90درصد باقیمانده ( را در فرجه مقرر پرداخت نمايد و وفق  ماده 129 قانون  اجرای احکام مدنی سپرده او )وجه 10 
درصدی واريزی ( پس از کسر هزينه های عملیات اجرايی بنفع صندوق دولت ضبط و در صورت درخواست مجدد خواهان مزايده تجديد میگردد. 
متقاضیان  می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزايده از ملک فوق واقع در آدرس فوق الذکر بازديدوجهت کسب اطاعات بیشتر به اين اجراء مراجعه 

فرمايند. اين آگهی يک بار در يکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج ودر معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد.
ح  5434    دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اهیجان- بابايی برزکی

 مزايده مرحله اول
به موجب پرونده کاسه 970388 اجرايی ، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه محکوم علیه رضا راغبی به پرداخت مبلغ 
علی الحساب 786/870/405 ريال در حق يوسف هنرور ومبلغ علی الحساب 39/343/520 ريال بابت نیمعشر محکوم گرديده است .چون 
محکوم علیه در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی خوداقدامی ننموده است اموال غیر منقول وی طبق نظريه  کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذيل می باشد: ملک ثبتی 91/11794 مفروز ومجزا شده از 2667 به آدرس : آستانه  اشرفیه- خیابان شهید منتظری- روبروی آژانس 
آريا می باشد و شش دانگ عرصه و اعیان زمین ) وضعیت خاص طبق ( به شماره 11794 فرعی از 91 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز ومجزا شده 
از 2667 بايقمانده  فرعی از اصلی مذکور ناحیه1 بخش 14 آستانه اشرفیه ) سنگی( به مساحت 164/11 متر مربع به حدود اربعه شماا به طول 
9 متر به خیابان شرقا پی است به طول 18/10 متر باقیمانده 187 جنوبا پی است به طول 9 متر  به پاک 2669 ، غربا پی است به طول 18/37 
به قطعه يک تفکیکی شماره 11793 فرعی از )91( نود ويک اصلی پاک ثبتی با کاربری مسکونی ملکی خانم سیده نرگس جعفری لیچائی 
درمحدوده شهری قرار دارد. بروی عرصه اين پاک ثبتی دو باب مغازه به مساحت 18 متر و 30 متر با کف سرامیک- ديوارها و سقف پريسانه 
شیشه سکوريت- کرکره حلبی و سقف شیروانی و چوبی و دارای دو آب و برق ودو گاز می باشد براساس اظهارات مالک پاک ثبتی مذکور سر 
قفلی وماهیت ساختمان مسکونی مذکوردر اختیار نامبرده می باشد. ارزش عسر : 1/148/770/000=7/000/000*164/11  ريال   ارزش سرقفلی 
دو باب مغازه :2/400/000/000 ريال  ارزش مالکیت دو باب مغازه:200/000/000 ريال اين اجرا در نظر دارد  در روز يکشنبه مورخ 97/10/9   ساعت  
10  صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور از طريق مزايده از قیمت پايه3/748/770/000 
ريال شروع و اموال متعلق به کسی خواهد بود که بااترين قیمت پیشنهاد نمايد . ده درصد از قیمت فی المجلس از  برنده مزايده دريافت و 
الباقی وجه مزايده ظرف مهلت قانونی که حداکثر يکماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد کرد از خريدار اخذ و اموال به برنده مزايده در طبق قانون 
و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد انتقال داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزايده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد 
سپرده وی پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد می گردد در صورتی که روز مزايده با ايام تعطیل مقارن گردد مزايده 
فردای همان روز و همان س�اعت وهمان مکان برگزار می گردد . ش�کايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يک هفته از تاريخ فروش به 

دادگاه صادر کننده ارجاع و قبل از اتمام مهلت مذکور يا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت شکايت( اموال به خريدار انتقال نخواهد شد .
ح  5435   مدير اجرای  احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: 1- علیرضا عربلو 2- جعفر بهرامی کاس�ه پرونده: 617/211/97 وقت رس�یدگی: به روز يک ش�نبه تاريخ 97/10/23 ساعت  17/00 
خواهان: حسین احمد پورخوانده: 1- علیرضا عربلو 2- جعفر بهرامی خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسامش�هرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن 
خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجويزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می 
شود تاخوانده ازتاريخ نشرآگهی ظرف يکماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادريافت نمايد 
ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراين دادگاه حاضرشويد درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3187 
مديردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: مجید جستان کاسه پرونده: 719/2/97 وقت رسیدگی: به روز دو شنبه تاريخ 97/10/24 ساعت  16/00 خواهان: اعظم رهبرصادق 
خوانده: مجید جس�تان خواس�ته: مطالبه نفقه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
شورای حل اختاف ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه 
وبتجويزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ نشرآگهی ظرف يکماه به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادريافت نمايد ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراين دادگاه 
حاضرشويد درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3206 مديردفترشعبه دوم شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: رضا امیدواری کاس�ه پرونده: 13961/202/97 وقت رس�یدگی: به روز چهارشنبه تاريخ 97/10/26 ساعت 16:00 خواهان: حسین احمد پور 
خوانده: رضا امیدواری خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل داد گستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 202 شورای 
حل اختاف اسامشهرارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
وبتجويزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ نشرآگهی ظرف يک 
ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراين 
دادگاه حاضرشويد درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا باغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود
.م الف 3185 مديردفترشعبه 202 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: محمد حس�ین رحیم زاده کاسه پرونده: 13961/202/97 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاريخ 97/10/26 ساعت 16:00 خواهان: حسین 
احمد پور خوانده: محمد حسین رحیم زاده خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل داد گستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 202 شورای حل اختاف اسامشهرارجاع گرديده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه وبتجويزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاريخ 
نش�رآگهی ظرف يک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودروقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی دراين دادگاه حاضرشويد درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا”چنانچه بعدا باغی بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3186 مديردفترشعبه 202 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: خانم فرشته نیازی دادخواستی: بطرفیت آقای مهدی تقی زاده  بخواسته: مطالبه وجه 25/000/000 ريال تسلیم دفتر شعبه 26 نموده که 
پس ازثبت به کاسه  400/26/97 شعبه 26 شورای حل اختاف اسامشهربرای روزدوشنبه مورخ 97/9/26 ساعت 15:0 تعیین وقت گرديده لذا 
با توجه به اينکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعام شده لذا به درخواست خواهان وتجويز ماده73قانون آيین دادرسی مدنی دادگاههای 
عمومی و انقاب يک نوبت درروزنامه کثیراانتشارآگهی می شود که نامبرده فوق در روزمقررجهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رساند درصورت 

عدم حضوردادگاه غیابا”رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نیازبه آگهی باشد  فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3218 رئیس شعبه 26 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی وقت اجرای قرار تحرير ترکه  
بدينوسیله اعام می نمايد بموجب درخواست محمد مرحوم تحريرترکه متوفی به طرفیت 1- عزيزه بانو چواری 2- اسماعیل برايی 3- فرزاد برايی 
4- بهزاد برايی 5- فريده برايی 6- ربابه 7 برايی - رقیه برايی 8- مهری برايی 9- مینا برايی قرارتحرير ترکه مرحوم  محمد برايی طی شماره 
726/7/97 درشورای حل اختاف صادرووقت  اجرای قرار ساعت 16/00 مورخه 97/10/10 تعیین گرديده است لذا از ورثه يا نماينده قانونی آنها 
بستانکاران و مديونین به متوفی وکسان ديگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می شود درموعد مذکوردرمحل اين شورا واقع درشهرستان 

با آدرس:  حاضر شوندعدم حضور مدعوين مانع ازاجرای قرارنخواهد بود.م.الف 3191
مديردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مزايده 
درپرونده  963879/4 ارجائی آقای غام رضا ش�یخلر محکوم اس�ت به پرداخت مهريه به میزان  414 قطعه درحق خانم سمیه شیخلر ومبلغ 
10/500/000 ريال نیم عشردولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زير: مورد مزايده يک دستگاه خودرو سواری رانا 
تیپ tu5  مدل 94 خاکستری به شماره پاک انتظامی 99- 752 ق 99 به شماره شاسی 13966 شماره موتور17533که توسط  کارشناس محترم 
به میزان 400/000/000 ريال تعیین قیمت گرديده است.1- توقیف وارزيابی آن بوسیله کارشناس انجام گرديده که اموال مزبورمنظوراستیفای حق 
محکوم له از طريق مزايده از مبلغ ارزيابی شده شروع می گردد.2- محل فروش اموال: دفتراجرای احکام شعبه دوم است.3- هرکس می تواند5 
روزقبل ازمزايده با هماهنگی اجرا ازاموال بازديد ودرمزايده شرکت نمايد روزانجام مزايده يکشنبه 97/10/2 ازساعت 10 الی 11می باشد برنده 
مزايده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا"می بايست پرداخت نمايد.مال متعلق به کسی است که بااترين قیمت 
پیشنهاد کرده است وبقیه بهادرفرجه قانونی که ازيک ماه تجاوزنخواهد کرد پرداخت خواهد شد.ضمنا چنانچه روز مزايده به عللی مصادف با 

تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزايده انجام خواهد شد.
م الف 3208 دادورزشعبه دوم حقوقی محاکم عمومی اسامشهر 

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: آقای پوريا گرجی دادخواستی: بطرفیت آقای علیرضا شهباز بخواسته: مطالبه وجه چک تسلیم دفترشعبه 8 نموده که پس ازثبت به 
کاسه  830/8/97 شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهربرای روز مورخ 97/9/21 ساعت 17:30 تعیین وقت گرديده لذا با توجه به اينکه خوانده 
نامبرده فوق مجهول المکان اعام شده لذا به درخواست خواهان وتجويزماده73قانون آيین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب يک نوبت 
درروزنامه کثیراانتشارآگهی می شود که نامبرده فوق درروزمقررجهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رساند درصورت عدم حضوردادگاه غیابا” 

رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نیازبه آگهی باشد فقط يک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.م الف 3219 
رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر

512/214آگهی
کاس�ه پرونده: 88�97� ش 6    ش�ماره دانامه: 257-1397/8/22 خواهان: فاطمه  محمدزاده � روستای يادگار خوانده: علی نیازمند مجهول 
المکان خواسته: مطالبه نفقه. رای شورا: در خصوص دعوی خانم محمد زاده از ناحیه خود و فرزندان زينب متولد 1388 و ابراهیم متولد 1391 
بطرفیت آقای علی نیازمند يادگار به خواس�ته تقاضای صدور حکم بر تعیین و مطالبه نفقه معوقه به مدت يک س�ال از تاريخ 1396/4/17 الی 
1397/4/17 فعا مقوم به مبلغ سه میلیون تومان و تعیین نفقه جاريه از قرار ماهیانه پانصد هزار تومان و فرزندانش از قرار ماهانه سیصد هزار 
تومان  به مدت دو سال و هزينه دادرسی نظر به اينکه خواهان جهت اثبات ادعای خويش رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 438934 دفتر 
رسمی ازدواج شماره 2 قوچان را به شورا ارائه نموده و با توجه به اين که به محض وقوع عقد نکاح زوجین مکلف به ايفای وظايف زناشويی خويش 
می باشند و از ناحیه خوانده نیز دلیل و مدرکی که اثبات نمايد نفقه زوجه و فرزندان را پرداخت نموده به شورا ارائه ننموده و يا اينکه عدم استحقاق 
زوجه مبنی بر دريافت نفقه را اثبات ننموده و همچنین با توجه به اينکه میزان نفقه درخواستی خواهان با اوضاع و احوال اقتصادی جامعه مطابقت 
دارد و با توجه به نظريه مشاوران شورای حل اختاف ضرورتی جهت ارجاع موضوع به کارشناس نمی باشد و با احراز علقه زوجیت شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 2 و 198 و 515 و 519 از قانون آيین دادرسی مدنی و ماک مواد 1102 و 1106 و 1107 
و 1111 و 1206 و 1199 قانون مدنی خوانده را به پرداخت سه میلیون تومان بابت نفقه معوقه و تعیین پرداخت سه میلیون ريال نفقه همسر و يک 
میلیون و پانصد هزار ريال برای هر يک از فرزندان محکوم می نمايد در خصوص مازاد بر محکومیت در جهت خواسته نظر به اوضاع اقتصادی 
جامعه و نظريه شورا حکم به رد خواسته صادر می نمايد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 

ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی قوچان می باشد./ 
قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف قوچان � بهاری

512/215آگهی 
پیرو آگهی های قبلی بدين وس�یله به آقای جواد ساعدی مقدم فرزند حسین اباغ می شود به موجب دادنامه ش�ماره 9709975191801134 
در پرونده کاسه 970491 اين دادگاه حکم به محکومیت تضامنی شما و ساير خواندگان به پرداخت مبلغ چهارصد و شصت و هشت میلیون و 
ششصد و شصت هزار ريال به انضمام خسارت تاخیر تاديه ک از تاريخ چک تا يوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه خواهد شد بابت 
اصل خواسته و محکومیت آقای ايمان رضائی از باب تسبیب به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و هفتاد و هشت هزار و نهصد و چهل ريال 
بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه و سپس بعداز مدت بیست روز ديگر قابل تجديد نظرخواهی در دادگاههای محترم تجديد نظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد.
 مدير دفتر شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشمر � خواجه زاده

512/216آگهی
خواهان زهرا شجاعی دادخواستی به طرفیت خوانده قاسم مرادزاده مقدم به خواسته تقاضای الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر پرداخت وجه 
موضوع تعهد نامه عادی مورخه 97/6/16 و مطالبه خسارات تاخیر تاديه و مطالبه خسارات دادرسی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان کاشمر 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر واقع در کاشمر ارجاع و به کاسه 970780 ثبت 
گرديده که وقت رسیدگی آن 1397/11/15 و ساعت 11 تعیین شده است.  به علت مجهول المکان بودن خوانده قاسم مرادزاده مقدم و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/217آگهی
خواهان علی وزان دادخواستی به طرفیت خوانده حسین شهری به خواسته مطالبه وجه يک فقره چک به شماره 607246 عهده بانک کشاورزی 
و مطالبه خسارت تاخیر تاديه و مطالبه خسارات دادرسی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان کاشمر نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول 
دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر واقع در کاشمر ارجاع و به کاسه 970656 ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن 1397/11/3 
و س�اعت 8/30 تعیین ش�ده است.  به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین شهری و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/218آگهی*
در پرونده کاس�ه 970637 اين ش�عبه، موضوع شکايت خانم خديجه حداد وايتا از طرف آقای محمد جواد حداد علیه آقای محسن مختاری 
که به اتهام )توهین و ايراد ضرب و جرح عمدی( تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 115 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی کیفری مراتب در روزنامه آگهی، نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه اول 
دادياری دادسرای عمومی و انقاب چناران حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد در صورت عدم حضور در معد مقرر رسیدگی و اتخاذ  تصمیم 

قانونی خواهد شد.
داديار  شعبه اول دادياری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان چناران � حمید تقوی

512/219رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه آقای موس�ی حسینقلی زاده جوزان دارای شناسنامه شماره 0871729660 به ش�رح دادخواست به کاسه 591-97 ش 2 از اين 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم حسینقلی حسینقلی زاده جوزان به شماره شناسنامه ......... در تاريخ 
1337 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� علی شاکری جوزان کد ملی 0871716781 
ت ت 1266 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند. 2� جعفرقلی  افسرده جوزان کد ملی 0871717948 ت ت 1273 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند. 3� برات حسین قلی زاده جوزان کد ملی 0871719754 ت ت 1276 محل صدور شناسنامه قوچان 
نسبت با متوفی فرزند. 4� فاطمه زارع جوزان کد ملی 0871717794 ت ت 1283 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند. اينک 
با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را  در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از اين موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط وبا اثر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 2 شورای حل  اختاف  شهرستان قوچان

512/220آگهی مزايده اموال غیر منقول نوبت اول
به موجب  پرونده 950638 ارجاعی، اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب کاشمر ، نظر به اينکه دستور ضبط وجه الوثاقه ی خانم اعظم 
مرواريدی و آقای محمدرضا عباسعلی پور شامل ملک ثبتی شماره ی 730 فرعی از 161 اصلی بخش سه کاشمر به آدرس کاشمر روستای رزق آباد 
از سوی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان مشهد � صادر گرديده، و برابر نظريه ی کارشناس مبلغ 575914000 ريال ارزيابی شده است؛ ملک 
مذکور در تاريخ يکشنبه 97/10/09 ساعت 10 صبح در محل شعبه ی اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب کاشمر با حضور نماينده 
محترم دادستانی از طريق مزايده حضور به فروش می رسد قیمت مزايده از مبلغ کارشناسی شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی واگذار خواهد 
شد ده درصد بهای آن فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف مدت يک ماه از برنده مزايده دريافت خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند 

پنج روز قبل از مزايده در اجرای احکام حاضر تا از مال مورد نظر بازديد و در مزايده شرکت نمايند.
مدير دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب کاشمر علی احمديان

512/221آگهی اباغ دادنامه
بدين وسیله به آقا سید مهدی مرجانی فرزند سید علی در خصوص پرونده کاسه 97/178 فعا مجهول المکان اباغ می گردد که برابر دادنامه 
443�97/7/15 شعبه 2 شورای  حل اختاف گناباد حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بانضمام خسارت تاخیر تاديه از 
سر رسید چک )96/8/26( تا زمان پرداخت بر مبنای نرخ تورم که از ناحیه بانک مرکزی تعیین و اعام می شود و مبلغ 530/000 ريال بابت هزينه 
دادرسی و مبلغ 150/000 ريال بابت  حق الدرج آگهی در  حق خواهان ) مهدی رجبی فرزند رمضانعلی محکوم می نمايد( لذا مراتب يک نوبت در 
روزنامه کثیراانتشار آگهی می گردد تا نامبرده / نامبردگان مهلت 20 روز پس از اباغ در دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف گناباد حاضر و چنانچه 

اعتراضی دارد؛ اعام نمايد در غیر اين صورت رای قطعی خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 2شورای حل اختاف گناباد

512/222آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970721 آقای امیر مرتضائی ف غامرضا به اتهام خیانت در امانت يک برگ چک به شماره 533412 بانک کشاورزی موضوع شکايت 
خانم سیده سهیا شکاری تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب تربت 

حیدريه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رايگان
بازپرس شعبه دوم داسرای عمومی و انقاب تربت حیدريه

511/223آگهی
پیروآگهی های منتشره درجرايد بدينوسیله به محکوم علیه آقای حسن احمدی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 97099775040000660 صادره ازشعبه 167 درپرونده شماره 970320 محکوم به پرداخت مبلغ 46/400/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/030/000 ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیرتاديه از تاريخ سررسید لغايت يوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق 
محکوم له آقای محمد چیت گران و نیم عشردولتی شده ايد. ظرف ده روزازانتشاراين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمايید 

درغیراين صورت دايره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/224آگهی
خواهان محمد ابرودی دادخواستی به طرفیت خوانده زهره حیدری امغانی به خواسته مطالبه وجه چک تقديم شورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به 
کاسه 970723 ثبت گرديده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/30 و ساعت 9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يکی 
از جرايد کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/225آگهی
خواهان دادخواستی به طرفیت آقای عباس تقی زاده فخرآباد و سید محمود تهامی کوهبانی به خواسته تنظیم سند يک دستگاه خودرو پرايد 
مدل 1382 به شماره انتظامی 11 و 866 ايران 12 تقديم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 167 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 ارجاع و به کاسه 970812 ثبت گرديده 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 تجويز ماده 73 
قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشرآگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 167 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
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آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا رحمانی دارای شماره شناسنامه 57 به شرح دادخواست به کاسه 97000400711 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفیه طالشی به شماره شناسنامه 1 به تاريخ 1397/07/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علیرضا رحمانی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 57 متولد 1352 صادره ساوجباغ پسر 
متوفی 2- حمید رضا رحمانی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 88 متولد 1353 صادره ساوجباغ پسر متوفی 3- محمود رحمانی فرزند فرهاد 
بشماره شناسنامه 134 متولد 1357 صادره ساوجباغ پسر متوفی 4- اسماعیل رحمانی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 446 متولد 1362 
صادره ساوجباغ پسر متوفی 5- محمد رحمانی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 734 متولد 1364 صادره ساوجباغ پسر متوفی 6- زهرا 
رحیمی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 3929 متولد 1344 صادره تهران دختر متوفی 7- مريم رحیمی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 
1278 متولد 1348 صادره تنکابن دختر متوفی 8- صديقه رحمانی فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 235 متولد 1360 صادره هشتگرد دختر 
متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )يک( ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1801

آگهی حصر وراثت
آقای حافظ احمدی دارای شماره شناسنامه 629 به شرح دادخواست به کاسه 97000400719 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی احمدی به شماره شناسنامه 40 به تاريخ 1397/08/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- الهام حنیفه فرزند غضنفر بشماره شناسنامه 0370851749 متولد 1372 صادره قم همسر 
متوفی 2- متین احمدی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 7170146525 متولد 1391 صادره نظرآباد پسر متوفی 3- حافظ احمدی فرزند 
شوذب بشماره شناسنامه 629 متولد 1341 صادره خدابنده پدر متوفی 4- گلناز احمدی فرزند سلیمان بشماره شناسنامه 658 متولد 1341 
صادره خدابنده مادر متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )يک( ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1802

آگهی حصر وراثت
آقای رحیم لطفیان دارای شماره شناسنامه 2351 به شرح دادخواست به کاسه 97000400724 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شفیع لطفیان به شماره شناسنامه 12 به تاريخ 1397/05/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-  رحیم لطفیان فرزند شفیع بشماره شناسنامه 2351 متولد 1348 صادره تهران پسر متوفی 
2- ورقا لطفیان فرزند شفیع بشماره شناسنامه 2460 متولد 1346 صادره تهران پسر متوفی 3- علی اصغر لطفیان فرزند شفیع بشماره 
شناسنامه 4914 متولد 1366 صادره کرج پسر متوفی 4- آمنه لطفیان فرزند شفیع بشماره شناسنامه 5174 متولد 1344 صادره گوان دختر 
متوفی 5- رقیه لطفیان فرزند شفیع بشماره شناسنامه 393 متولد 1355 صادره نظرآباد دختر متوفی 6- گلثوم لطفیان فرزند شفیع بشماره 
شناسنامه 2706 متولد 1351 صادره تهران دختر متوفی 7- اعظم لطفیان فرزند شفیع بشماره شناسنامه 173 متولد 1360 صادره کرج دختر 
متوفی 8- معصومه لطفیان فرزند شفیع بشماره شناسنامه 35608 متولد 1358 صادره تهران دختر متوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 

1 )يک( ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1803

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آن به خانم زهرا محمدی فرزند محمد عیسی 
خواهان آقای سید ابراهیم حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهرا محمدی فرزند محمد عیسی به خواسته تنفیذ طاق مطرح 
که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9709982668200546 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان نظرآباد ) 2 حقوقی سابق ( ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 10/00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیر اانتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از انتشار 
تاريخ آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 1 دادگاه خانواده  شهرستان نظرآباد )2 حقوقی سابق (  نظرآباد : 1804

 511/164آگهی اباغ دادنامه
شماره دادنامه9709977580501293)شماره بايگانی:970602(-در خصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه)ع(
به مديريت عاملی آقای محمدحسین نظری توکلی با وکالت آقای حسین سعیدی پور به طرفیت خواندگان1-آقای کاظم 
سروری فرزندحسن2-خانم سمیرا صباغ حسن پور نژاد فرزنداحمد3-آقای مهدی پور آذری فرزندعلی4-آقای هاشم 
سروری فرزندحسن به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ220/000/000ريال به انضمام خسارات 
دادرس�ی وتاخیرتاديه.نظربه اينکه دريافت يک فقره تسهیات تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی درتاريخ92/7/1 
بشماره 0138921504623 ازجانب خوانده رديف اول وضمانت ازپرداخت ازجانب سايرخواندگان محرز و مسلم است 
واين که درقرار دادمس�تند دعوی قید ش�ده که بانک درصورت عدم پرداخت بدهی حق مراجعه به هريک از مديون 
وضمان را دارد که بافرض مذکور وبه موجب مستفاد ازمواد 402و403 ازقانون تجارت,نوع ضمانت تضامنی محسوب می 
شود واين که خوانده رديف دوم ضمن حضور در دادگاه وقبول ضمانت دلیلی برپرداخت مورد ضمانت ارائه ننموده است 
وخواندگان ديگر باوجود اباغ قانونی مفاداخطاريه درجلسه رسیدگی حضور نیافته وايحه ای نیزارسال نداشته ودرقبال 
ادعای خواهان ومس�تندات ابرازی وی هیچ گونه ايراد ودفاعی بعمل نیاورده است وبقاء اصول مستندات مذکور دريد 
خواهان دالت بربقاءدين و اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه آن دارد لذا دادگاه بنابه مراتب دعوی 
خواهان را بااستصحاب بقاء واشتغال ذمه خواندگان,معمول به صحت تشخیص وبه استناد مواد 198-519 ازقانون آيین 
دادرسی مدنی وماده های 10و221و228 ازقانون مدنی وتبصره 2 ازماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1376 
خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ1-220/000/000 ريال بابت اصل خواسته2-ومبلغ 13/668/000بابت کلیه خسارات 
دادرسی که به سبب طرح دعوی خواهان واردگرديده وونیز خسارت تاخیرتاديه ازتاريخ97/5/4 برابرقرار داد به ازاء هر 
روز يک ريال درهر هزار ريال اقساط معوق از تاريخ انقضاء سررسید تا تاريخ پرداخت درحق خواهان محکوم می نمايد.

رای صادر شده غیابی وظرف مدت بیست روز از ازتاريخ اباغ قابل واخواهی دراين دادگاه وسپس ظرف بیست روز ديگر 
قابل تجديدنظر خواهی  درمحاکم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

منشی شعبه 13 دادگاه حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد 
512/165آگهی مزايده اموال غیر  منقول مرحله اول

به موجب پرونده  کاس�ه 960819 صادره از س�وی ش�عبه 5 اجرای احکام دادگاه عمومی  و حقوقی مشهد به شماره 
کاسه 951280 اجرای احکام مدنی طرقبه محکوم علیه: آقای محمد علی حکم آبادی محکوم است به پرداخت مبلغ 
250/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تاديه در حق محکوم له آقای محمد مهدی سلمانی و 
پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له 
يک قطعه ملک ثبتی  به پاک 189 فرعی از 87  اصلی بخش 6 مش�هد واقع در روس�تای س�ر آسیا بهشتی 5 کوچه 
کتابخانه جنب باغ آقای محمد مهربان معرفی و توقیف نموده است و توسط  کارشناس آقای عباس طرهانی به مبلغ 
1/275/000/000 ريال ارزيابی و مقرر گرديد در تاريخ 1397/10/09 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری طرقبه با حضور  نماينده دادستان  محترم به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به 
بااترين مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف 
يک ماه از برنده مزايده وصول میگردد طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه 
تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد  مزايده اقدام گردد. شرح ملک مورد مزايد: يک سهم مشاع از نه سهم شش دانگ 
يک قطعه زمین به پاک ثبتی 169 فعری از 87 اصلی بخش 6 مشهد که اطراف زمین متسطیل شکل ديوار کشی به 
ارتفاع دو متر با بلوک سیمانی می باشد که ارزش هر متر مربع اين زمین معادل 1/500/000 ريال و  جمعا به مساحت 850 

متر مربع به مبلغ 1/275/000/000 ريال ارزيابی گرديده است.
لگزيان � مدير اجرای احکام  مدنی دادگستری طرقبه شانديز

511/166آگهی مزايده اموال منقول مرحله اول
به موجب پرونده شماره کاسه 971231 صادره از شعبه 4 اجرای احکام مدنی مشهد و پرونده  کاسه 970695 اجرای احکام دادگستری طرقبه 
شانديز محکوم علیه شرکت شیفته شرق محکوم است به پرداخت 51/680/297 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای امید باتربیت و 
پرداخت 1/500/000 نیم عشر نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له اموالی در عوض بدهی 
به شرح ذيل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای حمید اسماعیلی ارزيابی و مقرر گرديد در تاريخ 1397/10/09 از ساعت 12 الی 
13 ظهر در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز با حضور نماينده دادستان محترم به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی 
شده شروع و به بااترين مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی  حداکثر ظرف يک ماه 
از برنده  مزايده وصول میگردد طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال 
مرد مزايده اقدام گردد. شرح اموال مورد مزايده: تعداد 1150 بسته بیسکوئیت 630 گرمی پذيرايی با مارک شاهنگ با طعم موز و تزئین شکر در 

کارخانه شیفته شرق به ارزش 55/200/000 ريال ارزيابی گرديده است.
لگزيان � مدير دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز

512/167رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظربه اينکه آقای حسن رمضانی داراي شناسنامه شماره 5229087447 به شرح دادخواست به کاسه 7/415/97 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی رمضانی جمع آبی به شناسنامه 
5229000295 در تاريخ 1342/3/20 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به:1- احمد رمضانی فرزند علی فرزند متوفی 2- حسین رمضانی فرزند علی به ش.م 5229709952 ت.ت 1326 فرزند 
متوفی 3- حسن رمضانی فرزند علی ش.م 5229087447 ت.ت  1312 فرزند متوفی ؛اينک با انجام تشريفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه هفت شوراي حل اختاف شهرستان چناران

512/168آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه خانم اسماء غفاريان مزرج داراي شناسنامه شماره 0860922911 به شرح دادخواست به کاسه 97-524 
ش3 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدير غفاريان مزرج به شناسنامه 
يک در تاريخ 1387 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- اسماء 
غفاريان مزرج ش.ش 0860922911 ت.ت 1387/7/2 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 2- ام البنین نیک 
محمدی فخرآبادی به ش.ش 0873149734 ت.ت 1367/1/1 محل صدور شناسنامه قوچان همسر متوفی 3- غظنفر 
غفاريان مزرجی ش.ش 0871965143 ت.ت 1339/3/18 محل صدور شناس�نامه قوچان پدر متوفی4- لیا غفاريان 
مزرجی ش.ش 0871967812 ت.ت 1343/2/15 محل صدور شناسنامه قوچان مادر متوفی  ؛اينک با انجام تشريفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد 

و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/169آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه س�کینه سیمانی داراي شناسنامه شماره 623 به ش�رح دادخواست به کاسه 482-97 ش3 از اين شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه بش�کنی به شناس�نامه 11 در تاريخ 
1392/11/1 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سکینه سیمانی 
ش.ش 1060708884 ت.ت 1357/3/4 محل صدور شناسنامه نیشابور فرزند متوفی ؛اينک با انجام تشريفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/170آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدينوسیله به آقای محمد يزدانی احمدآبادی فرزند رمضان فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای محسن مقدم  
دادخواستی به خواست مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه يک شورای حل اختاف شهرستان گناباد ارائه و به کاسه 
970053 ثبت و برای روز يک شنبه مورخه 1397/10/30 ساعت 9 وقت رسیدگي تعیین گرديده، لذا به استناد ماده 73 
ق –آ- د- م مراتب يک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای 
حل اختاف شعبه يک شهرستان گناباد مستقر در مجتمع شماره يک به نشانی خیابان امام خمینی –مقابل پمپ بنزين 
مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادريافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شويد، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه يک شورای حل اختاف شهرستان گناباد

511/171رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينکه آقاي علی سعیدی داراي شناسنامه شماره 486 به شرح دادخواست به کاسه 230/970693 از اين شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آفاق ايپک چی به شناسنامه 55698 در تاريخ 
96/11/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زهرا سعیدی ف 
عزيزاه ش 9 ت 1332 ص مشهد- فرزند متوفی 2- محمد سعیدی ف عزيزاه ش 427 ت 1337 ص مشهد – فرزند 
متوفی 3- محترم سعیدی ف عزيزاه ش 11 ت 1339 ص مشهد – فرزند متوفی 4- علی سعیدی ف عزيزاه ش 486 
ت 1343 ص مشهد – فرزند متوفی 5- صفیه سعیدی ف عزيزاه ش 525 ت 1346 ص مشهد – فرزند متوفی 6- اکرم 
سعیدی ف عزيزاه ش 17 ت 1350 ص مشهد – فرزند متوفی 7- زهرا سعیدی ف عزيزاه ش 3040 ت 1352 ص مشهد 
– فرزند متوفی 8- زهره سعیدی – ف عزيزاه ش 2327 ت 1359 ص مشهد- فرزند متوفی .  اينک با انجام تشريفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يک نوبت آگهي مي نمايد تا هرکسي اعتراضي دارد 

و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 230 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/172اباغ اجرائیه
خانم منیژه چمنیان پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک ملی بطرفیت ش�ما بدينوس�یله اباغ می شود که 
پرونده کاسه 970034 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت مبلغ 59186556 
ريال بابت اصل خواس�ته که تا تاريخ 1396/12/24 محاس�به گرديده و پرداخت خسارت تاخیر تاديه روزانه به ازاء هر 
3000 ريال مبلغ 295 ريال براس�اس ماده 16 قرارداد از تاريخ 1396/12/25 تا يوم الوصول و مبلغ 9252141 ريال بابت 
خس�ارات دادرس�ی در حق محکوم له و  پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گرديده است لذا مراتب وفق 
مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی يک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد اين اجرائیه ده روز پس از انتشار 
بموقع اجرا گذارده  خواهد شد پس از اين برای عملیات اجرائی يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد مگر اينکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدير دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد ) 47 حقوقی سابق(

511/173آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده: 970884   وقت رسیدگی:1397/10/18 ساعت 11 . خواهان علی محمدی خوانده: غامرضا بیدل بازه – 
غامعلی سیار – غامحسین ديمگی – احمد بلوچ – محمد بلوچ . خواسته الزام به تنظیم سند . خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه21  ارجاع گرديده  و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويزماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب 
يک نوبت دريکی ازجرايد کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده از تاريخ انتشار آخرين آگهی ظرف مدت يک ماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 
باا جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد ) 58 
حقوقی سابق( – سعید ظفر شايسته

511/174آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاس�ه پرونده: 970378  وقت رسیدگی:1397/10/23 ساعت 8  خواهان بانک صادرات ايران خوانده: روح اله تدينی 
آبقد – حبیب اله رضائی آبقد – سیده حمزه بحرمدنی طرقی . خواسته مطالبه وجه . خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه21 ارجاع گرديده  و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويزماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يک نوبت 
دريکی ازجرايد کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف مدت يک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت 
رس�یدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی بوس�یله آگهی ازم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد ) 58 حقوقی 
سابق( – سعید ظفر شايسته

512/175آگهی مزايده اموال غیر  منقول مرحله اول
به موجب پرونده  کاسه 951291 صادره از سوی شعبه 10 اجرای احکام دادگاه  مدنی دادگستری مشهد به شماره کاسه 
970736 اجرای احکام مدنی طرقبه محکوم علیه: خانمها سمیه و سارا معین درباری و خانم طرقبهی محکوم است به 
تقسیم ترکه مرحوم حسن معین درباری خواسته و در حق محکوم له خانم سمیرا معین درباری و پرداخت ديونش اقدامی 
ننموده و به درخواست محکوم له يک قطعه ملک واقع در جاده طرقبه امام رضای 32/1 بنفشه 1 توقیف نموده است و 
توسط کارشناس آقايان احمد بلوريان حداد و محمد حسین لقمانی و محمد امین احمدی به مبلغ 17/500/000/000 ريال 
ارزيابی و مقرر گرديد در تاريخ 1397/10/12 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه 
با حضور نماينده دادستان محترم به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به بااترين مبلغ پیشنهادی 
فروخته خواهد ش�د و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف يک ماه از برنده مزايده 
وصول میگردد طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان 
از اموال مورد مزايده اقدام گردد. شرح مورد مزايده: يک واحد باغ ويا واقع در جاده طرقبه در سه طبقه به مساحت 220 
متر مربع و عرصه دارای سند مشاعی از پاک ثبتی 7 فرعی از 2 اصلی بخش 6 مشهد به مساحت 1380 متر مربع اعیان 
دارای مشخصات ساختمانی نما آجر سفال سقف طاق ضربی کف پارکت و ديوارها با رويه گچ و رنگ قدمت بنا حدود 

15 سال و دارای آب برق و دو اشتراک مستقل گاز و حیاط مشجر جمعا به مبلغ 17/500/000/000 ارزيابی گرديده است.
لگزيان � مدير اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز

512/176آگهی مزايده اموال منقول مرحله اول
به موجب پرونده شماره کاسه 971244 صادره از شعبه 4 اجرای احکام مدنی مشهد و پرونده کاسه 970641 اجرای 
احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز محکوم علیه شرکت تولیدی مبین توس محکوم است به پرداخت 56/500/000 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه کارشناسی در حق محکوم له آقای کاظم يوسفی و پرداخت 1/500/000 نیم 
عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش  اقدامی ننموده به درخواست محکوم له اموالی در 
عوض بدهی به شرح ذيل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای نجومی فرد ارزيابی و مقرر گرديد در 
تاريخ 1397/10/11 از ساعت 12 الی 13 ظهر در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز با حضور نماينده 
دادستان محترم به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به بااترين مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد 
و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف يک ماه از برنده مزايده وصول میگردد طالبین 
به خريد میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده 
اقدام گردد. شرح اموال مورد مزايده: يک دستگاه ماشین اسپارک 50 آمپر ساخت تهران اکرام با شماره اموال شرکت 
مهد خودرو توس 2237 و کد دس�تگاه 3042302 و ش�ماره سريال 2151 سال س�اخت 79 به ارزش 80/000/000 ريال 

ارزيابی گرديده است.
لگزيان � مدير دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز

511/177آگهی مزايده اموال منقول مرحله اول
به موجب پرونده شماره کاسه 940637 صادره از شعبه دوم حقوقی دادگستری طرقبه و پرونده کاسه 951040 اجرای 
احکام مدنی دادگس�تری طرقبه ش�انديز محکوم علیه آقای فیروز يزدانی فرزند غامعلی محکوم است به پرداخت 
1/538/779/691 ريال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی در حق محکو له آقای عیسی ممدوحی و پرداخت 
77/055/985 نیم عش�ر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت ديونش اقدامی ننموده به درخواست 
محکوم له اموالی در عوض بدهی به شرح ذيل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس آقای محمد سعید حبیبی 
ارزيابی و مقرر گرديد در تاريخ 1397/10/08 از س�اعت 12 الی 13 ظهر در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس�تری 
طرقبه شانديز با حضور نماينده دادستان محترم به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به بااترين مبلغ 
پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف يکماه از برنده 
مزايده وصول میگردد طالبین به خريد میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد 
آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد.شرح اموال مورد مزايده: يک دستگاه سواری پرايد 141 دارای رنگ مشکی مدل 
1384 و به شماره انتظامی ايران  42  215 د 14 دور تا دور اتاق رنگ و آبرنگ خوردگی جلو و عقب  اتاق و شاسی جلو و 
عقب مشهود کیفیت استیکها در حدود 50 درصد و استیک عقب سمت راست بايد تعويض و باطری نیز بايد تعويض 

به قیمت 60/000/000 ريال ارزيابی گرديده است.
لگزيان � مدير دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز

511/178آگهی مزايده اموال غیر منقول مرحله اول
به موجب پرونده شماره کاسه 961756 صادره از شعبه 1 اجرای احکام دادگاه عمومی و حقوقی بجنورد به شماره کاسه 
970167 اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه محکوم علیه: آقای حسین خوش سیما شیرين سو محکوم است به 
پرداخت مبلغ 300/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تاديه و پرداخت  9/844/000 ريال بابت 
هزينه دادرسی در حق محکوم له آقای مصطفی صادقی و پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به 
پرداخت ديونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له يک قطعه ملک واقع در جاده سنتو پیچ کورده بعد از شهرک 
صنايع سنگین جاده ساغشک بعد از کوچه سربداران اول چاه موتور سازمان آب سر دو نبش معرفی و توقیف نموده 
است و توسط کارشناس آقای عباس طرهانی به مبلغ 400/000/000 ريال ارزيابی و مقرر گرديد در تاريخ 1397/10/08 از 
ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور نماينده دادستان محترم به فروش 
برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به بااترين مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد از بهای 
آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر ظرف يکماه از برنده مزايده وصول میگردد طالبین به خريد میتوانند ظرف پنج 
روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. شرح اموال مورد 
مزايده: يک قطعه زمین به پاک ثبتی 165 فرعی از 24 اصلی بخش 10 مش�هد واقع در جاده س�نتو پیچ کورده بعد از 
شهرک صنايع سنگین جاده باغشک بعد از کوچه سربداران اول چاه موتور سازمان آب سر دو نبش کاربری کشاورزی 
ديم و جز اراضی زراعی به نام علی اکبر شجاعی که هیچ گونه خدماتی از قبیل آب وبرق و گاز در نزديکی زمین نیست 
بافت و س�اختمان خاک لومی ش�نی و قابلیت زراعی در شرايط ديم ضعیف می باشد که ارزش هر متر مربع اين زمین 

معادل 200/000 ريال و جمعا به مبلغ 400/000/000 ريال ارزيابی گرديده است.
لگزيان � مدير دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شانديز

511/179آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد به ش�ماره بايگانی اجرای احکام 
110/8/960336 آقای حسن ابراهیمی زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 549/934/487 ريال در حق آقای ابوالفضل 
حاجی آقا جان پور و نیز مبلغ 21/581/884 ريال نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش 
اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر 
دولتی توقیف توس�ط کارشناس رسمی دادگستری به ش�رح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/9 از ساعت 
8/45 الی 9/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی 
که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج 
روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا حداقل ده 
درصد از بهای مورد مزايده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق 
با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا 
ندارد. شرح اموال مورد مزايده: يک دانگ 5706 ده هزارم يک دانگ مشاع از ششدانگ اعیان ملک متعلق به محکوم 
علیه واقع در مشهد بلوار شیخ صدوق 19 پاک 74 دارای پاک ثبتی 6992 فرعی از 11 اصلی بخش 9 مشهد با عرصه 
موقوفه آس�تان قدس رضوی به مس�احت 254/70 متر مربع که مساحت 3/19 متر مربع آن در مسیر قرارداد با اعیان 
مشتمل بر يک واحد مسکونی در طبقه همکف 2 خواب به انضمام حال و پذيرائی با کف سرامیک و آشپرخانه اپن با 
کابینت ام دی اف، سیستم گرمايشی بخاری و سرمايشی کولر ابی سیستم سازه ای ساختمان نیم فلز، با سقف آهن پوش 
و ضربی آجری با قدمت حدود 20 سال )بازسازی شده( نما سرامیک دارای انشعابات آب، برق، گاز شهری که مطابق با 
نظريه کارشناسی به مبلغ 4/400/000/000 ريال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 963/270/645 )مجموع رهن 
بانک و محکوم به( به فروش می رسد. ضمنا ملک در قبال مبلغ 601/841/124 ريال در رهن بانک صادرات می باشد./ ف
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/180آگهی مزايده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/6/970455 
شرکت سوشیانت صنعت  توس محکوم است به پرداخت مبلغ 2/962/519/214 ريال در حق آقای سید  مهدی امجدی 
و نیز مبلغ 45/947/520 ريال نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است 
حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/09 از ساعت 8 الی 8/45 صبح در 
مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام 
مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را 
پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری 
مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد 
مزايده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه 
قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. شرح اموال 
مورد مزايده: 1� تعداد 117/727 سهم انبیه از سهام شرکت پديده که مطابق با نظريه کارشناسی قیمت هر سهم به مبلغ 
2/750 ريال برآورد و جمعا به مبلغ 323/749/250 ريال به فروش می رسد. 2� تعداد 12/744 سهم توسعه از سهام 
شرکت پديده که مطابق با نظريه کارشناسی قیمت هر سهم به مبلغ 12/744 ريال برآورد و جمعاً به مبلغ573/480/000 

ريال به فروش می رسد./س
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/181آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/4/962584 
شرکت يکتا صنعت سرما سازه کاظمی زاگرس محکوم است به پرداخت مبلغ 28/943/738 ريال در حق آقای هاشم 
نوروزی میر فضل له و نیز مبلغ 1/000/000 ريال نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش 
اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر 
دولتی توقیف توس�ط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/09 از ساعت 
10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی 
که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج 
روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا حداقل ده 
درصد از بهای مورد مزايده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق 
با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا 
ندارد. شرح اموال مورد مزايده : يک دستگاه فريزر صندوقی چهار درب از باا، ساخت ايران، شرکت يکتا صنعت سرما 
سازه کاظمی زاگرس، به ابعاد 110 سانتی متر طول، 60 سانتی متر عرض و 80 سانتی متر ارتفاع که با توجه به جمیع موارد 

توسط  کارشناس 20/000/000 ريال ارزيابی گرديد و از طريق مزايده به فروش می رسد./س
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/182آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 5 دادگاه حقوقی مش�هد به ش�ماره بايگان�ی اجرای احکام 
110/7/960746  آق�ای مجتبی جالی طلب محکوم اس�ت به پرداخت 1� مبلغ 1/072/730/428 ريال در حق 
آق�ای س�ید محمد صادق زاده بايگی و نیز مبلغ 56/636/521 ريال نیم عش�ر دولت�ی، 2� مبلغ 140/000/000 
ريال بابت کاس�ه پرونده 110/10/960571 نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده 
است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر دولتی 
توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/05 از ساعت 
11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار مدرس 
� مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برس�د مزايده از قیمت ارزيابی 
ش�ده ش�روع و به کسانی که بااترين قیمت را پیش�نهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند 
جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نس�بت به بازديد آنان از 
اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزايده نقداً و فی المجلس از برنده وصول 
خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده 
فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزايده : شش دانگ 
س�ر قفلی يک باب مغازه متعلق به ش�خص ثالث آقايان ابراهیم احمديان يزدی و حس�ن احمديان يزدی )هر 
ک�دام بانک س�ه دانگ( و مالک اعیان مغ�ازه مجموعه فرهنگی خاتم اانبیای واق�ع در خیابان جنت پاک 4، 
مقابل بانک کشاورزی با دهانه حدود سه متر و عمق 6/75 که هشتاد سانتی متر انتهای آن به سیستم راه پله 
دسترسی به نیم  طبقه می باشد، به مساحت حدود بیست متر و ارتفاع مفید طبقه همکف 2/80 و ارتفاع نیم 
طبقه 2/20 ، کف مغازه س�نگ و 25 س�انتی متر بااتر از کف خیابان، شیشه سکوريت، کاربری همکف تجاری 
و نیم طبقه به عنوان انباردارای امتیاز برق مس�تقل، آب مشترک که مطابق با نظريه هیات سه نفره کارشناس 
به مبلغ 7/400/000/000 ريال برآورد و به فروش می رس�د. ) ضمنا میزان تعهد اش�خاص ثالث 403/970/334 

ريال می باشد(./س
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/183آگهی مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/6/951576 
آقای حس�ین عطار محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 855/099/531 ريال در حق  خانم فاطمه حیاتی ثانی و نیز مبلغ 
42/754/976 ريال نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب 
تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/08 از ساعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضائی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق 
مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند 
واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا 
مراجعه تا نس�بت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزايده نقداً و 
فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی 
های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزايده 
: يک دستگاه خودروی سواری پژو پارس متعلق به محکوم علیه دارای پاک انتظامی ايران 12 � 874 ی 47 به رنگ 
خاکستری ، مدل 1385 اطاق و بدنه، تودوزی و صندلی نسبتا سالم، داشبورد سالم، دور تا دور بدنه، شامل درب عقب و 
جلو رکاب، گلگیر جلو و عقب سمت چپ ، درب صندوق عقب، سپرجلو و عقب، درب جلو و عقب، گلگیر جلو و عقب 
سمت راست آثار برخورد و خط و خش دارد و بايد مجددا صافکاری و رنگ آمیزی شود، خطر عقب سمت راست شکسته 
و زه روی درب  عقب چپ بايد تعويض شود، قاب رکاب سمت راست ندارد، تايرها 30 درجه که مطابق با نظريه کارشناسی 

به مبلغ 200/000/000 ريال به فروش می رسد./س
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/184آگهی مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 19 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/10/961094 
آقای امراله اسدی محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 970/444/000 ريال در حق آقای محمد حسین قبولی و نیز مبلغ 
48/522/200 ريال نیم عش�ر دولتی، 2� مبلغ 42/591/200 ريال بابت کاس�ه پرونده 110/10/951709 ، نظر به اينکه 
محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل 
خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر 
گرديده در تاريخ 97/10/08 از ساعت 11 الی 11/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع 
در مش�هد بلوار مدرس � مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از 
قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند 
جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد 
مزايده اقدام گردد. ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزايده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های 
تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات 
قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزايده :  9964 ده هزارم يک دانگ مشاع از شش دانگ يک 
باب آپارتمان واقع در مشهد ، هاشمیه، بین اله 19 و 21، پاک 89، طبقه چهارم ، بدون سند و صورت جلسه تفکیکی 
و پايان کار ش�هرداری در يک مجموعه ش�ش واحدی با نمای سنگ در نمای اصلی و فاقد نما در سمت جنوب و غرب 
در زمینی به مساحت عرصه 236 متر مربع آپارتمان ، سه خوابه، آشپزخانه دارای کابینت ام دی اف ، کف ها سرامیک، 
دارای آسانسور، گرمايش پکیج ديواری و سرمايش کولر آبی دارای انشعابات مشتمل برق و گاز و انشعابات آب مشترک 
به مساحت حدود 165 متر مربع با حق استفاده اختصاصی از انباری و بقیه اشتراکات که شش دانگ آپارتمان مطابق 
با نظريه کارشناس�ی به مبلغ 6/100/000/000 ريال برآورد ش�ده است که به میزان فوق به مبلغ 1/013/035/200 ريال به 

فروش می رسد./س
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/185آگهی مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه نیابت دادگاه حقوقی شاهین ش�هر به شماره بايگانی اجرای احکام 
110/16/962349 آقای رسول مقانلو محکوم است به پرداخت مبلغ 120 عدد سکه بهار آزادی به عاوه خسارات دادرسی 
در حق خانم فاطمه مقانلو و نیز مبلغ 78/000/000 ريال نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت 
ديونش اقدامی نکرده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و 
نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/09 از 
ساعت 9/30 الی 10/15 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار مدرس � 
مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به 
کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر 
پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد. ضمنا حداقل 
ده درصد از بهای مورد مزايده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق 
با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا 
ندارد. شرح اموال مورد مزايده : 1� سر قفلی يک باب مغازه به آدرس شهرک صنعتی طرق � خیابان سردخانه � نرسیده 
به میان 4� داخل گاراژ حداد � مغازه راديات سازی به مساحت حدود 12 متر مربع، مغازه دارای بالکن و برق مستقل و 
آب مشترک و فاقد انشعاب گاز می باشد که با توجه به جمیع موارد توسط کارشناس 600/000/000 ريال ارزيابی گرديده و 
از طريق مزايده به فروش می رسد. 2� تمامت ملک )يک قطعه زمین( )قولنامه ای و فاقد سند رسمی( واقع در هاشمیه 
93 )بعد از تقاطع نماز( خورشید 7/2 ، انتهای خیابان بن بست )سمت راست، يک قطعه مانده به آخر( ملک دارای 160 
متر مربع مساحت ) 8 متر بر حاشیه و 20 متر طول( فاقد هر  گونه مستحدثات و اشتراکات ديوارکشی شده، حاشیه معبر 
6 متری )بن بست( آسفالت شده مشرف به پارک کوهستانی خورشید  که توسط کارشناس 1/300/000/000 ريال ارزيابی 
گرديده و از طريق مزايده به فروش می رسد، )ازم به ذکر است که همسايه های شمالی اين ملک دارای امتیازات آب و 

برق وو گاز و تلفن بوده و در حال بهره برداری می باشند.(./س
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/186آگهی مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 24 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/17/970086 
حکم به ماترک مرحوم سید حسن حسینی ابريشمی صادر و مقرر گرديد که ماترک مطابق نظريه کارشناسی به شرح 
ذيل و از طريق مزايده حضوری با نماينده محترم دادس�تان در تاريخ 97/10/08 از س�اعت 8 الی 8/45 صبح در محل 
مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به 
کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر 
پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد . ضمنا حداقل 
ده درصد از بهای مورد مزايده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق 
با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا 
ندارد. شرح اموال مورد مزايده: سرقفلی يک واحد تجاری واقع در خیابان  جنت � پاساژ رکنی � طبقه همکف واحد 10 
احداث شده در بخشی از پاک 1 فرعی از 57 بخش يک مشهد، عرض مغازه 3/2 متر و عمق کلی مفید 5/1 متر و ارتفاع 
تقريبی 2/5 متر که در انتهای مغازه با پله به  عرض 75 سانتیمتر به بالکن ارتباط دارد، بالکن يکسره و ارتفاع تقريبی آن 
2/15 متر است کف مغازه سنگ � ديوار گچ سفید و کاغذ ديواری و درب سکوريت می باشد که با توجه به جمیع موارد 

مذکور توسط کارشناس 2/268/000/000 ريال ارزيابی گردد و از طريق مزايده به فروش می رسد./ج
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/187آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/9/951243 
آقای حسین نريمان اصلی محکوم است به پرداخت مبلغ 323/875/700 ريال در حق آقای حسین شفايی و نیز مبلغ 
16/193/785 ريال نیم  عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب 
تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/08 از ساعت 9/45 الی 10/15 صبح در مجتمع 
قضايی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد 
نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد . ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزايده نقداً 
و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی 

های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. 
شرح اموال مورد مزايده: 34 طاقه پارچه فاستونی جامعه به رنگ های مشکی و سورمه ای به متراژ کل 1088 به قیمت 

هر واحد 275/000 ريال و جمعا به مبلغ 299/200/000 ريال به فروش می رسد./ ف
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/188آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/12/961272 
آقای 1� يوس�ف � ياس�من � داوود همگ يوسفی سیگاری و خانم گلنار ترابی طباطبايی محکوم است به پرداخت مبلغ 
642/843/055 ريال در حق سارا و سوسن و سیامک يوسفی سیگاری و نیز مبلغ 31/217/152 ريال نیم عشر دولتی نظر 
به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال 
اصل خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر 
گرديده در تاريخ 97/10/08 از ساعت 11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضايی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع 
د ر مشهد- بلوار مدرس –مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری به فروش برسد از قیمت ارزيابی 
شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب 
اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد 
. ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزايده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و 
انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين 
اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزايده: مدل 1990 )2 رنگ( و هايدلبرگ آلمان به مبلغ 500/0000/000 ريال GTO 1� ماشین چاپ 
افنت 2� ماشین چاپ ملخی با طاکوب هايدلبرگ آلمان به مبلغ 120/000/000 ريال 3� باسکول ديجیتال فروشگاه ظهوريان 
به مبلغ 10/000/000 ريال به مبلغ 10/000/000 ريال e 4� ماشین چاپ دوپلو مدل 430 � 5� امینت چینی با پرس به مبلغ 

4/000/000 ريال 6� کپسول آتشنشانی 4 عدد 12 کیلويی و 2 عدد 50 کیلويی جمعا به مبلغ 6/000/000 ريال
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/189آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 34 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/17/950202 
حکم به فروش ماترک مرحوم منور نوکندی صادر و مقرر گرديد که ماترک مطابق نظريه کارشناسی به شرح ذيل و از 
طريق مزايده حضوری با حضور نماينده محترم دادستان در محل مجتمع اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع 
در بلوار مدرس مدرس 6 در تاريخ 97/10/02 از ساعت 11/45 الی 12/30 صبح به فروش برسد مزايده از قیمت کارشناسی 
شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ خريدار برنده مزايده 
نقدا و فی المجلس اخذ خواهد شد، طالبین به خريد می توانند ظرف پنج روز قبل از تاريخ مزايده به اين اجرا مراجعه تا 
نسبت به بازديد آنان از  مورد مزايده اقدام گردد، بدهی های معوقه به عهده فروشندگان و هزينه های نقل و انتقال به 
عهده خريدار می باشد، تخلیه و تحويل تابع مقررات قانونی بوده و ارتباط به اين اجرا ندارد. )ضمناً محکوم به روز مزايده، 
مجددا محاسبه و براساس آن از اموال موضوع مزايده فروخته خواهد شد.( شرح اموال مورد مزايده: سه دانگ مشاع از 
شش دانگ ملک واقع در بلوار فاطمیه، فاطمیه 33 � خیابان زيبايی � بن بست اول � سمت راست � انتهای کوچه � با 
پاک ثبتی 660 فرعی از 71 اصلی بخش نه مشهد با عرصه موقوفه قهار قلی میرزا با مساحت103/4 متر مربع با کاربری 
تراکم متوسط مسکونی و اعیان به مساحت 102 متر مربع در 2 طبقه : زير زمین و همکف و دارای انشعابات آب و برق و 
گاز با قدمت حدود 40 سال خالی از سکنه و مخروبه، که شش دانگ آن مطابق با نظريه کارشناس به مبلغ 1/280/000/000 
ريال برآورد شده است. که سه دانگ از شش دانگ آن به مبلغ 640/000/000 ريال به فروش می رسد. )میزان بدهی پاک 

مذکور اعم از اجور معوقه و پذيره انتقال مبلغ 115/724/500 ريال اعام گرديده است./س
دادورز اجرای احکام حقوقی و خانواده مشهد � واحد مزايده

511/190آگهی مزايده
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/17/970005 
حکم به فروش ماترک مرحوم محمدتقی يعقوبی صادر و مقرر گردد که ماترک مطابق نظريه کارشناسی به شرح ذيل و 
از طريق مزايده حضوری با حضور نماينده محترم دادستان در تاريخ 97/10/01 از ساعت 9/30 الی 10/15 صبح در محل 
مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی 
از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد 
نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری  مزايده به اين 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد ضمناً حداقل ده درصد از بهای مورد مزايده نقدا 
و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده 
فروش�نده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباط به اين اجرا ندارد. ش�رح اموال مورد مزايده: 1� ملک دارای پاک 
ثبتی 958 فرعی از 60 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان میثم شمالی � نبش میثم 31 روبروی بانک صادرات با عرصه 
به مساحت 237 متر مربع و اعیان موجود در 2 طبقه جمعا به مساحت 400 متر مربع بدون بنا و با پنجره های آلومینیوم 
� همکف مش�تمل بر 6 باب مغازه  و يک اتاق و س�رويس توالت و اول نیز شامل 6 باب اتاق � 2 هال � 2 آشپزخانه و 2 
سرويس توالت و حمام است � کابینت آشپزخانه فلزی � گرمايش بخاری و سرمايش کولر آبی � 2 باب از مغازه ها به 
صورت مالکیت )مغازه الکتريکی و خیاطی( به غیر فروخته شده است و يک باب مغازه نیز به صورت سرقفلی )مغازه 
اماک( فروخته ش�ده است سه باب مغازه )سوپر، لحافدوزی و تخلیه( در اختیار وراث می باشد. مغازه سوپر به متراژ 
30/54 مت�ر مرب�ع ، لحافدوزی 36/83 متر مربع و مغازه تخلیه 17/45 متر مربع می باش�د. هر يک از مغازه ها دارای 
انشعابات برق  مجزی و قسمت مسکونی نیز دارای يک انشعاب آب و برق و دو انشعاب گاز می باشد که مطابق با نظريه 
کارشناسی ارزش ششدانگ بعاوه اعیان و با احتساب ارزش تجاری مغازه های فروخته شده و همچنین ارزش مالکیت 
مغازه ای که فقط س�رقفلی منتقل شده اس�ت به مبلغ 7/000/000/000 ريال برآورد و به فروش می رسد 2� ملک دارای 
پاک ثبتی 959 فرعی از 60 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان میثم شمالی، میثم شمالی 31، قطعه دوم با عرصه به 
مساحت 201/07 متر مربع و اعیان در 2 طبقه جمعاً به مساحت 240 متر مربع  اعیان بدون نما همکف شامل 2 باب مغازه 
)سرقفلی مغازه آرايشگاه به غیر فروخته شده است و مغازه ديگر نیز فاقد مجوز تجاری دائم از شهرداری می باشد( و 2 
اتاق و طبقه اول نیز شامل هال 3 اتاق � آشپزخانه و سرويس توالت و حمام کابینت فلزی گرمايش بخاری و سرمايش کولر 
آبی � هر يک از مغازه ها دارای امتیاز برق و قسمت مسکونی نیز دارای يک انشعاب آب، يک انشعاب برق و يک انشعاب 
گاز میباشد که ارزش ششدانگ عرصه بعاوه اعیان با احتساب مالکیت مغازه ای که فقط سرقفلی آن فروخته شده و 

مطابق با نظريه کارشناسی به مبلغ 3/530/000/000 ريال برآورد شده است و به فروش می رسد./
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/191آگهی تجديد مزايده اموال منقول و  غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 50 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/14/951888 
آقای سید رضا عرب شاهی محکوم است به پرداخت مبلغ 385/020/000 ريال در حق آقای حسین اشرافی کاخکی و نیز 
مبلغ 2/751/000 ريال نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب 
تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس 
رس�می دادگستری به ش�رح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/01 از س�اعت 8/45 الی 9/30 صبح در محل 
مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی 
از طريق مزايده حضوری به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد 
نمايند واگذار خواهد شد طالبین به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری  مزايده به اين 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از اموال مورد مزايده اقدام گردد ضمناً حداقل ده درصد از بهای مورد مزايده نقدا 
و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رويه قضايی وبدهی 
های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزايده: يک 
دانگ و 155 هزارم يک دانگ مشاع از شش دانگ ملک متعلق به محکوم علیه آقای سید رضا عربشاهی واقع در میدان 
فهمیده، بلوار کش�اورز� کش�اورز 11 � کوچه 11/1 سمت راست � قطعه سوم � به مساحت 2000 متر مربع با پاک ثبتی 
2374 فرعی از 1 اصلی که در محدوده شهر واقع شده و با لحاظ بافت منطقه ای به لحاظ مسکونی در اولويت قرار ندارد 
و با وضعیت کشاورزی و زراعی در محدوده شهر با احتساب از بین رفتن استعداد کشاورزی به لحاظ وضعیت انبارداری 
و کارگاه های کوچک صنعتی که شش دانگ ملک مطابق با نظريه کارشناسی به مبلغ 2/000/000/000  ريال برآورد شده 

است که به میزان فوق به مبلغ 385/020/000 ريال به فروش می رسد. / س
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/192آگهی تجديد مزايده اموال منقول و غیر  منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بايگانی اجرای احکام 110/13/951246 
آقای ماش�االه پهلوانی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 736/847/242 ريال در حق آقای حس�ن ش�ريعتی و نیز مبلغ 
30/249/993 ريال نیم عشر دولتی نظر به اينکه محکوم علیه نسبت به پرداخت ديونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذيل در قبال اصل خواسته و هزينه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذيل ارزيابی و مقرر گرديده در تاريخ 97/10/01 از ساعت 11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای 
احکام مدنی مشهد واحد مزايده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طريق مزايده حضوری 
به فروش برسد مزايده از قیمت ارزيابی شده شروع و به کسانی که بااترين قیمت را پیشنهاد نمايند واگذار خواهد شد طالبین 
به خريد می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری  مزايده به اين اجرا مراجعه تا نسبت به بازديد آنان از 
اموال مورد مزايده اقدام گردد ضمناً حداقل ده درصد از بهای مورد مزايده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزينه 
های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات ورويه قضايی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات 
قانونی بوده و ارتباطی به اين اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزايده: دو سهم از مشاع 13 سهم به استثنا ثمن قیمت عرصه و اعیان 
تمامیت يک باب مغازه )سهم اارث محکوم علیه( واقع در مشهد � بلوار توس � مقابل توس 65 )تحت عنوان مجتمع صنعتی 
ثامن معین الرضا( به مساحت حدود 150 متر مربع با کاربری تجاری موقت و با قدمت بیش از 20 سال دارای امتیازات آب و برق 
و گاز و تلفن که تمامیت آن مطابق با نظريه کارشناسی به مبلغ 5/000/000/000 ريال برآورد شده است، که به میزان فوق )سهم 

اارث محکوم علیه( به مبلغ 673/076/922 ريال به فروش می رسد. / س
مدير واحد مزايده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/193آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم رضا نجفی فرزند بهزاد
شاکی آقای عماد محبوبی به طرفیت متهم آقای رضا نجفی فرزند بهزاد به اتهام شرکت در آدم ربايی مطرح که به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه بايگانی 970023 شعبه 2 دادگاه کیفری يک استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/12/18 ساعت 9 تعیین که  حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب دو نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک 
ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.انتشار نوبت اول:97/9/15-نوبت دوم:97/9/25-رايگان
منشی شعبه 2 دادگاه کیفری يک استان خراسان رضوی � رضا قربانپور

511/194آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جال باقری
خواهان آقای رضا دانشمند بقمچ و غیره با وکالت عباس يوسفی ساکت دادخواستی به طرفیت خواندگان جال باقری و غیره به 
خواسته مجلوب ثالث از دادنامه 9709975112300500 صادره از شعبه 8 مشهد مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 9609985112300753 شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 
ساعت 10 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يک ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.شماره بايگانی:970781
مدير دفتر شعبه 14  دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوی � رويا رايج

511/195آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره بايگانی : 970771 در خصوص تجديدنظرخواهی خانم مهناز صالحی به وکالت از خانم عصمت بیک زاده بطرفیت تجديد 
نظرخواندگان خانمها 1� زهرا براتی فرزند حیدر علی 2� کبری تفقدی مطلق فرزند برات 3� رقیه کرمی فرزند علی اصغر و 
آقايان 1� فرهاد فاحی خراسانی فرزند محمد 2� آرمین سعیدی فرزند محمود مطرح که به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 9509987575400176 شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 
س�اعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان و درخواست خواهان مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف يک ماه پس 
از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه 2 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوی � معصومه يوسف پورطرقی

512/196رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه خانم معصومه رفعتی نوروزی دارای شناسنامه شماره 2507 به شرح دادخواست به کاسه 557-97 ش 2 از 
اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم حسین رفعتی نوروزی به شماره شناسنامه 
6 در تاريخ 89/1/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� مرتضی 
رفعتی نوروزی کد ملی 0873116275 ت ت 1365 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 2� پری رفعتی 
نوروزی کد ملی 0873109856 ت ت 1367 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 3� محمد ابراهیم رفعتی 
نوروزی کد ملی 0871453126 ت ت 1342 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 4� معصومه رفعتی نوروزی 
کد ملی 0871220148 ت ت 1356 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 5� مصطفی رفعتی نوروزی کد ملی 
0860189783 ت ت 1370 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 6� دردانه رفعتی نوروزی کد ملی 0860364011 
ت ت 1372 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 7� احمد رفعتی نوروزی کد ملی 0872773701 ت ت 1362 
محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 8� فاطمه نیک خوی نوروزی  کد ملی 0871451352 ت ت 1334 محل 
صدور شناسنامه قوچان همسر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را  در  يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر و هر 

وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط وبا اثر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 2 شورای حل  اختاف  شهرستان قوچان

512/197رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه آقای س�ید جواد راستگو دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کاس�ه 3/1257/97 از اين شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین راستگو به شناسنامه 1255 در تاريخ 
1397/8/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1� معصومه غوثی فرزند 
قنبرعلی متولد 1326/7/10 ش ش 307 صادره از تربت  جام � شخلو همسر متوفی 2� سید جواد راستگو فرزند سیدحسین 
متولد 1349/10/26 ش ش 5 صادره از چناران فرزند متوفی 3� سید علی راستگو فرزند سید حسین متولد 1369/2/8 ش م 
0720083877 صادره از تربت جام فرزند متوفی 4� سید محمد راستگو فرزند سید حسین متولد 1363/5/8 ش ش 657 
صادره از تربت جام فرزند متوفی 5� سید رضا راستگو فرزند سید حسین متولد 1351/1/26 ش ش 11 صادره از تربت جام 
فرزند متوفی 6� بی بی مريم راستگو فرزند سید حسین متولد 1355/6/27 ش ش 229 صادره از تربت جام فرزند متوفی 7� 
فاطمه راستگو فرزند سید حسین متولد 1356/6/29 ش ش 321 صادره از تربت جام فرزند متوفی 8� اکرم راستگو فرزند 
سید حسین متولد 1358/11/5 ش ش 532 صادره از تربت جام فرزند متوفی 9� بی بی نیره راستگو فرزند سید حسین متولد 
1367/12/1 ش ش 8210 صادره از تربت جام فرزند متوفی 10� بی بی زهرا راستگو فرزند سید حسین متولد 1365/6/29 ش 
ش 3072 صادره از تربت جام فرزند متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک 

ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه سوم حقوقی  شورای حل  اختاف  شهرستان تربت جام

512/198رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه خانم طلعت امیری دوغائی دارای شناس�نامه ش�ماره 0870623567 به شرح دادخواست به کاسه 587-97 ش 2 از اين شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم ام البنین امروزی ثانی گرمجان  به شماره شناسنامه 0872558118 در 
تاريخ 1394/2/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� طوبی امیری دوغائی کد ملی 
0870622099 ت ت 1345 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 2� عبداله امیری دوغائی کد ملی 0870563017 ت ت 1347 
محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 3� طلعت امیری دوغائی کد ملی 0870623567 ت ت 1350 محل صدور شناسنامه 
قوچان نسبت با متوفی فرزند 4� بتول امیری دوغائی کد ملی 0870624105 ت ت 1352 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 
5� مرضیه امیری دوغائی کد ملی 0871625393 ت ت 1357 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 6� کاظم امیری دوغائی 
کد ملی 0872643761 ت ت 1363 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 7� محمد امیری دوغائی کد ملی 0870774905 
ت ت 1346 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 8� مجتبی امیری دوغائی کد ملی 0860046923 ت ت 1368 محل صدور 
شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 9� حسین امیری دوغائی کد ملی 0860331245 ت ت 1372 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با 
متوفی فرزند 10� علی امیری دوغائی کد ملی 0872417360 ت ت 1360 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را  در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از اين موعد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط وبا اثر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 2 شورای حل  اختاف  شهرستان قوچان

512/199رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه آقای مهدی براتی مقدم جعفرآباد دارای شناسنامه شماره 0870472836 به شرح دادخواست به کاسه 593-

97 ش 2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رمضان براتی مقدم جعفرآباد به 
ش�ماره شناسنامه 0870546791 در تاريخ 1397/8/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1� احمد براتی مقدم جعفرآباد کد ملی 0872753883 ت ت 1357 قوچان نسبت با متوفی فرزند 2� 
جواد براتی مقدم جعفرآباد کد ملی 0872382117 ت ت 1359 قوچان نسبت با متوفی فرزند 3� مهدی براتی مقدم جعفرآباد 
کد ملی 0870472836 ت ت 1361 قوچان نسبت با متوفی فرزند 4� کبری براتی مقدم جعفرآباد کد ملی 0872916790 ت 
ت 1364 قوچان نسبت با متوفی فرزند 5� محمدعلی براتی مقدم جعفرآباد کد ملی 0860667987 ت ت 1380 قوچان نسبت 
با متوفی فرزند 6� خیرالنساء حاجی زاده جعفرآباد کد ملی 0872591182 ت ت 1338 قوچان نسبت با متوفی همسر . اينک با 
انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی 

که بعد از اين موعد ابراز  شود از درجه اعتبار ساقط وبا اثر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 2 شورای حل  اختاف  شهرستان قوچان

512/200رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه آقای علی رحلتی دارای شناسنامه شماره 0873055977 به شرح دادخواست به کاسه 541-97 ش 2 از اين 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم باباعلی رحلتی جعفرآبادی به شماره شناسنامه 
0870535641 در تاريخ 1386/5/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1� علی اصغر رحلتی جعفرآبادی کد ملی 0870548913 ت ت 1343 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 
2� جبار رحلتی جعفرآبادی کد ملی 0870551132 ت ت 1348 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 3� زهرا 
رحلتی جعفرآبادی کد ملی 0872703908 ت ت 1325 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 4� قربانعلی 
رحلتی جعفرآباد کد ملی 0872559068 ت ت 1329 محل صدور شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 5� رضا قلی 
رحلتی کد ملی 0870796593 ت ت 1335 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 6� علی اکبر رحلتی کد ملی 
0870796607 ت ت 1337 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 7� سکینه رحلتی کد ملی 0872595234 
ت ت 1338 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی همسر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف 
يک ماه به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از اين موعد ابراز  شود از درجه اعتبار 

ساقط وبا اثر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 2 شورای حل  اختاف  شهرستان قوچان

512/201رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اينکه خديجه حاجی زاده دارای شناس�نامه ش�ماره 6359001896 به شرح دادخواست به کاسه 572-97 ش 
2 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم ناهید حسین پور شرف به شماره 
شناسنامه 0871867273 در تاريخ 1386/9/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس�ت به: 1� خديجه حاجی زاده کد ملی 6359001896 ت ت 1329 محل صدور شناس�نامه فاروج نس�بت با 
متوفی مادر 2� مريم حس�ین پور شرف کد ملی 0871836254 ت ت 1347 قوچان نسبت با متوفی خواهر. 3� اعظم 
حس�ین پور ش�رف 0871867265 ت ت 1356 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی خواهر 4� علی حسین 
پور شرف 0873084918 ت ت 1365 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی برادر 5� مهدی حسین پور شرف 
0860224171 ت ت 1370 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی برادر 6� ولی حسین پور شرف 0860064247 
ت ت 1368 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی برادر 7� اکرم حسین پور 0871836858 ت ت 1352 محل 
صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی خواهر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هر کس�ی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه 
به دادگاه تقديم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از اين موعد ابراز  شود از درجه اعتبار 

ساقط وبا اثر خواهد شد.
قاضی شورا � شعبه 2 شورای حل  اختاف  شهرستان قوچان
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 287/15/96 وقت رس�یدگی: شنبه 97/11/6 س�اعت 10:30 خواهان: فرينوش 
پرويني  خوانده: عرفان س�هامي     خواسته: اجرت المثل خواهان خانم فرينوش پرويني فرزند 
مرتضي دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه 15 ش�ورای 
حل اختاف بخش قرچک ارجاع گرديده و وقت رس�یدگی بتاريخ 97/11/6 روز ش�نبه س�اعت 
10:30 تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور شورا 
و بتجوي�ز م�اده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب ي�ک نوبت جهت اطاع  و ش�رکت در 
جلس�ه دادرس�ی در يکی از جرايد کثیراانتش�ار به خوانده/خواندگان آگهی میشود. نامبرده/

نامبردگان می توانند از تاريخ نش�ر آخرين آگهی ظرف ي�ک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعام نش�انی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر باا 

جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
       1878      دبیر حوزه  15 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 96 /282/15  وقت رس�یدگی: ش�نبه 97/11/6 س�اعت:9:30 صب�ح  خواهان: 
فرينوش پرويني خوانده: عرفان س�هامي خواس�ته: مطالبه نفقه خواهان خانم فرينوش پرويني 
فرزن�د مرتضي دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نم�وده که جهت رس�یدگی به حوزه 15 
ش�ورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گرديده و وقت رس�یدگی بتاريخ 97/11/6 روزش�نبه  
س�اعت:9:30   تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
ش�ورا و بتجويز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب يک نوبت جهت اطاع و شرکت در 
جلس�ه دادرس�ی در يکی از جرايد کثیراانتش�ار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/

نامبردگان می توانند از تاريخ نش�ر آخرين آگهی ظرف ي�ک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن 
اعام نش�انی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر باا 

جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
           1879  دبیر حوزه 15 شورای حل اختاف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقاي علي نادري داراي ش�ماره شناس�نامه 638  به ش�رح دادخواست به کاسه 965/1/97 از 
اين ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا نادري 
بشناس�نامه ش�ماره 0410708011 درتاريخ 97/7/19 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر علي نادري 
داراي شماره شناسنامه 638 متولد 1346 پدرمتوفی 2- میناعزيزي دارای شماره شناسنامه 5  
متولد1350 مادرمتوفی اينک با انجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی 
می نمايد تا هرکس�ی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاريخ نشر آگهی 
ظرف يک ماه به ش�عبه يکم  ش�ورای حل اختاف شهرس�تان قرچک تقدي�م دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
                          1880            رئیس شعبه يکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقاي محمدعلي فعله گري داراي ش�ماره شناس�نامه 835  به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
961/1/97 از اين ش�عبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
س�میرا فعل�ه گري بشناس�نامه ش�ماره 26 درتاري�خ 97/7/12 اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر 
محمدعلي فعله گري داراي ش�ماره شناسنامه 835  متولد 1340 پدرمتوفی 2- خانم تاج فعله 
گري دارای ش�ماره شناسنامه 819  متولد 1340 مادرمتوفی 3- اردشیرفعله گري دارای شماره 
شناس�نامه 1003 متولد 1350همس�رمتوفی اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را يک نوبت آگهی می نمايد تا هرکس�ی اعتراضی دارد و يا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د 
از تاريخ نش�ر آگهی ظرف يک ماه به ش�عبه يکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقديم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       1873   رئیس شعبه يکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 425/4/97 وقت رس�یدگی: 97/10/13 خواهان: میاد کريم نژاد خوانده: میثم 
زين الديني خواس�ته: مطالبه وج�ه    خواهان آقاي میاد کريم نژاد فرزند عوض دادخواس�تی 
بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 4 شورای حل اختاف بخش قرچک 
ارجاع گرديده و وقت رسیدگی بتاريخ 97/10/13  ساعت 11  تعیین شده و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب يک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی در يکی از جرايد کثیراانتش�ار 
به خوانده/خواندگان  آگهی میش�ود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاريخ نش�ر آخرين آگهی 
ظرف يک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه کامل دادخواست و 

ضمائم را دريافت نمايند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
           1852  دبیر حوزه  4 شورای حل اختاف قرچک

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای رضا س�اری خانی فرزند قربان محمد بتاريخ97/9/12بش�ماره پرونده631-97 درخواس�ت صدورگواهی انحصار وراثت پدرش 
را نموده واعام داش�ته که قربان محمد س�اری خانی فرزند حرمن بشماره شناسنامه109متولد1344/4/12صادره ازگمیشان  درتاريخ 
1396/10/12دراقامت�گاه دائم�ی خود درروس�تای کملرفوت نموده و وراث حی�ن الفوت وی عبارتنداز1-امان گل بش�کوه ف انامحمد 
ش ش70ت ت 1340/4/3ش ملی 6289511297همس�رمرحوم2-تايماز س�اری خانی ف قربان محمد ش ش223ت ت1/1 /1365ش 
ملی6289961160پس�رمرحوم3-نورالدين س�اری خانی ف قرب�ان محم�د ت ت 1366/6/14ش ملی2230035509پس�رمرحوم4-
رض�ا س�اری خانی ف قربان محم�د ت ت1375/7/30ش ملی6280076636پسرمرحوم5-مايس�ا س�اری خان�ی ف قربان محمد ت 
ت1369/1/18ش ملی2230073001دخترمرحوم واغیر اينک شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يکنوبت آگهی 
مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم 

نمايد واا گواهی صادرخواهد شد.
 302-ريیس شعبه 2شورای حل اختاف شهری سیمین شهر 

آگهی درخواست حصر وراثت
  درخصوص بايگانی97/458-درخواس�ت يوسف قرنجیک فرزند سبحان مبنی برصدور گواهی حصروراثت مرحوم سبحان قرنجیک 
بادرنظرگرفتن گواهی فوت شماره 290160ف/20-اداره ثبت احوال گمیشان وبالحاظ اسناد هويت وشناسنامه ارائه شده که درپرونده 
پیوست میباشد که پس ازانجام تشريفات قانونی وبموجب اين ورقه شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گمیشان تايید مینمايد 
که سبحان قرنجیک فرزند سردار بشماره شناسنامه1569صادره ازگمیشان که پیرو دين اسام وآخرين اقامتگاه دائمی او شهرستان 
گمیش�ان روس�تای قلعه جیق بزرگ میباش�د درتاريخ1397/03/10دراثر ح�وادث ترافیکی فوت نموده وورث�ه اوعبارتند از1-قربان 
ب�ی بی دهق�ان ف نوبت کد ملی 4979085245ت ت1347همس�رمتوفی2-احمد قرنجیک ف س�بحان کدمل�ی  6289949780ت 
ت1366پسرمتوفی3-يوس�ف قرنجی�ک ف س�بحان کدمل�ی  6289976656ت ت1365پس�رمتوفی4-داود قرنجیک ف س�بحان 
کدملی 6289977458ت ت1367پسرمتوفی5-عايش�ه قرنجیک ف سبحان کدملی  2230063502ت ت1369دخترمتوفی6-صفیه 
قرنجیک ف س�بحان کدملی6280019640 ت ت1370دخترمتوفی واغیر اينک ش�ورا پس ازانجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت 
مزبوررا يکنوبت آگهی مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاريخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به 

اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واا گواهی صادر خواهد شد.
 301-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گمیشان-قنبرزاده افروزی

آگهی درخواست حصر وراثت
خان�م زهرا گودرزی فرزند رجبعلی بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه1/97/596-اين ش�ورا ثب�ت گرديده درخواس�ت صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که س�لطان درزی فرزند موسی بش�ماره شناس�نامه7305صادره ازکردکوی درتاريخ1397/1/5      
دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان کردکوی فوت نم�وده وورثه/ وراث حین الف�وت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-کتايون گودرزی 
ف رجبعل�ی ش مل�ی2248561954ت ت 1355/4/14دخترمتوفی2-حبی�ب اه گ�ودرزی ف رجبعلی ش مل�ی 2248505345ت 
ت1338/4/7پس�رمتوفی3-رجبعلی گ�ودرزی ف فرج اله ش مل�ی2248435622ت ت1304/8/7همس�رمتوفی4-میترا گودرزی 
ت  مل�ی2248510861ت  ش  رجبعل�ی  ف  گ�ودرزی  ت1350/1/1دخترمتوفی5-طیب�ه  مل�ی2120374945ت  ش  رجبعل�ی  ف 
1341/6/3دخترمتوفی6-زه�را گودرزی ف رجبعلی ش ملی2248566311ت ت1336/6/1دخترمتوفی7-مجید گودرزی ف رجبعلی 
ش ملی2120374953ت ت1351/3/1دخترمتوفی8-طاه�ره گودرزی ف رجبعلی ش ملی2248510853ت ت1340/1/1دخترمتوفی 
واغیر اينک شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يکنوبت آگهی مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه 

ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واا گواهی صادر خواهد شد.
 291-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-بازاری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای ش�عبانعلی گیان�ی فرزن�د محمدرضا بش�رح درخواس�تی ک�ه بکاس�ه 1/97/642-اين ش�ورا ثب�ت گرديده درخواس�ت 
صدورگواه�ی انحص�ار وراث�ت نموده واعام داش�ته که محم�د رضا گیانی فرزند ش�عبان بش�ماره شناس�نامه30صادره ازکردکوی 
درتاريخ97/8/14دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود شهرس�تان کردکوی ف�وت نموده وورث�ه/وراث حین الف�وت وی عبارتنداز/عبارتس�ت 
ف  گیان�ی  ت1355/6/15پسرمتوفی2-عبدالحس�ین  مل�ی2248554249ت  ش  محمدرض�ا  ف  گیان�ی  از1-عبدالوه�اب 
محمدرض�ا ش مل�ی2248539126ت ت1354/2/20پسرمتوفی3-ش�عبانعلی گیان�ی ف محمدرض�ا ش مل�ی2248589931ت 
1349/6/30پس�رمتوفی5-رقیه  ت  مل�ی2248592612ت  ش  محمدرض�ا  ف  گیان�ی  عل�ی  ت1344/6/29پس�رمتوفی4-محمد 
خات�ون گیانی ف محمدرض�ا ش مل�ی2249367337ت ت1347/3/1دخترمتوفی6-بی بی رحیمی النگ�ی ف عبدالرحمن ش ملی 
2249258104 ت ت1323/12/10همس�رمتوفی واغیر اينک شورا پس ازانجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يکنوبت آگهی 
مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم 

نمايد واا گواهی صادرخواهد شد.
 290-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-بازاری

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم ش�کوفه آهنگر يانس�ری فرزند محمد علی بش�رح درخواستی که بکاس�ه 97/747/ 2-اين ش�ورا ثبت گرديده درخواست 
صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که محمد علی آهنگريانس�ری فرزند شعبان بشماره شناسنامه2180908210صادره 
از کردک�وی درتاري�خ 97/8/7دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان کردک�وی فوت نموده وورث�ه/ وراث حین الف�وت وی عبارتنداز/
عبارتس�ت از1-بت�ول باق�ری ف جعف�ر ش مل�ی 2180444109مادرمتوفی2-رقی�ه بن�ی هاش�می بااج�اده ف میررحی�م ش ملی 
2248635087همسرمتوفی3-شکوفه آهنگريانس�ری ف محمد علی ش ملی 6649960411فرزند متوفی4-میاد آهنگريانسری ف 
محمد علی ش ملی0012423661فرزند متوفی واغیر اينک ش�ورا پس ازانجام تش�ريفات مقدماتی درخواست مزبوررا يکنوبت آگهی 
مینمايد تاهرکس اعتراضی دارد وياوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم 

نمايد واا گواهی صادر خواهد شد.
 289-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-براری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای محم�د علی غفارپ�ور فرزند اصغر بش�ماره شناسنامه4281بش�رح درخواس�تی که بکاس�ه 1/97/2352-اين ش�ورا ثبت 
گرديده درخواس�ت صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که صغری صافی زاده بش�ماره شناس�نامه9350درتاريخ1/5/6
390دراقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان بندرترکمن فوت نموده وورث�ه/ وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-محمد علی 
غفارپ�ور ف اصغ�ر کدمل�ی2239522811ت ت 1349فرزن�د ذکورمتوفی2-طاهره غفارپ�ور ف اصغر کدمل�ی2239784474ت ت 
1352فرزن�د اناث متوفی3-هاجر غفارپور ف اصغر کدمل�ی 2239519398ت ت1347فرزند اناث متوفی4-صديقه غفارپور ف اصغر 
کدمل�ی2239794879ت ت54فرزن�د اناث متوفی5-طیبه غفارپ�ور ف اصغر کدمل�ی2239812672ت ت1357فرزند اناث متوفی 
واغیر اينک ش�ورا پس ازانجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا يکنوبت آگهی مینمايد تاهرک�س اعتراضی دارد وياوصیت 

نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واا گواهی صادرخواهد شد.
 297-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن-مزيدی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای عبدالعزيز پورقاز فرزند يونس بش�ماره شناسنامه1788بش�رح درخواستی که بکاس�ه 1/97/2453-اين شورا ثبت گرديده 
درخواس�ت صدورگواه�ی انحص�ار وراثت نموده واعام داش�ته ک�ه يونس پورقاز بش�ماره شناس�نامه 323درتاري�خ1380/7/9در 
اقامت�گاه دائمی خود شهرس�تان بندرترکمن ف�وت نموده وورثه/وراث حین الف�وت آن مرحوم منحصر اس�ت به1-عبدالعزيز پورقاز 
ف يونس کدمل�ی2239618061ت ت1339فرزند ذکور متوفی2-بی بی زلیخا پورقاز ف يونس کدملی2239614341ت ت1331فرزند 
ان�اث متوفی3-ب�ی بی س�خیده پورق�از ف يون�س کدمل�ی 6289645560ت ت1347فرزند ان�اث متوفی4-آمنه پورق�از ف يونس 
کدمل�ی6289558404ت ت1357فرزن�د اناث متوفی5-طواق ب�ی بی پورقاز ف يونس کدمل�ی2239620412ت ت1343فرزند اناث 
متوفی6-ب�ی ب�ی حمی�ده پورق�از ف يون�س کدمل�ی6289645579ت ت1349فرزند ان�اث متوف�ی7-آق بابک پورق�از ف يونس 
کدمل�ی2239616814ت ت1336فرزند ان�اث متوفی8-آمان بی بی کت�وک ف تنگر بردی کدمل�ی6289768689ت ت1312زوجه 
متوف�ی واغیر اينک ش�ورا پس ازانجام تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا يکنوب�ت آگهی مینمايد تاهرک�س اعتراضی دارد 
وياوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباش�د ازتاريخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واا گواهی صادر خواهد 

شد.
 298-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن-مزيدی

آگهی درخواست حصر وراثت
   آق�ای س�عید اع�زازی آذر فرزن�د غامرض�ا بش�ماره شناس�نامه1920 بش�رح درخواس�تی ک�ه بکاس�ه 
9709981741800129-اين ش�ورا ثبت گرديده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که 
غامرضا اعزازی آذر بش�ماره شناس�نامه 4در تاريخ8/11/ 1397دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرترکمن  
ف�وت نم�وده وورثه/ وراث حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-س�عید اع�زازی آذر ف غامرضا کد ملی 
2121542639 ت ت1358فرزن�د ذکورمتوفی2-ق�درت اع�زازی آذر ف غامرض�ا کد مل�ی 2239785004ت 
ت1352 فرزن�د ذک�ور متوفی3-وحی�د اع�زازی آذر ف غامرض�ا ک�د مل�ی 2110003588ت ت1368فرزند 
ذکورمتوفی4-س�حر اعزازی آذر ف غامرضا کدملی 2239927399ت ت1364فرزند اناث متوفی5-س�کینه 
خوات�ون فوادی ف حس�ین کدملی 4989236998ت ت1330همس�رمتوفی واغیر اينک ش�ورا پس ازانجام 
تش�ريفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا يکنوبت آگهی مینمايد تاهرکس اعتراض�ی دارد وياوصیت نامه ای از 
متوفی نزد اومیباشد ازتاريخ انتشار آگهی ظرف1ماه به اين شورا مراجعه وتقديم نمايد واا گواهی صادرخواهد 

شد.
 299-قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف بندرترکمن-يوسفی

آگهی اباغ وقت دادرسی دادخواست وضمائم به صابراحمدی
  خواهان عبدالوحید توماج دادخواس�تی بطرفیت خوانده صابر احمدی فرزند حمید مجهول المکان بخواس�ته مطالبه طلب مطرح که 
به اين شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981741400109 بايگانی970109/شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن 
ثبت و وقت رس�یدگی مورخ1397/10/9ساعت9/30 جهت اجرای مراسم س�وگند تعیین ودرصورت عدم حضور خوانده صابر احمدی 
ياعدم اجرای س�وگند ازس�وی ايشان نکول تلقی وس�وگند به خواهان واگذار میگردد وحسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يکنوبت دريکی ازجرايد کثیراانتشار آگهی 
میگردد تاخوانده ظرف يکماه پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرردد. 
 300-مسئول دفتر شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن-حسینی

آگهی مزايده مال منقول مرحله اول
در پرونده اجرايی971670/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه489صادره ازشعبه8ش�ورای حل اختاف گرگان محکوم 
علیهاصديق�ه ع�رب احمدی فرزند محمد عل�ی محکوم بپرداخ�ت مبلغ248/751/245ريال بابت اصل خواس�ته وهزينه دادرس�ی 
وکارشناس�ی وخس�ارت تاخیرتاديه درحق س�امان اس�دی باوکالت خانم ش�املو ومبل�غ 12/362/562ريال درح�ق دولت محکوم 
وبدهکار میباش�د وحس�ب تعرفه مال ازس�وی محکوم له درجهت اس�تیفای محکوم به اموال ذيل توقیف وکارشناس منتخب بمبلغ 
470/000/000ري�ال ارزيابی نموده لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تش�ريفات قانونی ازطريق مزايده حضوری باش�رايط ذيل 
الذکر مال مورد مزايده رابفروش برساند متقاضیان خريد میتوانند درجلسه مزايده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمايندمال مورد 
مزايده شامل1-1دس�تگاه خودرو س�واری رانا به رنگ مش�کی بش�ماره انتظامی59-817 ج38مدل1395بدنه بجز مقداری خوردگی 
مختصر بوده گلگیرعقب چپ س�الم صندلیها س�الم شیش�ه ها وچراغها سالم استیکها حدودا70درصد میباش�د زمان ومکان مورد 
مزايده زمان روزس�ه شنبه مورخ97/9/27س�اعت11-12مکان مزايده گرگان ش�عبه اول اجرای احکام مدنی مستقردر شورا)شرايط 
مزايده(1-مزايده ازمبلغی که توس�ط کارشناس تعیین گرديده ش�روع برنده مزايده کسی است که بااترين مبلغ را درجلسه مزايده 
قبول نمايد2-برنده مزايده میبايست کل مبلغ مورد خريد را نقدا پرداخت نمايد3-مزايده با حضور نماينده محترم دادستان ونماينده 
اج�رای احکام مدنی انجام خواهد ش�د4-طالبین خريد میتوانند يک هفته قبل ازاج�رای مزايده با هماهنگی اين اجرا ازاموال منقول 

توقیف شده بازديد نمايند5-تحويل مال مورد مزايده پس ازپرداخت مبلغ مورد خريد می باشد.
286-مديرشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

آگهی مزايده مال منقول مرحله2
  درپرون�ده اجرايی921892/ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه ش�ماره 1143/92شعبه11ش�ورای حل اختاف گرگان 
محک�وم علی�ه فري�دون هاش�می زاده محک�وم بپرداخ�ت مبلغ40/700/000ري�ال درح�ق محکوم له محمد اس�دی ش�یخی ومبلغ 
2/035/000ريال درحق دولت محکوم وبدهکار میباش�د وحس�ب درخواس�ت محکوم له جهت اس�تیفای محکوم به مال ذيل توقیف 
وبمبلغ100/000/000ري�ال مورد ارزيابی قرارگرفته اس�ت لذا اجرای اح�کام درنظردارد پس ازانجام تش�ريفات قانونی ازطريق مزايده 
حضوری باش�رايط ذيل الذکر مال مورد مزايده رابفروش برس�اند متقاضیان خريد میتوانند درجلس�ه مزايده ش�رکت وپیش�نهادات 
خود را ارائه نمايندمال مورد مزايده ش�امل1-خودروی س�واری پژو405بش�ماره پاک59-922 د88مدل1380رنگ يشمی استیک 
مس�تعمل شیشه ها سالم سپر جلوشکسته رنگ س�قف ودرب صندوق عقب سوخته گلگیر عقب ودرب عقب نیاز به صافکاری ضبط 
وپخ�ش و2عدد بلندگو مبلمان مطابق اس�تهاک آن صدمه قابل اش�اره ندارد بدلیل عدم وجود س�وئیچ بازدي�د ومعاينه فنی مقدور 
نیس�ت وباتوجه به عدم وجود اس�ناد مسلم الصدور انطباق مشخصات فنی وشاسی خودرو مقدور نمیباشد بیمه ثالث نامشخص است 
با لح�اظ جمیع جهات ارزش خودرو100/000/000ريال مورد ارزيابی قرارگرفته اس�ت زمان مزايده روزچهارش�نبه مورخ10/05/ 1397 
ساعت11-12مکان مزايده گرگان شعبه2-اجرای احکام مدنی درشورا خ شهید بهشتی نبش نوبخت)شرايط مزايده(1-مزايده ازمبلغی 
که توس�ط کارشناس تعیین گرديده زيرقیمت کارشناسی وعرف ش�روع برنده مزايده کسی است که بااترين مبلغ را درجلسه قبول 
نمايد2-برنده مزايده می بايس�ت کل مبلغ م�ورد خريد را نقدا پرداخت نمايد3-مزايده با حضورنماينده محترم دادس�تان ونماينده 
اج�رای احکام مدنی انجام خواهد ش�د4-طالبین خريد میتوانند يک هفته قبل ازاج�رای مزايده با هماهنگی اين اجرا ازاموال منقول 

توقیف شده بازديد نمايند5-تحويل مال مورد مزايده پس ازپرداخت مبلغ مورد خريد می باشد.
288-مديرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا

دادنامه
نهاي�ی  تصمی�م  گ�رگان  اس�امی شهرس�تان  انق�اب  پرون�ده کاس�ه 9709980169700022بايگانی970828ش�عبه 2دادگاه    
ش�ماره9709970170601331متهم وحید رحمانی ف کمال بنش�انی گلس�تان گرگان خ ش�هدا کوچه قاپی پاک 125منزل پدری يا 
گرگان کوچه ش�یرکش کوچه کريمی ها اتهام ها1-نگهداری س�ی سانت شیره 2-استعمال ترياک گردشکار دراين پرونده بابت اتهام 
وحیدرحمانی مبنی برنگهداری س�ی س�انت گرم خالص شیره ترياک واستعمال ترياک کیفرخواس�ت صادرشده است متهم علیرغم 
دعوت ازطريق نش�رآگهی دردادگاه حضورپیدا ننموده وايحه ای ارس�ال نداشته است لذا دادگاه ختم رسیدگی را اعام وبااستعانت 
ازخداون�د متعال بش�رح ذيل مبادرت به ص�دور رای مینمايد رای دادگاه درخصوص اتهام وحید رحمان�ی ف کمال متولد1357-آزاد 
به قید وجه التزام س�اکن گرگان مبنی براس�تعمال ترياک باعنايت به مفادکیفرخواس�ت تنظیمی ازناحیه دادس�رای عمومی وانقاب 
شهرس�تان گرگان گزارش مرجع انتظامی کش�ف مواد مذکور وتوزين آن تحقیقات انجام ش�ده وساير اوراق ومحتويات پرونده واقرار 
مقرون به واقع متهم بزه انتس�ابی محرز ومسلم بوده لذا مستندا به بند1ماده19قانون اصاح قانون مبارزه بامواد مخدر والحاق موادی 
به آن مصوب1376/8/17مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصاحات والحاقات بعدی بند1جدول5ذيل جدول16قانون بودجه1397کل 
کش�ور و ماده 19-ازقانون مجازات اس�امی 1392دادگاه مجازات وی راازدرجه6تش�خیص داده وحکم برمحکومیت نامبره بپرداخت 
مبلغ هفت میلیون وپانصد هزارريال جزای نقدی درحق دولت جمهوری اس�امی ايران و50ضربه ش�اق تعزيری صادرواعام مینمايد 
رای صادرش�ده غیابی ظرف20روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراين ش�عبه س�پس ظرف همین مدت قابل اعتراض درمحاکم محترم 
تجديدنظراس�تان گلس�تان میباشد درخصوص نگهداری سی سانت گرم خالص شیره ترياک نظربه اينکه قانونگذار برای کمتر از1گرم 
جرم انگاری ننموده است لذابه استناد ماده 4-ازقانون آئین دادرسی کیفری1392-اصل کلی برائت اصل 37قانون اساسی وماده120-

ازقانون مجازات اسامی مصوب1392رای بربرائت متهم صادر میگردد.
245-دادرس شعبه2دادگاه انقاب شهرستان گرگان-اسعدی

دادنامه
نهاي�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  کاسه9709980056500406بايگانی970478ش�عبه6دادگاه  پرون�ده 
شماره9709970056501147خواهان بانک قوامین بانمايندگی میاد حمید زاده ف رجبعلی بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان 
بلوار نهارخوران حد فاصل عدالت48و50مديريت بانک قوامین خواندگان1-هادی رايج کفشگیری ف علی بابا بنشانی استان گلستان 
شهرس�تان گرگان بلوارکاشانی کاشانی26حسینی اول پ8و2-سلمان برزگر ف عیس�ی مجهول المکان3-نوروزعلی سمیعی پاقلعه 
ف عبدالرس�ول بنش�انی استان گلستان شهرس�تان گرگان وياشهر ويای26 کوچه اول سمت راس�ت جنب مجتمع صادق خواسته 
ها1-مطالبه خسارت تاخیرتاديه 2-مطالبه خسارت دادرسی3-مطالبه وجه بابت... رای دادگاه درخصوص دعوی میاد حمید زاده ف 
رجبعلی بنمايندگی ازبانک قوامین )استان گلستان(بطرفیت1-نوروز علی سمیعی پاقلعه ف عبدالرسول2-سلمان برزگر ف عیسی3-
هادی رايج کفش�گیری ف علی بابا بخواسته الزام خواندگان بپرداخت مبلغ210/800/000ريال تاتاريخ97/02/20وخسارت تاخیرروزانه 
مبلغ 54/155ريال ازتاريخ مذکور وخس�ارات دادرسی بش�رح دادخواست بااين توضیح که مستند خواهان قرارداد اعطای تسهیات 
بشماره1047540مورخ89/5/10-اس�ت ک�ه خوانده ردي�ف اول گیرنده آن والباقی ضامن میباش�ند دادگاه باتوجه به محتوای پرونده 
نظربه دادخواس�ت مذکور واوراق موسید س�مت نمايندگی وتصوير مصدق قرارداد تس�هیات که به امضاء گیرنده تسهیات)خوانده 
رديف اول(وضامنین س�ايرخواندگان رسیده اس�ت وتوجه به عدم حضورخواندگان وعدم ارايه دفاع ازناحیه نامبردگان باوصف اباغ 
قانون�ی مجموعا دعوی خواهان راوارد وثابت دانس�ته به اس�تناد مواد198و515و522قانون آيین دادرس�ی مدنیوماده10قانون مدنی 
وقان�ون الحاقی2تبص�ره به ماده15قانون عملیات بانکی ب�دون ربا حکم به الزام خواندگان بپرداخ�ت تضامنی مبلغ210/800/000ريال 
تاتاريخ02/20/ 97وخس�ارت تاخیرروزانه مبلغ54/155ري�ال ازتاريخ مذکورتاوصول محکوم به ومبل�غ 8/516/000ريال بابت هزينه 
دادرس�ی تماما درحق خواهان پرونده صادرواعام میگردد اين رای غیابی است وظرف20روز پس ازاباغ قابل واخواهی دراين دادگاه 

وسپس قابل تجديدنظر خواهی دردادگاه محترم تجديدنظر استان گلستان میباشد.
244-ريیس شعبه6دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-قاسمی فر

دادنامه
نهاي�ی  تصمی�م  بندرگ�ز  شهرس�تان  حقوق�ی  دادگاه  اول  کاسه9709981742000379بايگانی970507ش�عبه  پرون�ده   
ش�ماره9709971742001041خواهان س�یدصالح حس�ینی مه�ر ف س�یدکاظم ب�ا وکال�ت مهدی گشتاس�بی ف قربانعلی بنش�انی 
گلس�تان بندرگ�ز خ امام خمین�ی کوچه انقاب51ط فوقان�ی اداره اوقاف وهانیه علیان ف علیرضا بنش�انی گلس�تان بندرگز خ امام 
خمینی انقاب24 ط اول س�اختمان اس�دی خواندگان1-کبرا احمدی ف ابوالقاس�م بنش�انی گلس�تان کردکوی خ جنگل سردار8بن 
بست5و2-س�عیدقلی پور ف ش�عبان بنشانی گلستان کردکوی س�ردار8داخل کوچه خواس�ته مطالبه وجه بابت...)رای قاضی شورا(
درخصوص دعوی خواهان سیدصالح حسینی مهر ف سیدکاظم با وکالت1-مهدی گشتاسبی2-هانیه علیان بطرفیت1-کبری احمدی 
ف ابوالقاسم2-س�عیدقلی پور ف شعبان بخواس�ته محومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ400/000/000ريال به انظمام خساررت 
تاخیرتادي�ه وهزينه دادرس�ی وحق الوکاله به اس�تناد 1فقره چک بش�ماره9603/128648- 12 مورخ�ه 1397/5/8عهده بانک ملی 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده چک اس�تنادی وگواهینامه عدم پرداخت دريد خواهان اس�تحقاق خواهان ومديونیت خواندگان 
محرزمیباش�د وباتوج�ه به اينکه خواندگان درجلس�ه دادگاه حضورنیافته اند ودرقبال دعوی خواهان دفاع�ی بعمل نیاود ودلیلی که 
دال بر برائت ذمه اش باش�د ارائه ننموده فلذا دادگاه ضمن پذيرش دعوی خواهان باس�تناد مواد198و519و522قانون آئین دادرس�ی 
مدن�ی وتبص�ره الحاقی به ماده2قان�ون صدورچک حکم به محکومیت خوان�ده بپرداخت مبلغ 400/000/000ريال بابت اصل خواس�ته 
ونیزپرداخ�ت هزينه دادرس�ی بمبلغ13/180/000ريال ونیز پرداخت خس�ارت تاخیرتاديه ازتاريخ سررس�ید لغايت وصول محکوم به 
ک�ه دراجرای احکام محاس�به میگردد ونیز پرداخت ح�ق الوکاله وکیل بمبلغ يک میلیون وهش�تصد هزارريال درحق خواهان صادر 
مینماي�د رای صادره غیابی وظرف20روزپس ازاباغ قابل واخواهی دراين دادگاه س�پس ظرف20روز پ�س ازاباغ قابل تجديدنظر در 

دادگاه تجديدنظر استان گلستان میباشد.
189-رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بندرگز-رضايی

رای دادگاه
بايگانی970203-دراين پرونده بی بی س�ارا کشواد بطرفیت عبدالحمید کش�واد دادخواستی بخواسته صدور حکم برالزام خوانده به 
طاق بجهت عس�ر وحرج ناش�ی از ازدواج مجدد بدون اذن خواهان همسر اول ترک زندگی مشترک وعدم پرداخت نفقه با احتساب 
خس�ارات دادرس�ی مطرح کرده اس�ت باعنايت به مجموع اوراق پرونده به دالت مفاد سند ازدواج پیوست دادخواست علقه زوجیت 
فیمابین طرفین محرزومس�لم اس�ت گواهان موردتعرفه خواهان به اينکه خوانده اقدام به ازدواج مجدد نموده وازحدود12س�ال قبل 
زندگ�ی مش�ترک باخواهان رات�رک کرده ودراين مدت نفقه ای به خواهان پرداخت نکرده ش�هادت داده ان�د نتیجه تحقیقات محلی 
انجام ش�ده نیزبرهمین امر دالت دارد بنابراين محرز اس�ت که دراين وضعیت دوام زوجیت موجب عس�ر وحرج زوجه اس�ت نظربه 
اينکه خواهان علیرغم دعوت ازطريق نشرآگهی درروزنامه کثیراانتشاردرمحکمه حاضرنشده وازدعوی مطروحه دفاع نکرده وتاش 
دادگاه وداوران نیز درراس�تای اصاح ذات البین به نتیجه مطلوب منجر نش�ده لذا دادگاه دعوی خواهان راوارد وثابت میداند مهريه 
خواهان پرداخت شده وادعائی ندارد جهیزيه درتصرف خواهان است خواهان اعام کرده است درمورد سايرحقوق مالی دراين پرونده 
ادعائ�ی ن�دارد لذا دادگاه دراين خصوص باتکلیفی مواجه نیس�ت زوجین فرزندی ندارند بنابه مراتب مذکور دادگاه مس�تندا به ماده 
1130قان�ون مدنی ومواد26و27و29و33قان�ون حمايت خانواده مصوب91حکم به الزام زوج به ط�اق صادرواعام مینمايد نوع طاق 
بائن اس�ت مدت اعتبارحکم طاق 6ماه پس ازتاريخ اباغ رای فرجامی ياانقضای مهلت فرجام خواهی خواهدبود س�ردفترطاق طبق 
تبصره ماده 32قانون حمايت خانواده نمايندگی جهت اجرای صیغه طاق درصورت امتناع زوج خواهد داشت دراجرای ماده31قانون 
حمايت خانواده وماده59-آيینامه اجرايی اين قانون ارائه گواهی پزش�ک ذی صاح درمورد وجود جنین يا عدم آن برای ثبت طاق 
الزامی است که عنداللزوم توسط دفترخانه استعام میشود ضمنا دادگاه درراستای مواد 515و519قانون آيین دادرسی مدنی  خوانده 
رابپرداخت مبلغ1100000ريال بابت هزينه دادرس�ی ومبلغ800000ريال بابت هزينه داوری وپرداخت مبلغ700000ريال بابت نش�رآگهی 
در روزنامه کثیراانتشار درحق خواهان محکوم مینمايد رای صادره غیابی بوده ظرف مهلت20روز ازتاريخ اباغ قابل واخواهی دراين 

دادگاه سپس ظرف20روز قابل تجديدنظرخواهی درمحاکم تجديدنظراستان گلستان است.
257-رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاله-حسینی

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم :  بانک صادرات اس�تان همدان با مديريت  آقای محمد عاطفی  نشانیک همدان خیابان  شريعتی 
مديريت ش�عب بانک صادرات اس�تان همدان  مش�خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  1. علی سیاه کمری فرزند علی اکبر نشانی: 
مجهول المکان 2.  مصطفی س�یاه کمری فرزند علی اکبر نش�انی: مجهول المکان  3.    علی اش�رف گومه فرزند  علی  اصغر نش�انی: 
مجهول المکان  مش�خصات نماينده يا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه   : مرضیه خانعلی پور  فرزند اصغر نش�انی: همدان 
همدان خیابان بوعلی س�یزده خانه نبش  کو چه دادگس�تری روبروی اداره پس�ت پاک 5 نوع رابطه:   و کیل محکوم له/ محکوم لهم 
:  بان�ک صادرات اس�تان هم�دان  با مديريت آقای محمد عاطفی   محکوم به: بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه  به ش�ماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9709978537200035 محکوم علیه محکوم است به پرداخت  مبلغ يکصد و ده میلیون ريال  به عنوان اصل 
خواسته  و مبلغ سه میلیون  و چهل هزار  بابت هزينه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل  خسارت تاخیر تاديه از تاريخ سررسید 

اقساط الی يوم الوصول  و نیم عشر دولتی. 
1858  متصدی امور دفتری دادگاه  شعبه 112  شورای حل اختاف شهرستان ا سدآباد 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9609988537400233   ش�عبه 114  ش�ورای ح�ل اخت�اف  شهرس�تان اس�دآباد تصمی�م نهاي�ی   ش�ماره 
9709978537400275   خواه�ان: بانک صادرات اس�تان هم�دان با مديريت محمود خدامرادی  با وکال�ت خانم مرضیه خانعلی پور 
فرزند اصغر   به نشانی  همدان خیابان بوعلی  سیزده خانه نبش کوچه دادگستری  روبروی اداره پست پاک  5 ، خواندگان:  1. آقای 
علی اشرف گومه فرزند علی  اصغر به نشانی  کرمانشاه  بلوار طاق بستان کوچه 122 پاک 80 ، 2. آقای رضا زارعی  فرزند ا  حمد  به 
نش�انی کرمانش�اه بلوار طاق بستان کوچه 120 پاک 50 ،  3. آقای علی س�یاه کمری  فرزند علی ا کبر  به نشانی  کرمانشاه بلوار طاق 
بس�تان جنب پاس�گاه تعاون پاک 16  خواس�ته: مطالبه وجه  جريانکار: قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه شماره 114 شورای 
حل اختاف شهرستان  اسدآباد و با عنايت به آماده بودن پرونده  جهت صدور رای ختم رسیدگی  را اعام و به شرح ذيل مبادرت به 
صدور رای می نمايد.  رای ش�ورا   در خصوص دادخواس�ت بانک صادرات  استان همدان با مديريت آقای محمود خدامرادی  با وکالت 
خانم مرضیه  خانعلی  پور به طرفیت 1. رضا زارعی  فرزند احمد  2.  علی اش�رف گومه فرزند علی اصغر  3.  علی س�یاه کمری فرزند  
علی اکبر به خواس�ته صدور حکم بر محکومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت مبلغ 110000000  ريال  با احتس�اب   کلیه خس�ارات 
قانونی و  حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تاديه از تاريخ 88/9/30 با نرخ 18 درصد الی يوم الوصول  بدين توضیح که  خواهان در 
دادخواس�ت تقديمی اظهار داش�ته طبق قرارداد ش�ماره 86011472 خوانده  رديف اول  اقدام به اخذ   وام و تسهیات بانکی از بانک 
نموده اس�ت و مقرر گرديده به موقع اقس�اط مورد توافق طرفین پرداخت ش�ود و لیکن مشارالیه از انجام مفاد قرارداد تخلف نموده و 
خواندگان رديف 2  و 3  نیز ضمانت و مسئولیت تضامنی وی را پذيرفته اند فلذا تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به شرح ستون 
خواسته مورد استدعاست اين شورا با بررسی او راق و محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق قرارداد صدر الذکر مفاد دادخواست 
تقديمی خواهان ايحه تقديمی وکیل خواهان و اينکه خواندگان با وصف اباغ و انتظار کافی در شورا حاضر نگرديده و ايحه دفاعیه 
ای تقديم ننموده و در  نتیجه مس�تندات دعوی مطروحه وی خواهان از هرگونه تعرض مصون مانده اس�ت لذا شورا دعوی خواهان را  
وارد تشخیص  و مستندا به مواد 198، 515 و 519  و 522  قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی  خواندگان را متضامنا  به 
پرداخت مبلغ 110000000 ريال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 3100000 ريال بابت هزينه دادرس�ی و همچنین  تاديه حق الوکاله 
وکیل طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکای دادگستری در حق خواهان محکوم  می نمايد. ضمنا اجرای احکام مدنی 
مکلف اس�ت حین اجرای  حکم نس�بت به محاسبه خسارت تاخیر تاديه و خس�ارات و جرائم متعلقه از تاريخ 88/9/301 لغايت زمان 
اج�رای حک�م در قرارداد فوق الذکر اقدام و نس�بت به وصول آن از محکوم علیهم به نفع محکوم ل�ه عمل نمايد. رای صادره غیابی و 
ظ�رف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين ش�ورا و پس از انقضای مهلت موصوف ظ�رف همین مدت قابل تجديد نظر 

خواهی در يکی از شعب محاکم عمومی حقوقی شهرستان اسداباد می باشد. 
1857 شعبه 114  شورای حل اختاف شهرستان اسدآباد 

آگهی اباغ وقت به خوانده 
ش�ماره پرونده کاس�ه : 970766 وقت رسیدگی : 1397/10/24 س�اعت 10 خواهان : بانک مهر 
اقتصاد با وکالت آقای خوشروزی اجیرلو خواندگان : پیمان اکبری ، میرزا حسین ايمانی خواسته 
: مطالبه خواهان دادخواس�تی تسلیم شورای حل اختاف کرج نموده که پس از ارجاع به شعبه 
5 ) 25 س�ابق ( در اين ش�عبه ثبت و در حال رس�یدگی می باش�د بنا به تقاضای خواهان مبنی 
بر مجهول المکان بودن خوانده حس�ب دس�تور ش�ورای حل اختاف وفق ماده 73 قانون آيین 
دادرس�ی مدنی مفاد دادخواس�ت ي�ک نوبت در يک�ی از روزنامه های کثیراانتش�ار به هزينه 
خواهان آگهی خواهد شد و خوانده می بايست ظرف مهلت يک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن 
اعام نش�انی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و در زمان تعیین شده در دادگاه 

حاضر شود در غیر اينصورت دادگاه تصمیم مقضی را اتخاذ خواهد نمود .
66 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 5 شورای حل اختاف کرج ) 25 سابق ( – مجتمع 
شماره 1 ) شهید بهشتی (

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9609988537300352   ش�عبه 113 ش�ورای ح�ل اخت�اف  شهرس�تان اس�دآباد تصمی�م نهاي�ی   ش�ماره 
9709978537300029    خواهان: بانک صادرات اس�تان همدان با مديريت  آقای محمد عاطفی  با وکالت  خانم مرضیه خانعلی پور 
فرزند اصغر  به نش�انی همدان خیابان بوعلی  س�یزده خانه نبش کوچه دادگستری  روبروی اداره پست پاک  5 ، خواندگان:  1. آقای 
علی اش�رف گومه 2. آقای رضا زارعی  3. آقای مصطفی س�یاه کمری   همگی به نش�انی مجهول المکان خواس�ته: مطالبه وجه   چک 
جريانکار: قاضی ش�ورا پس از مش�ورت با اعضاء حوزه شماره 113 شورای حل اختاف شهرس�تان  اسدآباد و با عنايت به آماده بودن 
پرونده  جهت صدور رای ختم رسیدگی  را اعام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد.  رای شورا   در خصوص دادخواست 
بان�ک ص�ادرات  اس�تان همدان با مديريت آقای محمد عاطف�ی و با وکالت خانم مرضیه خانعلی پور  به طرفیت 1.  مصطی س�یاه کمر 
2. رضا زارعی 3.  علی اش�رف گومه به خواس�ته   مطالبه وجه به مبلغ 110000000  ريال  به انضمام پرداخت خس�ارت تاخیر تاديه از 
تاريخ 87/9/30 با نرخ 18 درصد لغايت صدور حکم و اجرای آن با احتس�اب کلیه  خس�ارات قانونی وارده و هزينه دادرس�ی و  حق 
الوکاله وکیل  بدين توضیح که  وکیل خواهان در دادخواست تقديمی اظهار داشته طبق قرارداد شماره 86011469 خوانده  رديف اول  
اقدام به خريد  کااهايی از بانک نموده و خواندگان  رديف دوم  و سوم متضامنا متعهد به پرداخت  مطالبات و ديون و ايفای تعهدات  
موضوع   قرارداد در قبال  بانک گرديده اند فلذا از  آنجايی که خواندگان از پرداخت اقساط خودداری نموده اند تقاضای  محکومیت 
تضامنی خواندگان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست اين شورا  با برسی اوراق و  محتويات پرونده   من جمله   تصوير مصدق 
قرارداد فوق الذکر مفاد دادخواس�ت تقديمی خواهان و نظر به اينکه خواندگان با نش�ر آگهی در  اين ش�ورا حاضر نگرديده و ايحه 
دفاعیه ای نیز  تقديم ننموه اند ودر نتیجه مس�تندات دعوی خواهان از هرگونه تعرض  مصو ن ماندها س�ت لذا  ش�ورا دعوی خواهان 
را وارد تش�خیص و مس�تندا به مواد 198  و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی  خواندگان را متضامنا  
ب�ه پرداخ�ت مبلغ 110000000 ريال به عنوان اصل خواس�ته و مبلغ 3040000 ريال بابت هزينه دادرس�ی و همچنین  تاديه حق الوکاله 
وکیل طبق آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزينه سفر وکای دادگستری در حق خواهان محکوم  می نمايد. ضمنا اجرای احکام مدنی 
مکلف اس�ت حین اجرای  حکم نس�بت به محاس�به خس�ارت تاخیر تاديه  از تاريخ 97/9/30 لغايت  اجرای حکم بر مبنای مندرجه 
در ق�رارداد ف�وق الذکر اقدام و نس�بت به وص�ول آن از محکوم علیهم به نفع محکوم له عمل نماي�د. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم عمومی 

حقوقی شهرستان اسدآباد می باشد. 
1856 قاضی  شورای حل اختاف شهرستان اسدآباد 

اجرايیه
مش�خصات محک�وم له : آق�ای مرتض�ی تورانی فرزن�د علی اعظم به نش�انی اس�تان تهران ، 
شهرس�تان ش�هريار ، شهر انديش�ه ، فاز 3 ، محله 9 ، خ کارگر ، پ 9 مشخصات محکوم علیه : 
آقای حس�ن کريمی فرزند جهانبخش به نشانی مجهول المکان مشخصات نماينده يا قائم مقام 
قانونی محکوم له : آقای حس�ین لبافی فرزند محمد تقی به نش�انی تهران ، لواس�ان ، نجارکا ، 
خیابان ش�هید رحیمی ، کوچه ب�ام افکن پاک 14 طبقه دوم کدپس�تی 33417 وکیل مرتضی 
تورانی محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709972610200363 محک�وم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبل�غ 530/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ 17/110/000 ريال و نیز خسارت تاخیر تاديه 
از تاري�خ تقدي�م دادخواس�ت لغايت اجرای حکم در ح�ق محکوم له ضمنا پرداخت نیم عش�ر 
دولت�ی نی�ز به عهده محکوم علیه می باش�د محکوم علیه مکلف اس�ت  از تاريخ 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 اجرا حکم و اس�تیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد .
63 مدير دفتر دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کرج – سیده معصوم حسینی

آگهی مزايده منقول – نوبت اول
به موجب نیابت واصله از دادگستری سقز له : خانم چنور لیموئی و علیه آقای ناصر نورمحمدی 
فر محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت 250 سکه تمام بهار آزادی بابت مهريه به صورت 50 
سکه پیش و الباقی ماهی 3 سکه و پنج درصد نیم عشر دولتی با توجه به اينکه اجرائیه صادره 
به محکوم علیه اباغ ش�ده و در مهلت مقرر نس�بت به اجرای حکم اقدام ننموده اس�ت بنا به 
درخواس�ت محکوم له به منظور اس�تیفای محکوم به و هزينه اجرايی شش دانگ يک دستگاه 
اتومبیل ال 90 مدل 87 به ش�ماره انتظامی ايران 882 – 29 س 37 از س�وی اين اجرا توقیف 
و توس�ط کارش�ناس رسمی دادگستری به ش�رح زير توصیف و ارزيابی شده و مقرر است شش 
دانگ اتومبیل موصوف در مورخ 1397/10/6 از س�اعت 10 ال�ی 11 در محل اجرای احکام مدنی 
دادگاه خانواده کرج از طريق مزايده به فروش می رسد مزايده از قیمت 280000000 ريال نظريه 
کارشناس�ی ش�روع می ش�ود و به هر ش�خص حقیقی و حقوقی که بااترين قیمت را پیشنهاد 
نمايد فروخته خواهد ش�د ده درصد وجه مزايده فی المجلس به صورت وجه نقد يا چک بانکی 
تضمین�ی از خري�دار اخذ و الباقی ظرف مدت يک ماه از وی وصول خواهد ش�د و پس از انجام 
مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد  در صورتی که 
در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وی پس از کسر هزينه های مزايده 
به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد می گردد کلیه هزينه های نقل انتقال به عهده محکوم علیه 
اس�ت که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف يک هفته از تاريخ مزايده 
نس�بت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رس�یدگی به اعتراض از سوی 
دادگاه م�ورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد ش�د ضمنا طالبین به ش�رکت در مزايده می 
توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده با اطاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز 
مزايده مصادف با ايام تعطیل باشد روز بعد مزايده در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد .
91 دادورز اجرای احکام دادگاه خانواده کرج - زمانی

4- حصروراثت
آقای محسن توانگرراد فرزند حسین دارای کدملی 2991462175  بشرح دادخواست شماره 970152 مورخ 1397/9/13 توضیح داده 
ش�ادروان علی حس�ین توانگر راد فرزند حبیب اله و رخس�اره به کدملی 2991177306 در تاريخ 1397/2/22 در ش�هر کرمان فوت 
ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- اقای علی توانگرراد فرزند حس�ین دارای کدملی 2990351736 پس�ر متوفی. 2- آقای 
محس�ن توانگرراد فرزند حس�ین دارای کدملی 2991462175 پس�ر متوفی. 3 – آقای مجتبی توانگرراد فرزند حسین دارای کدملی 
2990396543 پس�ر متوفی. 4- خانم اقدس بیگلری فرزند عباس دارای کدملی 3071001436 )همسر( زوجه متوفی. براساس اظهار 
خواهان ماترک متوفی نامحدود )بیش از سی میلیون ريال( اعام گرديده است.  لذا مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتشار 
محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی 
به ش�ورای حل اختاف تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از اين موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
152 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقای اصغر حس�ینی محمدآبادی فرزند حس�ین دارای شناس�نامه 5 بشرح دادخواست ش�ماره 970694 مورخ 1397/9/14 توضیح 
داده ش�ادروان حس�ین حس�ینی محمدآبادی فرزند اکبر  بشناسنامه 112 در تاريخ 65/10/4 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتن�د از : 1- غامرضا حس�ینی محمدآبادی دارنده ش�ماره ملی 3091330532 متولد 1331 پس�ر متوفیه. 2- عباس 
حس�ینی محمدآبادی دارنده ش�ماره ملی 3091342235 متولد 1335 پس�ر متوفیه. 3- احمد حس�ینی محمدآبادی دارنده شماره 
ملی 3091353850 متولد 1338 پس�ر متوفیه. 4- محمود حس�ینی محمدآبادی دارنده شماره ملی 2992415911 متولد 1339 پسر 
متوفیه. 5- اصغر حس�ینی محمدآبادی دارنده ش�ماره ملی 3091366790 متولد 1342 پس�ر متوفیه. 6- علی حسینی محمدآبادی 
دارنده ش�ماره مل�ی 2992499897 متولد 1347 پس�ر متوفیه. 7- رضا حس�ینی محمدآبادی دارنده ش�ماره مل�ی 2992566012 
متولد 1353 پس�ر متوفیه. 8- فاطمه حس�ینی محمدآبادی دارنده ش�ماره ملی 2992476341 متولد 1345 دختر متوفیه. 9- زهرا 
حس�ینی محمدآبادی دارنده ش�ماره ملی 2992515043 متولد 1348 دختر متوفیه. 10- زبیده اس�امی شعبجره دارنده شماره ملی 
3090384841 متولد 1310 همس�ر متوفیه.  لذا مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقديم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
694 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
آقای منصور رضائی فرزند علی دارای شناس�نامه 2457 بش�رح دادخواس�ت ش�ماره 625/21/97  م�ورخ 1397/9/14 توضیح داده 
ش�ادروان علی رضائی کل ش�وری فرزند قربانعلی بشناسنامه 21 در تاريخ 1396/11/1 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- محمدعلی رضائی کل ش�وری فرزند علی ش.ش 545 متولد 1348 صادره از کرمان پس�ر متوفی. 2- مجید رضائی 
کل ش�وری فرزند علی ش.ش 38199 متولد 1353 صادره از کرمان پس�ر متوفی. 3- حمید رضائی کل شوری فرزند علی ش.ش 551 
متولد 1356 صادره از کرمان پسر متوفی. 4- رضا رضائی کل شوری فرزند علی ش.ش 794 متولد 1363 صادره از کرمان پسر متوفی. 
5- منصور رضائی کل شوری فرزند علی ش.ش 2457 متولد 1364 صادره از کرمان پسر متوفی. 6 – رامین رضائی کل شوری فرزند 
علی ش.ش 2980484172 متولد 1371 صادره از کرمان پسر متوفی. 7- رخساره رضائی کل شوری فرزند علی ش.ش 1 متولد 1339 
صادره از ماهان دختر متوفی. 8- نصرت رضائی کل شوری فرزند علی ش.ش 5 متولد 1343 صادره از ماهان دختر متوفی. 9- سرور 
رضائی کل ش�وری فرزند علی ش.ش 544 متولد 1348 صادره از کرمان دختر متوفی. 10- زهرا رضائی کل ش�وری فرزند علی ش.ش 
641 متولد 1351 صادره از کرمان دختر متوفی. 11- پروين رضائی کل ش�وری فرزند علی ش.ش 1348 متولد 1358 صادره از کرمان 
دخت�ر متوفی. 12- لیا رضائی کل ش�وری فرزند علی ش.ش 2564 متولد 1360 ص�ادره از کرمان دختر متوفی.  لذا مراتب يک نوبت 
در يکی از جرايد کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف 
مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که 

بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
625 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

)اگهی مزايده اموال غیر منقول نوبت دوم( 
در پرونده کاسه اجرايی 970300 و حسب اجرائیه شماره 9610421420300172 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی لنگرود با موضوع 
تقسیم ارث يک قطعه ملک شامل سه دانگ خانه و محوطه به ادرس لنگرود –خیابان ازادی کوچه شهید عسکری انتهای کوچه پاک 
213 از ما ترک مرحوم حس�ینعلی قربانی وتاديه مبلغ  1575000ريال له اقای محمد علی قربانی  وعلی توس�ائی سلطانمرادی و ابوذر 
توس�ائی سلطانمرادی و محمد توسائی سلطانمرادی وخانمها طاهره بوستانی سلطانمرادی وفاطمه توسائی سلطانمرادی زهرا توسائی 
س�لطانمرادی وسیده معصومه غامی علیه مرضیه بوستانی سلطانمرادی وهمچنین مبلغ سه میلیون ريال بابت نیم عشردولتی ملک 
مورد منازعه حس�ب نظريه کارش�ناس منتخب دارای مشخصات زير است: ملک شامل ش�ش دانگ اعیان يک باب خانه  ومحوطه به 
طور مفروز از پاک 126 واقع در کوی فش�کالی ش�هر لنگرود با مس�احت تقريبی 340 متر مربع می باشد.حدود اربعه ملک از شمال 
ديواريس�ت به پاک مجاور از ش�رق ابتدا به طول 10/40 متر به کوچه بن بس�ت شهید عس�کری و ديگرديواريست به پاک مجاور از 
جنوب ديواريس�ت به پاک مجاور وديواريست به کوچه بن بست ارس�طو و از غرب سراسر ديواريست به پاک مجاور. اعیان موجود 
ش�امل يکدس�تگاه س�اختمان دو طبقه روی کرس�ی با اس�کلت اجری در دو واحد است که نمای بیرونی ان از س�یمان لیسه و سقف 
شیروانی از پوشش حلب  درب و پنجر ها از جنس الومینیوم بوده ودارای درب دولنگه فلزی از کوچه به حیاط طبقه همکف می باشد.
هر طبقه در حدود 70 متر ش�امل دو خواب واش�پزی و پذيرايی و سرويس بهداشتی بوده وطبقه اول به وسیله راه پله از طبقه همکف 
مس�تقا دارای ورودی می باش�د.کف دو واحد ازموزايک قديمی و ديوار و سقف طبقه همکف از گچ و طبقه دوم دارای پوشش سقفی 
لمبه می باش�د همچنین دوچشمه س�رويس بهداشتی در حیاط مشاهده می گردد. حیاط شامل باغچه بوده و قسمتی از کف پوشیده 
شده از موزايیک است. ارزش ملک حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری دو میلیارد و هفتصد میلیون براورد شده است. ک ارزش 
سه دانگ ملک مذکور که مورد مزايده است به مبلغ يک میلیارد وسیصد و پنجاه میلیون ريال اعام می گردد . ملک مذکور از طريق 
مزايده در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 از ساعت 11 الی 12 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود به فروش 
می رس�د.مزايده از قیمت کارشناس�ی شروع و ملک متعلق به شخصی است که بیش�ترين قیمت را پیشنهاد نمايد. ده درصد قیمت 
مزايده فی المجلس از برنده اخذ و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت يک ماه نس�بت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نمايد در غیر اين 
صورت در موعد مقرر فوق س�پرده واريزی  پس از کس�ر هزينه های اجرايی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.متقاضیان 
ش�رکت مزاي�ده ظرف 5 روز قب�ل از تاريخ مزايده می توانند با هماهنگی اجرای احکام مدن�ی از محل ملک بازديد به عمل اورند اين 

اگهی برای نوبت در يکی از روزنامه های کثیر النتشار محلی جهت اطاع عموم درج میگردد.
ح    5436     دادورز شعبه اجرای احکام مدنی لنگرود – عبدالرضا قاسمی   

آگهی
 ش�ماره بايگانی ش�عبه 960618 بدينوس�یله به هرمز، طاهره ، ناهید سقا جورش�ری فرزندان گداعلی اباغ می گردد که اداره اوقاف 
و امور خیريه شهرس�تان رش�ت دادخواس�تی با موضوع تخلیه يک باب س�اختمان تقديم اين دادگاه نموده که ، آدرس خواندگان را 
مجهول المکان اعام نموده که پس از ارجاع به ش�عبه اول تحت ش�ماره 960618 ثبت و برای مورخه 1397/10/18 ساعت 10:00 صبح 

وقت جهت ماحظه و پاسخ استعام و رسیدگی تعیین گرديده است که جهت شرکت در جلسه مذکور در اين دادگاه حاضر شود.
ح  5437   مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومی لشت نشاء- عباس زاده

  آگهی مزايده اموال 
 بموجب يک فقره پرونده اجرايی به کاسه 970318 صادره از اداره کار و رفاه اجتماعی له حمید اسکندری بطرفیت شرکت سیرنگ 
زيبا کنار بخواسته مطالبه پرداخت 300/000 بابت نیمعشر دولتی  واقع در دادگاه سنگر که با انجام عملیات اجرايی و تشريفات قانونی  
و با ارزيابی کارشناس اهل فن و منتخب دادگستری مشفق نیا ، عباسپور ، شمثايی در اجرای  مواد 113 الی 137/136 الی 147 قانون 
اجرای احکام مدنی در مرحله اول به شرح ذيل بفروش میرسد: هیت  سه نفره کارشناسان رياست محترم شعبه اجرای احکام مدنی 
دادگاه حقوقی س�نگر در خصوص پرونده اجرايی کاس�ه 970318 له : حمید اس�کندری مقدم  علیه : ش�رکت سیرنگ زيبا کنار و با 
توجه صورتجلس�ه توقیف اموال مورخ97/5/16 مندرج در پرونده که ) شامل دو مجموعه کمپرسور:1( يک مجموعه کمپرسور اطلس 
کوپکو با مارک    ATLAS COPCO ZT132و 2( يک مجموعه کمپرس�ور  SIAD می باش�د ( اينجانبان پس از حضور در دفتر آن 
اج�رای محترم ومطالعه پرونده وگزارش کارشناس�ی ، در  معی�ت خواهان  ونماينده خوانده  پرونده مورخ 97/8/14 از دس�تگاههای 
توقیفی منصوبه در شرکت محکوم علیه ) واقع در شهر صنعتی رشت – شرکت سیرنگ زيبا کنار ( بازديد و  معاينه فنی  بعمل آورده 
وگزارش کارشناس�ی آن را به ش�رح ذيل  به استحضار میرساند : مجموعه کمپرسور باد   ATLAS COPCO  ساخت  کشور بلژيک 
مدل   ZT132   و س�ال س�اخت2002 وماکزيمم فش�اری کاری   10BAR  که ش�امل يکدستگاه الکتروموتور س�ه فاز زيمنس بهمراه 
م�دارک الکتريکی و کنترلی وکمپرس�ور اس�کروو اير دراير ومتعلقات مرتب�ط که دارای  نقص فنی و خاموش ب�وده  با توجه به زمان 
س�اخت و داش�تن هزينه های تعمیراتی برای  در مدار گرفتن به مبلغ 370/000/000 ريال ) معادل س�ی وهفت میلیون تومان( ارزيابی 
می گردد. مجموعه کمپرس�ور باد SIAD   س�اخت  کشور ايتالیا و سال  س�اخت 2001 و ماکزيمم فشار کاری  40BARو ظرفیت 800 
متر مکعب بر س�اعت که ش�امل يکدستگاه الکتروموتور سه فاز مس�تعمل بهمراه  مدارکات و تابلوی برق و يکدستگاه کمپرسور سه 
مرحل�ه ای اوراق ش�ده و يک مخزن ب�اد 2000 لیتری  واير دراير جداگانه با الکترو موتور مربوطه ومبدل و با توجه غیر قابل اس�تفاده 
مجموعه بصورت مس�تعمل و به مبلغ 300/000/000 ريال ) معادل س�ی میلیون تومان (ارزيابی می گردد. نتیجه کارشناس�ی :مجموع 
مبالغ ارزيابی دو کمپرس�ور ذکر ش�ده فوق کا به مبلغ 670/000/000 ريال ) معادل ش�صت وهفت میلیون تومان ( ارزيابی می گردد. 
وقت مزايده : روز چهارش�نبه مورخه 97/10/5 از س�اعت 9/5 الی 10 صبح محل مزايده : دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه س�نگر از 
ناحیه طرفین پرونده اعتراض مثمر به ثمری واصل نگرديده وقیمت مزايده از مبلغ  ارزيابی ش�ده ش�روع و کس�انیکه بااترين قیمت 
را پیشنهاد نمايند برنده مزايده محسوب می شوند و مبلغ 10 درصد پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزايده نقدا اخذ و مابقی ظرف 
حداکثر مدت يک ماه از تاريخ فروش  وصول خواهد ش�د در غیر اين صورت مبلغ 10 درصد مس�تندا به ماده 129 قانون اجرای احکام 
مدنی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کسانیکه تمايل به شرکت در مزايده را دارند وفق ماده 126 همان قانون می توانند 
ظرف 5 روز قبل از شروع مزايده با هماهنگی اين اجرا از اموال مورد مزايده بازديد نمايند و شرکت در مزايده به منزله قبول وضعیت 
موجود می باشد اين آگهی برای اطاع عموم بر معابر الصاق و در يکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج می گردد. کلیه هزينه 

های فروش به عهده خريدار  می باشد.
ح  5438   مدير  اجرای احکام  مدنی حوزه  قضايی سنگر-  حسن نیا

5- اجرائیه
مشخصات محکوم له : اورانوس لشنی زاده، فرزند : حاجی، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- شهرک مطهری- 
مجتمع امام محمد باقر پاک 8 واحد 114 مش�خصات محکوم علیه : جواد فاحس�ین راوری، نش�انی : مجهول المکان محکوم به : به 
موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709973466100770 محکوم به : به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709973466100770 محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون ريال بابت اصل خواس�ته به انضمام خس�ارت تاخیر تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 97/5/22 الی اجرای کامل حکم و 

پرداخت مبلغ چهارصد و نود هزار ريال بابت هزينه دادرسی و پرداخت شش هزار تومان تمبر اجرايیه و پرداخت نیم عشر دولتی.
368 شورای حل اختاف شماره يک شهرستان کرمان

آگهی تغییرات شرکت طلوع صنعت تاجیک )با مسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 11656 و شناسه ملی 10570017624 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/06/17 تصمیمات ذيل اتخاذ ش�د : نش�انی شرکت از قزوين 
جای س�ابق به نشانی جديد اس�تان قزوين - شهرستان قزوين - 
بخش مرکزی - ش�هر قزوين-محله دانش�گاه-خیابان استاندارد-
بلوار سرلشگرش�هید بابايی-پاک 395-طبقه همکف- کد پستی 
: 3415743156 انتقال يافت و ماده 3 اساس�نامه به ش�رح مذکور 

اصاح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوين اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری قزوين )308676(

آگهي فقدان شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودرو
شناس�نامه مالکیت )برگ سبز( خودرو سواری سیس�تم سمند تیپ ال ايکس مدل1383 رنگ 
مش�کی متالی�ک به ش�ماره انتظام�ی 331 د 81 � ايران 51 ش�ماره موت�ور 12483036682و 
ش�ماره شاسی83840166 متعلق به آقای مهران فتحی فرزند باقی شماره شناسنامه و کد ملی 
3850242511 متولد 1377 صادره ديواندره مفقود گرديده بنابراين از درجه اعتبار ساقط است.
س

آگهی اباغ وقت رسیدگی وضمائم 
خواهان علی مفتاح بوش�هری فرزند عبدالرحمان و غیره دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1_فاطم�ه نصیری فرزند عباس و آقايان 
و خانمها س�عید ،وحید امید، نصیبه، الهام ،پريس�ا و زهرا نام خانوادگی همگی زارعی فرزندان ابراهیم به خواس�ته احراز وقوع بیع و 
ابطال س�ند مطرح که به اين شعبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه9509987743201922 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  بخش 
دلوار ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/16س�اعت 11 صبح تعیین گرديده اس�ت لذا با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 
حس�ب درخواس�ت خواهانها و دس�تور دادگاه و تجويز ماده 73 قانون آيین دادرس�ی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های 
کثیراانتش�ار آگهی خواندگان میتوانند جهت دريافت نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و يا آدرس دقیق خود 

را جهت اباغ اوراق اعام نمايد در غیر اين صورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود .
م الف 771شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش دلوار ._عباس رضايی

آگهی حصر وراثت
خانم مهری جان شهرت نظرپور  نام پدر محمدخون بشناسنامه 877 صادره از انديکا در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقديم و توضیح داده که همس�رش مرحوم خزعل  ش�هرت کريمی  بشناس�نامه 1  صادره از کوهرنگ  در تاريخ96/11/7  در محل دو 
بلوط�ان اقامت�گاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتن�د از :1-مهری جان نظرپور )همس�رمتوفی(2-کاوس کريمی )فرزندمتوفی(3-
داري�وش کريمی )فرزندمتوفی(4-باقر کريمی )فرزن�د متوفی(5- خديجه کريمی )فرزندمتوفی(6-هاج�ر کريمی )فرزندمتوفی(7-
مرضی�ه کريم�ی )فرزندمتوفی(8-آمنه کريمی )فرزندمتوفی(9-خ�اور کريمی )فرزندمتوفی(مرحوم بجزافراد يادش�ده ورثه ديگری 
ندارد.اينک با تش�ريفات قانونی مراتب مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هرکس اعتراض دارد  يا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باش�د از تاريخ نش�ر آگهی ظرف مدت يک ماه به ش�ورا تقديم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رسمی که بعد از 

تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6646شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان انديکا

اباغیه
احتراما به اس�تحضار می رس�اند خانم رخساره بهنیا فرزند کوشا دادخواس�تی به خواسته اذن ازدواج بطرفیت خوانده کوشا بهنیا  به 
اين ش�عبه از دادگاه تقديم نموده که به ش�ماره 971247  ثبت گرديده  نظر به اينکه خوانده فوق مجهول المکان می باشد در راستای 
اعمال  ماده 73 آئین دادرس�ی مدنی يک نوبت در يکی از روزنامه های کثیر اانتش�ار منتش�ر تا نامبرده در تاريخ 97/10/17 ساعت 

11 در جلسه دادگاه حاضر گردد.
شماره : 6647دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجدسلیمان

دعوتنامه
خواهان: س�ید محس�ن صالحان خوانده:علی اکبر محدث آدرس : مجهول المکان محل حضور: پنج بنگله -شورای حل اختاف شعبه 
2وقت حضور: يک ماه پس از نشر آگهی علت حضور: دعوی آقای سید محمد صالحان بطرفیت علی اکبر محدث مبنی بر انتقال سند
شماره : 6648شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدينوس�یله در اج�رای م�اده 174 قانون آيین دادرس�ی کیفری به آقای محمد رضا هاش�م زاده فرزن�د اه داد  -ش م 0640211666 
متولد بیرجند و مجهول المکان اباغ می گردد در پرونده کاس�ه 139700108011000011به اتهام گرانفروشی به موجب دادنامه شماره 
139700208011000014 ب�ه پرداخ�ت 9،760،000 ري�ال جزای نقدی در حق صندوق دولت و 4،880،000 ريال در حق ش�اکی خصوصی 
محکوم گرديده ايد بدينوس�یله مراتب در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

تجديد نظر خواهی می باشد .
1277- محدثی نژاد رئیس شعبه هیآت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی شهرستان بیرجند 

اصاحیه
پی�رو آگهی مفقودی س�ايپا111 چاپ ش�ده در تاري�خ 14 آذر 97 در روزنام�ه حمايت صفحه 8 
نام صاحب س�ند مهری ناصری صحیح می باش�د که اش�تباها مهدی ناصری درج شده است که 

بدينوسیله اصاح می گردد 
ب

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست 
خواهان سمیه احمدی دادخواستی مبنی بر حضانت به  طرفیتعلی تسلیم دفتر شعبه اول بخش رودهن نموده که پس از ثبت به کاسه 
970489 مورخ 97/11/10 س�اعت  9:00 تعیین گرديده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت و به حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع   ماده 73 قانون آيین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب يک نوبت در 
يکی از جرايد کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده  ظرف يک ماه پس از تاريخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .در صورت 

عدم حضو دادگاه غیابا رسیدگی خواهد کرد 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودهن294/10/21

  رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه قاس�می دارای ش�ماره شناسنامه 83 شرح دادخواس�ت به کاسه 970869 از اين ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان آقای مقصود امین دهقان بشناس�نامه 10369در تاريخ 97/8/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1 - ايران علی اصغری فرزند قربانعلی به ش�ماره شناسنامه 4متولد 1323 
صادره از س�اوجباغ مادر متوفی.2- پوريا امین دهقان  مقصود به ش�ماره شناسنامه 0311376241 متولد 1374 صادره از کرج فرزند 
متوفی.3 – پارسا امین دهقان فرزند مقصود به شماره شناسنامه 4890558616 متولد 1383 صادره از کرج فرزند متوفی. 4 – فاطمه 
قاسمی فرزند قدرت اله  به شماره شناسنامه 83  متولد 1353 صادره از ساوجباغ  همسر متوفی. اينک با انجام تشريفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کس�ی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی 

ظرف يکماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد گرديد.      دادنامه 286        
 رئیس شعبه يک  شورای حل اختاف هشتگرد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای عباس گلدار ضمن تس�لیم دو برگ استش�هاديه تصديق ش�ده اعام نموده اس�ت که س�ند مالکیت شش�دانگ يک باب خانه 
احداثی در يک قطعه زمین قطعه 1243 تفکیکی به مس�احت 200متر مربع به ش�ماره پاک 1483 فرعی از 314 اصلی مفروز و مجزی 
از 1053 فرعی جزء حوزه ثبتی شهرس�تان س�اوجباغ به نام نامبرده ذيل صفحه 85  دفتر 1307 صادر و تس�لیم ش�ده اس�ت که به 
علت س�هل انگاری مفقود گرديده و درخواس�ت صدور سند مالکیت المثنی نموده اس�ت. لذا مراتب به استناد به ماده 120 آيین نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کس�ی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
باش�د از تاريخ انتش�ار اين آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه س�ند مالکیت به اين اداره تس�لیم تا وفق مقررات عمل 

گردد .          دادنامه 287 
رشیدی –کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان ساوجباغ  

متن آگهی
شماره بايگانی شعبه:961614 خواهان: شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به مدير عاملی آقای مهندس سیروس فتحعلی زاده 
با وکالت آقای فرمان گوزلی کاس�ین فرزند بهمن به نش�انی تبريز - چهارراه آبرس�ان - برج سفید 1، طبقه 5-همراه: 09143115561 
خواندگان: 1. آقای س�یداحمد زمزم فرزند جال الدين 2 آقای س�ید محمد زمزم فرزند جال الدين همگی به نش�انی -خواسته: رفع 
تصرف عدوانی -گردشکار: به تاريخ سوم شهريور ماه سال يکهزار و سیصد و نود و هفت پرونده امر در وقت مقرر احتیاطی تحت نظر 
اس�ت . با عنايت در اوراق و محتويات پرونده دادگاه ضمن اعام ختم رس�یدگی به ش�رح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد - رای 
دادگاه « در خصوص دعوی ش�رکت شهرس�ازی و خانه س�ازی باغمیشه با وکالت آقای فرمان گوزلی کاس�ین به طرفیت آقايان سید 
احمد و سید محمد شهرت هردو زمزم به خواسته رفع تصرف عدوانی ) از رقبه تحت پاک ثبتی فرعی 42144 اصلی يک مجزا شده 
از 28800 قطعه 92 بخش 9 تبريز موضوع قرارداد ش�ماره 1460-89-34 مورخ 89/7/3 بدين ش�رح که وکیل خواهان اظهار داش�ته 
موکل مالک رقبه تحت پاک ثبتی فرعی 42144 اصلی مفروضی و مجزا از 28800 قطعه 92 می باش�د. که به موجب قرارداد ش�ماره 
1460-34-89 مورخ 89/7/3 قرارداد مش�ارکت و س�اخت و س�از ب�ه خوانده محترم واگذر نموده بود که ب�ه دلیل تخلف نامبردگان 
از مف�اد قرارداد مذکور فس�خ و فس�خ اعامی موکل ب�ه موجب دادنامه ش�ماره 9409974307101553 صادره در پرونده به ش�ماره 
9409984307100235 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تايید و رای صادره نیز به موجب دادنامه شماره 9609974129600426 صادره 
در پرونده به شماره 9409984307100232 و به شماره بايگانی 950174 شعبه 20 دادگاه تجديد نظر استان تايید گرديده است. که با 
تايید فسخ قرارداد و علی رغم ارسال اظهار نامه به خواندگان جهت تحويل پروژه و رفع تصرف از آن متاسفانه تاکنون اقدامی ننموده 
اند. دادگاه با بررسی جامع اوراق و مداقه در محتويات پرونده ، علی الخصوص مفاد قرارداد مستند دعوی و احکام صادره پیش گفته 
، نهايتا اينکه ادامه تصرفات خواندگان که وفق نظريه کارشناس�ی منتخب در ملک موضوع دعوی فاقد مجوز قانونی اس�ت. مستندا« 
به مواد 158 و 162 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1258 و 1284 و 1321 از قانون مدنی ، حکم بر الزام خواندگان به رفع تصرف 
از پاک ثبتی فرعی 42144 اصلی يک مجزا شده از 28800 قطعه 92 بخش 9 تبريز صادر و اعام می نمايد، رای اصداری غیابی بوده 
و ظرف مهلت بیس�ت روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در اين دادگاه س�پس ظرف مهلت بیست روز ديگر قابل تجديد نظر خواهی در 

محاکم محترم تجديد نظر استان می باشد
ح/9703355 رئیس شعبه 31 دادگاه حقوقی شهرستان تبريز - روح اله يوسفی

آگهی مزايده اموال غیرمنقول) نوبت اول(
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجرايیه به ش�ماره بايگانی 970109 صادره از س�وی دادگستری گرمسار 
مورخ 1397/10/4 س�اعت 11 صبح از طريق مزايده عمومی اقدام به فروش اماک توقیف ش�ده ذيل می نمايد. شرکت در مزايده برای 
عموم آزاد و برنده مزايده کسی است که بااترين قیمت را پیشنهاد و حین مزايده ده درصد آن را نقدا تحويل نماينده اجرا در محل 
مزايده و ظرف مهلت سی روز بها کامل مزايده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واريز و قبض مربوط را ارايه نمايد در غیر اين 
صورت کل ده درصد دريافت ش�ده اولیه پس از کس�ر هزينه های اجرايی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د. ملک مورد مزايده 
ش�امل: 1- شش�دانگ يک دستگاه آپارتمان مس�کونی قطعه هشت تفکیکی به ش�ماره 16/1647 مفروز و مجزا شده از 55 فرعی از 
اصلی مذکور به مس�احت 49/46 متر مربع واقع در طبقه دوم و قدرالس�هم از عرصه و مش�اعات و ساير مشترکات حدود اربعه طبق 
سند اختاف فی مابین محکوم له آقای سعید تزوال ومحکوم علیه آقای سعید قزلو لذا با مراجعه به محل مورد نظر واقع در گرمسار 
خیابان طالقانی کوچه س�امان نبش کوچه مرصاد مجتمع ساختمانی نگارين واحد 8 می باشد. مشخصات اعیان: آپارتمان مسکونی با 
س�ازه اس�کلت بتن – پوشش تیرچه بلوک )فوم( پشت بام ايزوگام  دارای هال و پذيرايی- آشپزخانه کف سرامیک بدنه کاشی با يک 
کابینت فلزی – سرويس دستشويی و حمام کف سرامیک بدنه کاشی – يک خواب ديوارهای داخلی و سقف سفید- نما سنگ – دارای 
آسانسور- گرمايش بخاری – سرمايش کولر ّآبی. امتیازات: آب و برق و گاز شهری. با توجه به مراتب مذکور و بررسی اوضاع و احوال و 
مجمع جهات کارشناسی ارزش آپارتمان فوق ااشاره مبلغ 741/900/000 ريال هفتصد و چهل و يک میلیون و نهصد هزار ريال تعیین 
می گردد. مورد مزايده 5 دانگ از شش�دانگ به مبلغ 618/250/000 ريال می باش�د. مکان مزايده : گرمس�ار – دادگس�تری- اجرای 
اح�کام مدنی ش�عبه اول. ضمن�ا متقاضیان خريد)هرکس(می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین ش�ده اس�ت 

اموالی را که آگهی شده ماحظه نمايد. 
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری گرمسار- گیلوری 

         آگهی تحرير ترکه
بدينوسیله اعام میگردد که عارف شیری به ش ش 51 نام پدر کاکه برار در تاريخ 1390/12/18 
فوت ش�ده اند .اگر مرحوم حقی برگردن ش�خصی دارد و يا بس�تانکار میباشد از تاريخ انتشار 

آگهی به مدت 1 ماه میتواند به شعبه 11  شورای حل اختاف بهارستان مراجعه کنند.
  م الف/982    شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

گواهی انحصار وراثت
علی موس�ی لو به ش ش 10560 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه پرونده 744/9/97 از اين ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده ش�ده که ش�ادروان حاجعلی موس�ی لو ب�ه ش ش 1276 در تاري�خ 1397/07/20 در اقامتگاه دائمی خود 
در گذش�ته و ورث�ه حین الفوت وی عبارتنداز :1-ش�هناز موس�ی لو ک�د مل�ی 4285944499 تاريخ تولد 1364 مح�ل تولد زنجان 
نس�بت با متوفی:فرزند2-معصومه دس�ترس کد ملی4282645997 تاريخ تولد1340 محل تولد زنجان نس�بت با متوفی:همس�ر3-
مهدی موس�ی لو کد مل�ی4285945339 تاريخ تولد 1365 محل تولد ايجرود نس�بت با متوفی:فرزند4-قاس�م موس�ی لو کد ملی 
4282657326 تاريخ تولد 1361 محل تولد ايجرود نس�بت با متوفی:فرزند5-مرتضی موس�ی ل�و کد ملی4270614943 تاريخ تولد 
1371 محل تولد زنجان نس�بت با متوفی:فرزند6-صادق موسی لو کد ملی 4285946701 تاريخ تولد 1366 محل تولد ايجرود نسبت 
با متوفی:فرزند7- علی موسی لو کد ملی4280976325 تاريخ تولد 1357 محل تولد زنجان نسبت با متوفی:فرزند8-محمود موسی 
لو کد ملی4280976325 تاريخ تولد 1358 محل تولد زنجان نسبت با متوفی:فرزند9-محمد موسی لو کد ملی:4270286131 تاريخ 
تولد 1369 محل تولد زنجان نسبت با متوفی:فرزندپس از انجام تشريفات قانونی و يک نوبت نشر آگهی در روزنامه های کثیراانتشار 
و وصول هرگونه ايحه يا اعتراض يا ارائه وصیت نامه س�ری يا رس�می با توجه به اصاحیه جديد قانون مالیات های مس�تقیم و حذف 
ماده 31 گواهی تسلیم اظهارنامه ارث از تاريخ 5/1/1 حسب اظهارات خواهان دارايی نامبرده بیشتر از سی میلیون ريال سرانجام در 
تاريخ پس از ماحظه پرونده گواهی مینايد که ورثه درگذش�ته فوق منحصر به اش�خاص ياد ش�ده در باا بوده و وراث ديگری ندارد و 
دارايی آن ش�ادروان پس از انجام حقوق و ديونی که بر ترکه تعلق میگیرد بین وراث به ش�رح ذيل تقس�یم میشود.اعتبار قانونی اين 

گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود میباشد.
      م الف/983   قاضی شعبه 9 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان
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دادستان عمومی و انقاب مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری از 
توقیف خودروهای هنجارشکن در شهرکرد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، 
عبدالرضا علی محمدی با اشاره به ضرورت تامین امنیت و آرامش 
مردم گفت: در پی درخواس��ت عده ای از شهروندان شهرکرد مبنی 

بر برخورد با رانندگانی که در س��اعات پایانی ش��ب ب��رای مردم و 
خودروه��ای عبوری ایجاد مزاحمت می  کنند، دس��تور شناس��ایی 
رانندگان متخلف و توقیف خودروهای آنها صادر ش��د که با تاش 
پلی��س راهنمایی و رانندگی و ی��گان انتظامی برخ��ی از این افراد 

شناسایی و 18 خودرو توقیف شد.

وی افزود: ای��ن خودروها طبق قانون برای م��دت یک ماه توقیف 
می ش��وند و به منظور متنبه ش��دن افراد در معرض دید عموم قرار 
خواهند گرف��ت. همچنین رانندگان نیز ب��رای گذراندن دوره های 
آموزش��ی کس��ب مهارت های فرهنگی و اجتماعی ب��ه نهادهای 

مربوطه معرفی می شوند.

توقیف خودروهای هنجارشکن در شهرکرد
دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری خبر داد

ضرورت تقویت شورای حل اختاف 
در زندان ها 

 مدیرکل زندان های اس��تان هرمزگان 
گفت: ش��ورای حل اختاف در زندان ها 

باید فعال و تقویت شود.
عل��ی اس��تادی در جم��ع م��ددکاران 
زندان های استان هرمزگان اظهار کرد: 
ش��ورای حل اختاف در زندان ها ظرفیت بسیار خوبی با مصالحه و 

سازش است و باید این مرکز صلح و سازش را فعال و تقویت کرد.
وی اف��زود: باید از حداکثر ظرفیت ش��وراهای ح��ل اختاف برای 
پیگیری امور قضایی مددجوی��ان و فراهم کردن زمینه آزادی آنان 

استفاده کرد.
اس��تادی بیان کرد: باید وضعیت قضایی مددجویان به طور مداوم 

رصد شود و با دعوت از شکات زمینه صلح و سازش را فراهم کرد.

لزوم استفاده از ظرفیت های قانونی 
برای  تخفیف مجازات مددجویان

 مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان 
جنوبی گفت: مددکاران و مسئوان دفاتر 
قضای��ی بای��د در زمین��ه اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای قانون��ی ب��رای آزادی یا 

تخفیف مجازات زندانیان گام بردارند. 
علی هاشمی در نشستی صمیمی با کارکنان زن بازداشتگاه عمومی 
بیرجند با اشاره به اهمیت مددکاری در زندان ها به خصوص زندان 
زنان اظهار کرد: زندانبان باید خود را وقف کار و پیگیری مشکات 

زندانیان کند.
وی ادامه داد: زندانیان و به  خص��وص خانواده آنها نیازمند حمایت 

هستند تا از آسیب های اجتماعی مصون بمانند.
مدیرکل زندان های اس��تان خراس��ان جنوبی در ادامه با اش��اره به 
اهمیت پیگیری مشکات قضائی زندانیان خاطرنشان کرد: تعامل 
با دستگاه قضایی برای رفع مش��کات قضایی زندانیان از اهمیت 
بسیار باایی برخوردار است و لذا مددکاران و مسئوان دفاتر قضایی 
باید در زمینه استفاده از ظرفیت  های قانونی برای آزادی یا تخفیف 

مجازات زندانیان گام بردارند.

تجلیل مدیر کل زندان های گلستان 
از کارمندان معلول 

 مدیرکل زندان های اس��تان گلستان از 
کارمندان معلول ش��اغل در زندان های 
این اس��تان، ب��ه مناس��بت روز جهانی 

معلوان تجلیل کرد.
علیرضا رضوانی به مناسبت روز جهانی 
معلوان از کارمندان معلول ش��اغل در زندان های استان گلستان 

تجلیل به عمل آورد.
وی اظهار کرد: معلولیت محدودیت نیست بلکه آنچه که مهم است 
عقل و خرد و توانمندی انس��ان اس��ت که جهت خدمت رسانی به 

همنوعان خود ارایه می کند.

آزادی 87 زندانی جرایم غیرعمد 
در اردبیل

87 زندانی جرایم غیرعمد در اردبیل آزاد شدند. خیرین اردبیلی در ششمین 
مرحله از طرح آزادسازی زندانیان و محکومان مالی غیر عمد، 87 زندانی 
را آزاد کردند. س��تاد مردمی دیه استان اردبیل با همکاری خیرین و جامعه 
حس��ینیان و مداحان طرح »هر مسجد، آزادسازی یک زندانی« را برگزار 
ک��رد که درنتیجه خیری��ن اردبیلی با اهدای نذورات و احس��ان خود قدم 
بزرگی برای آزادی زندانیان برداشتند. حجت ااسام قاصدی رییس کل 
دادگستری اس��تان اردبیل در جمع خیرین حس��ینی ضمن تقدیر از این 
حرکت خداپس��ندانه گفت: تاش های صادقان��ه و جهادگونه به ویژه از 
سوی خیرین و ستاد دیه استان برای برطرف کردن مشکات محکومان 
جرایم غیرعمد انجام می شود . وی گفت: هم اکنون حدود 30 هزار پرونده 
مالی در دادگستری استان اردبیل وجود دارد که بیش از 700 نفر از آنان ، به 
دلیل عجز از پرداخت دین به عنوان محکومان مالی غیرعمد در زندان های 
استان به س��ر می برند. نایب رییس هیات امنای نماینگی ستاد دیه استان 
اردبیل نیز عنوان کرد: در شش��مین طرح آزادسازی زندانیان غیرعمد که 
در قالب طرح »هر مس��جد، آزادسازی یک زندانی« برگزار شد، 87 نفر از 

محکومان مالی غیرعمد با مبلغ 24 میلیارد تومان آزاد شدند. 

نجات یک مددجو از قصاص
با تاش و پیگیری شورای حل اختاف زندان بروجن، مددکاری و روحانی 
زندان و خیرین محلی، اولیای دم از قصاص گذش��ت کردند. اس��ماعیل 
جی��ان، رییس زندان بروجن ب��ا اعام این خبر گف��ت: یکی از فضایل 
اخاقی، عفو و گذش��ت است؛ زیرا عفو از مصادیق احسان است و در علم 
اخاق بر احسان به دیگری تأکید بسیار شده و آموزه های قرآنی و روایی 
نیز این خصوصیت و فضیلت انسانی را مورد تشویق و ترغیب قرار داده اند. 
وی افزود: با تاش و پیگیری های صورت گرفته در یکی از روس��تاهای 
شهرستان لردگان اولیای دم مددجو »م.م« براساس توافق صورت گرفته، 

از قصاص این مددجو صرف نظر و گذشت کردند.

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت اخاقی 
و اجتماعی خانواده زندانیان

کارگاه آموزشی »امنیت اخاقی خانواده زندانیان« اراک برگزار شد.
با پیگیری و برنامه ریزی انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اراک اولین 
جلسه از سلسله کارگاه های آموزشی خانواده های زندانیان این شهرستان 
در نیمه دوم سال جاری با تدریس کارشناس پلیس امنیت اخاقی استان 

و رییس اردوگاه کاردرمانی برگزار شد.

در خصوص طاق توافقی پس از صدور رأی و مراجعه زوجه 
به دفترخانه، زوج مراجعه نکرده اس�ت و دو بار نیز توس�ط 
دفترخان�ه جهت حضور در دفترخانه به وی اخطار ش�ده اما 
زوج حاضر نش�ده است، لذا خواهش�مند است درخصوص 
اجرا یا عدم اجرای صیغه طاق راهنمایی کنید. ضمناً مدت 

گواهی هنوز منقضی نشده است.
با توجه به فرض استعام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس 
از درخواس��ت طاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در 
دفترخانه جهت اجرای طاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، 
دو حالت متصور است. در صورتی که زوجه بنا بر اعام دادگاه صادرکننده 
گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی )از جمله سند نکاحیه 
رس��می(، در اجرای صیغه طاق وکالت باعزل داشته باشد، با توجه به 
ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، عدم حضور زوج، مانع 
اجرای صیغه طاق و ثبت آن نیس��ت. در صورت��ی که زوجه فاقد وکالت 
از سوی زوج جهت اجرای طاق باش��د، با عنایت به مفهوم مخالف ماده 
قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طاق کرد و به عاوه دادگاه 
هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی کند و در این صورت چنین گواهی 
عدم امکان سازشی با مضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است.

چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان 
قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا باید دعوی رد شود 
یا قرار توقیف دادرسی صادر شود؟ آیا در مرحله تجدیدنظر 
امکان اس�ترداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ در صورت 

مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 
طبق ماده 89 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 
مدن��ی در مانحن فیه قرار رد دعوی صادر می ش��ود. اگ��ر خواهان بدوی 
تجدیدنظرخواهی کرده، این بدان معنا اس��ت ک��ه دعوای وی در مرحله 
بدوی، شکًا یا ماهیتاً رد شده اس��ت و استرداد دعوای مردود غیرممکن 
است. از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون اخیرالذکر، 
تجدیدنظرخواه می تواند دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی خود را مس��ترد 
سازد؛ اما در صورت اس��ترداد دعوی از جانب تجدیدنظرخوانده در مرحله 
تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده 107 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر 

ضمن نقض حکم بدوی باید قرار سقوط دعوی صادر کند.

»الف« طبق بیع نامه ای زمینی را به »ب« می فروش�د و پس 
از ی�ک ماه از آن تاریخ، »ب« با ی�ک توافق مجزا برای ادای 
دی�ن خ�ود و پرداخت ثمن، ی�ک فقره چک خ�ودش که به 
صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته اس�ت 
ب�ه »الف« می دهد. پ�س از آن چک ب�ه »ج« و نهایتاً به »د« 
منتقل می شود. پس از سررسید تاریخ چک و برگشت آن به 
جهت عدم اصالت، آیا اقدام »ب« مشمول جرم کاهبرداری 

است یا خیر؟
اوًا طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطان و... مانع از آن نیست 
که زیان دیده علیه وارد کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری کند. 
ثانیاً در فرض استعام با توجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد 
از تحصیل مال انجام گرفته و یکی از شروط تحقق کاهبرداری اقدامات 
متقلبانه قبل از تحصیل مال اس��ت، لذا به نظر می رسد موضوع از شمول 
عنوان کاهبرداری خارج باش��د. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده 

مرجع رسیدگی کننده است.

امروزه ش�بکه های اجتماعی، با تاثیر بر س�بک زندگي 
و الگوي بومي خانواده ها، گس�ترش سوء معاشرت ها و 
خشونت  ها، بر سخت شدن تربیت فرزندان، انحرافات 
اخاقی در خانوادها و سست شدن بنیان خانواده تاثیر 
بسزایی گذاشته اند. به طوری که نه تنها گوشه گیری از 
یکدیگر و گریز از تعامات اجتماعی را به دنبال داش�ته 
بلکه این روند در مسیری در حال شکل گیری است که 
هم�واره ارتباطات چه�ره به چهره و کام�ی را کاهش 
می ده�د. از جمله آثار دیگر توس�عه و تعمیق وس�ایل 
ارتباط جمعی و انواع خطوط ش�بکه تلفنی، ماهواره ای 
و نرم افزارهای مشابه، این اس�ت که فرد را روز به روز 
به تنهایی بیشتر سوق داده و این امر باعث می شود هر 
کسی به دنبال فضایی باشد که دیگری مزاحم او نشود 
و او بتواند به تنهایی و گمنامی به زندگی خود ادامه دهد.

خانواده به عنوان گروهی کوچک اما مؤثر، با تداوم و انسجام خود، در 
رفع نیازهای جامعه نقشی حیاتی دارد. یکی از عواملی که به خانواده، 
پایداری و انس��جام می بخشد، پیوند محکم عاطفی بین اعضا است 
و یکی از مهمترین عوامل حفظ و گسترش این پیوند، وجود ارتباط 
صحیح بر پایه گفت وگو، تفاهم و درک متقابل است. گفت  وگوهای 
صمیمی خانوادگ��ی موجب همدلی و برق��راری پیوندهای محکم 

عاطفی در خانواده می شود.
اما باید اذعان داش��ت، این پیوندها و روابط، امروزه تحت تأثیر انواع 
رس��انه  ها و تعامات موجود در دنیای مجازی، دچار آسیب و تزلزل 
ش��ده اند. ش��بکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان فوری با 
کارکردهای��ی که در ذات آنها اس��ت، می توانند آث��ار مثبت و منفی 
فراوانی را به دنبال داش��ته باش��ند؛ از یک س��و این پدیده ها به مدد 
ارایه ش��یوه های نوی��ن ارتباطی، می توانند به عن��وان یک فرصت 
تلقی شوند و از س��وی دیگر، با ترویج و تقویت فرهنگ اباحی گری 
و باوره��ای افراط گونه در بعضی از حوزه ه��ای اخاقی به صورت 
تهدیدی برای خانواده ها درآین��د. به طوری که برخی از جوانان را از 
درک زندگی واقعی دور کرده و ضمن تشویق به تجردگرایی به جای 
ازدواج، گرایش به لذت های موهوم را فرا روی آنان قرار داده است. 
به ع��اوه، تمایل به فرگرای��ی و دوری از ارتباطات جمعی و رودرو 
در محی��ط خانواده، از دیگ��ر آثار زیان بار آنها اس��ت؛ به گونه ای که 
اعضای خانواده را به خود مشغول کرده، آنها را از ارتباط های عاطفی 
و نشس��ت های جمعی و چهره به چهره بازداش��ته و به جای آن، در 
محیط خانواده و جامعه سلول های بسته انفرادی به وجود آورده اند. 
هرچه تکنیک های رس��انه  ای گسترده تر و متنوع تر می شوند، توجه 
افراد را بیشتر به خود جلب کرده و با تقویت فردگرایی، آنها را از محیط 
گرم خانواده دورتر می س��ازند بنابراین، این ابزار را می توان به مثابه 

شمشیری دو لبه به حساب آورد.
از سوی دیگر، عدم فرهنگ سازی صحیح در کاربری از امکانات این 
شبکه ها، موجب شده است که تهدیدات آنها از فرصت های پیش رو 
فراتر رود. کم کاری متولیان فرهنگی کشور در رشد سواد رسانه ای 

موجب شده که نقش خانواده ها در مهار این تهدیدها برجسته تر شود. 
به همین جهت شایسته است والدین با ارتقای توان خود در حد نیاز با 
این پدیده ها آشنا شوند و با نظارت عمیق تر و هشیار کردن فرزندان 

خود، حریم خصوصی خانواده را از نفوذ شیادان مصون نگه دارند.
اطاع رسانی در مورد ظرفیت های گوناگون قانونی با هدف هر چه 
بهتر اجرایی ش��دن قوانین، از وظایف تمام اعضای جامعه است. در 
واقع رویکرد آشنایی با قانون – چه در مقام پیشگیری و چه در مهار 
عوارض بعدی – نقشی حیاتی دارد. در قانون جرام رایانه ای مصوب 
سال 1388 انواع جرایم از جمله اقدامات علیه عفت و اخاق عمومی 
و هتک حیثیت و نشر اکاذیب که در فضای مجازی امکان وقوع دارند 
احصا شده و در جهت حفظ حقوق بزه دیدگان و چگونگی برخورد با 

این جرایم پیش بینی های ازم صورت پذیرفته است.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، از آنجایی که 
زندگی در فضای مجازی از اص��ول و قواعد حاکم در زندگی واقعی 
تبعیت می کن��د، نحوه مجازات افرادي که با انتش��ار اوراق چاپي و 
مواردي از این دست اقدام به انتشار تهمت و افترا علیه افراد مي کنند 
مطابق قانون مجازات اسامي مشخص شده، اما عناوین مجرمانه 
به نحو دقیق تری در قانون جرایم رایانه ای و اینترنتی در نظر گرفته 
شده و براي آن مجازات هایی تعیین ش��ده است؛ مثًا در بخشی از 
این قانون آمده اس��ت »هرکس به وسیله س��امانه های رایانه ای یا 
مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا 
معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، 
به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد ش��د.« در این مورد توضیح 
داده شده است »محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطاق می  شود که 

دارای صحنه و صور قبیحه باشند.«

همچنین مطابق تمهیدات اتخاذشده  قانونی، هک کردن ایمیل جرم 
بوده و قابل پیگیري است. ارایه نظر )کامنت گذاشتن( نیز از مواردي 
اس��ت که اگر به قصد اذیت و آزار طرف مقابل باش��د، مي تواند جرم 

باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد.
اش��خاص گاهي اوقات از کافي نت یا مکان هاي عمومي براي ورود 
به فض��اي مجازی و آس��یب زدن به دیگران اس��تفاده مي کنند، اما 
این مساله مانع شناس��ایي و مسئولیت کیفری آنها نمي شود؛ زیرا در 
قانون جرایم رایانه ای و اینترنتی مقرر شده است »چنانچه مرتکب، 
اعمال مذکور فوق را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته 
مرتکب شود، چنانچه مفسد فی اارض ش��ناخته نشود، به حداکثر 
هر دو مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.« به عاوه، در 
بخش دیگری از این قانون آمده است »هر کس به وسیله سامانه های 
رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا 
اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در 
دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب 
هتک حیثیت او شود، به حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم 
خواهد شد.« از طرف دیگر، نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی 
و بصری فعالیت های غیرمجاز دارند، در قانون مقرر گردیده اس��ت 
»مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و 10 سال محرومیت از 
حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شاق محکوم می شوند: الف( 
وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی، 
اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامش��روع و غیرقانونی 
دیگر. ب( تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده 
و آنها فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام ها و استخرها یا تکثیر و 
توزیع آن. ج( تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی 

و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.«
ممکن اس��ت مجازات مجرمان در این زمین��ه، در نهایت به همین 
موارد محدود نشود و مطابق قانون، اگر دادگاه تشخیص دهد که این 
مجازات کافي نیس��ت، مي تواند مجازات های دیگری را به عنوان 
مجازات تکمیلي در نظر بگیرد. هرچند اگر مجرم اظهار ندامت کند 
یا وضعیت شخصي او به گونه اي باشد که اعمال مجازات، زندگي، 
کار، آبرو و... او را به خطر بیندازد، دادگاه مي تواند با هدف اصاح او، 

مجازات را تعلیق یا از مجازات هاي جایگزین دیگری استفاده کند.

 رسالت خانواده ها و دست اندرکاران فرهنگی
هر فردی در حوزه مس��ایل تربیتی به طور طبیع��ی چهار محیط را 
تجربه می کند: اولین و مهمترین محیط کانون خانواده است که در 
شکل گیری شخصیت فرد نقش بسزایی دارد. در این رابطه، کم کردن 
فاصله بین نس��لی در میان اولیا و فرزن��دان، پرکردن اوقات فراغت 
فرزندان در محیط های داخل و خ��ارج از خانه و ایجاد فرصت های 
بیش��تر با هم بودن و همنشینی توصیه می  شود. دوم محیط مدرسه 
و دبیرستان و تأثیرپذیری از اولیا و مربیان و به  ویژه همکاسی ها و 
دوستانی اس��ت که اگر مورد نظارت خانواده ها واقع نشوند، چه بسا 
اثرات تربیتی آنها را خنثی خواهد کرد. سوم محیط دانشگاه و مراکز 
آموزش عالی اس��ت که مقارن با دوران پرشور جوانی است. چهارم 
محیط جامعه و فضای جدا از خانواده است که سرنوشت آینده را رقم 
می زند. بدیهی است هر دوره  شرایط و اقتضائات خاصی را می طلبد 

که شایسته است مورد غفلت واقع نشوند. 
رسالت اصلي مسئوان فرهنگي از مدرسه تا دانشگاه، ایمن سازي 
جوانان و نوجوانان )از طریق ایجاد خودآگاهی و خودباوری( در برابر 
هجوم بیگان��گان و افزایش قدرت مقاومت آنها با برنامه ریزي های 
هماهنگ و درازمدت، فرهنگ سازي دیني، گسترش شناخت معارف 

الهي و تنومند ساختن باورهاي اصیل مذهبي در جامعه است.
به دیگر سخن، نوجوانان باید به گونه اي تربیت شوند که آگاهانه و با اختیار 
کامل از آلودگي و گناه بپرهیزند. لذا جدا از محدودیت آفریني در استفاده از 
فضای مجازی، اثربخش ترین راه ایمن سازي، پیاده سازی برنامه های 
فرهنگی ژرف و متناسب با شرایط روز است. اگر محدودیت آفریني در 
استفاده از ظرفیت های فضای مجازی، بدون بدل سازی و جایگزینی 
برنامه هاي سازنده و مورد عاقه جوانان باشد، به نتیجه نخواهد رسید 
و آنها به انحرافات و مش��کات دیگري دچار خواهند ش��د. بنابراین، 
علیرغم ناگزیری مسئولین ذی ربط به ایجاد انسداد و عدم دسترسی و 
فیلترینگ این شبکه ها، آن  چه اصولی تر از جرم انگاری در این حوزه ها 
به نظر می رسد، ارایه راهکارهای فرهنگی است. برگزاری کارگاه های 
آموزشی در فرهنگسراهای شهرداری ها و آمفی تئاترهای مراکز آموزش 
رسمی توسط حقوقدان ها، کارشناسان علوم ارتباطات و جامعه  شناسان 
نقش بسزایی در مهار چنین جرایمی دارد و مصداق بارز پیشگیری بهتر 
از درمان است. به عاوه با جانشین سازی فعالیت هایی مانند برگزاری 
مسابقات و جشنواره ها و تشکیل اردوهای جمعی به عنوان بستر انس و 
آشنایی، می توان تا اندازه ای از پیامدهاي منفي ارتباطات در محیط های 

مجازی پیش گیری کرد. 

راهکارهای قانونی برای مسایل ناشی از شبکه های اجتماعی

گزیده ها

سال گذش�ته با اباغ آیت اه صادق آملی 
گروه
اریجانی، رییس قوه قضاییه، ستاد مرکزی قضایی

اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی تشکیل 
شد که از اعضای اصلی این ستاد می توان 
به  معاون اول قوه قضاییه به عنوان رییس ستاد، دادستان کل 
کش�ور، وزیر دادگس�تری، معاون راهبردی، مع�اون منابع 
انس�انی، رییس سازمان بازرسی کل کش�ور، رییس دیوان 
عدالت اداری، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و چند معاون 

و مقام مسئول دیگر اشاره کرد.

وظایف ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی شامل برنامه ریزی، نظارت و پیگیری 
اقدامات ناظر به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قو ه قضاییه، ایجاد 
هماهنگی میان مس��ئوان قوه قضاییه در حوزه اقتصادی، حمایت های 
حقوقی، قضایی از فعالیت های اقتصادی مش��روع و مجاز در سطح ملی، 
حمایت های ازم جهت رفع مشکات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و 
ایجاد هماهنگی و انس��جام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به 
دعاوی و اختافات پرونده های تجاری و اقتصادی است. برای تحقق اهداف 
مورد نظر س��تاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سراسر کشور، این ستاد در 
دادگستری های استان ها نیز تشکیل شده است و فعالیت می کند که از جمله 
اقدامات این سستاد در استان ها می توان به جلوگیری از تعطیلی واحدهای 

تولیدی و عدم ایجاد هرگونه اخال در فعالیت های آنها اشاره کرد.

 تمام قد در مقابل تعطیلی واحدهای تولیدی می ایستیم
در این زمینه، حجت ااسام محمدعلی تقوی فرد، رییس کل دادگستری 
اس��تان مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران، تعطیلی 
تعداد زیادی از واحدهای تولیدی این اس��تان را غیرقابل قبول دانس��ت و 
اظهار کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی در حقیقت در راستای رسیدن دشمن 

به اهدافش است.
وی ادامه داد: اگر در صنعت و تولید دچار چالش شویم نظام، ملت، بانک داران 
و تولیدکنندگان با مشکل مواجه می ش��وند و با غیرفعال شدن واحدهای 

تولیدی فقط دشمن سود می برد.
 تقوی فرد افزود: همه دس��تگاه های اجرایی، بانک ها و دادگستری باید در 

خدمت تولید باشند؛ تولید نیز باید در خدمت همه باشد.

وی عنوان کرد: اجازه نمی دهم تولید و صنعت در استان مازندران تعطیل شود 
و اگر متوجه شوم کدام بانک در مقابل تولید است مستقیما و تمام قد در مقابل 

او می ایستم؛ چراکه نباید سنگرهای تولید را از دست بدهیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه واحدهای ثبتی حق 
ندارند در جهت تعطیلی واحدهای تولیدی حرکت کنند، افزود: اعتقادی به 
تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی نداش��ته و در این مسیر با هیچ فردی 

تعارف ندارم.
وی با بیان اینکه نمی خواهیم بانک ها را نادیده بگیریم اما واحدهای تولیدی 
هم نباید تعطیل شوند، افزود: بانک ها می توانند در راستای مطالبه حقوق خود، 
واحدهای تولیدی و صنعتی را تملک کنند اما باید از طریق مدیریت مشارکتی 
با مالک یا به طور انحصاری واحد را فعال نگهدارند و بر این مساله به صورت 
عملیاتی تاکید دارم که اگر مشاهده شود به دلیل مسایل مالی، واحد تولیدی 

تعطیل شده است، در مقابل این مساله قاطعانه ایستادگی می کنم.

 واحدهای تولیدی کمتر از چک استفاده کنند
جعفر بدری، رییس کل دادگستری استان لرستان نیز در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی بروجرد، اظه��ار کرد: اقتصاد مقاومتی در دس��تگاه های اجرایی 

ازم ااجراست چون در شرایط عادی نیستیم.

وی تصریح کرد: عمده اختاف بین بانک و تولیدکننده است که در این راستا 
باید چاره اندیشی شود.

رییس کل دادگستری استان لرستان خاطرنشان کرد: باید فرصت در اختیار 
تولیدکنندگان قرار گیرد تا فعالیت خود را بیشتر کنند.

بدری ادامه داد: اکنون بهترین فرصت برای تولیدکننده است که تولید خود 
را افزایش داده و کیفیت را باا ببرد. نباید در این شرایط به تولیدکننده فشار 

آورد و باید از واحدهای تولید پشتیبانی کرد تا به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک ها، افزود: این روش 
نادرستی است که بانک یک واحد تولیدی را که با حداقل امکانات کار می کند 
تعطیل کند بلکه باید خریدار جدید برای آن بیاورد تا خریدار تولید را افزایش 
داده و به کار خود ادامه دهد. رییس کل دادگستری استان لرستان بیان کرد: 
اگر فرصتی به واحدهای تولیدی که با اندک امکانات در حال تولید هستند، 

داده شود، می توانند به فعالیت خود ادامه دهد.
بدری تصریح کرد: نباید واحد تولیدی پلمپ و رها و از تولید متوقف شود.

رییس کل دادگستری لرستان با اشاره به قانون چک گفت: شرایط سختی 
برای صادرکنندگان چک گذاشته شده و به همین دلیل ازم است واحدهای 

تولیدی کمتر از چک استفاده کنند تا مشکلی برای آنها پیش نیایید.
وی خاطرنشان کرد: همه واحدهای تولیدی باید مشاوره حقوقی انجام دهند 

و از ظرفیت های قانونی نیز استفاده کنند تا کارها را راحت تر انجام دهند.

 رسیدگی به پرونده های قضایی نباید خللی در کار واحدهای 
تولیدی وارد کند

همچنین سعید رازانی، دادستان عمومی و انقاب مرکز استان لرستان در این 
جلسه اظهار کرد: رسیدگی به پرونده های قضایی واحدهای تولیدی نباید 

موجب اخال در فعالیت و تعطیلی این واحدها شود.
وی تصریح کرد: در تفاهم نامه منعقدشده بین ما و اتاق بازرگانی مقرر شده 
است که واحدهای تولیدی مشکات را با اتاق بازرگانی در میان بگذارند و اتاق 
این موارد را به ستاد اقتصاد مقاومتی منتقل کند. دادستان عمومی و انقاب 
مرکز استان لرستان خاطرنشان کرد: نباید هیچ گونه خللی در کار واحد های 
تولیدی ایجاد و منجر به تعطیلی آنها شود زیرا تعطیلی این واحدها منجر به 
توقف تولید و بیکاری کارگران می شود. وی در ادامه بیان کرد: تاش برای 
حل بخشی از مش��کات واحدهای تولیدی بروجرد از اولویت های کاری 

دستگاه های اجرایی این شهرستان است.

  جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی 
با حمایت های قضایی

»حمایت« گزارش می دهد
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   اجتماعی  

چهره ها

تعیین رشته های بدون کنکور 
تا پایان دی ماه 

 رییس سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: رش��ته های بی نیاز از کنکور تا 
پایان دی ماه مشخص می شوند و پس 
از نهایی شدن پیش از ثبت نام کنکور 
سراسری در بهمن ماه اطاع رسانی 
خواهد ش��د.ابراهیم خدایی افزود: در 
حال کار کارشناس��ی روی رشته ها و 

جمع آوری نظرات همکاران در این زمینه هستیم.

ورود نیازمندان جدید 
به چرخه حمایتی بهزیستی 

 رییس س��ازمان بهزیستی کشور از 
ورود نیازمن��دان جدی��د ب��ه چرخه 
حمایتی این س��ازمان تا پایان سال 
ج��اری خب��ر داد و گف��ت: ت��اش 
می کنیم با برنامه ریزی مدون تعداد 
پش��ت نوبتی ه��ا را کاه��ش دهیم.

انوشیروان محسنی بند پی با اشاره به 
اقدامات انجام شده از س��وی این سازمان در مدت هشت ماهه گذشته از 
س��ال 97، اظهار کرد: ما در این مدت توانس��تیم اقداماتی را در حوزه های 
مختلف حمایتی، درمانی، توانبخش��ی، پیشگیری، ساخت مسکن برای 

جامعه هدف و ... انجام دهیم.

بازنشستگی 69 ساله ها 
با 11 سال سابقه 

 مدیرعامل صن��دوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان 
اینکه امسال طبق قانون افرادی را که 
69 س��ال س��ن و 11 س��ال س��ابقه 
بیمه پردازی دارند، بازنشسته می کنیم، 
از سازمان هدفمندی یارانه ها به دلیل 
عدم عمل به تعهدات و پرداخت منابع 
مالی ازم برای بازنشستگی پیش از موعد مشموان گایه کرد.محمدرضا 
واعظ مهدوی اظهار کرد: طبق آخرین گزارشات، میزان حق بیمه دریافتی، 

28 درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.

ممنوعیت حضور زباله گردها 
بر سر مخازن پسماند

معاون فرهنگی و اجتماعی س��ازمان مدیریت پس��ماند شهرداری 
تهران گفت: دس��تورالعملی به پیمانکاران جمع آوری زباله خشک 
اباغ کرده  ایم تا به زباله گردها اجازه ندهند، بر س��ر مخازن بروند؛ 
اگر به موردی برخورد کنیم قرارداد پیمانکار فسخ می شود. شهرام 
فی��روزی  تصریح ک��رد: در زمینه جمع آوری زباله گردها س��ازمان 
مدیریت پسماند به تنهایی مسئولیت ندارد. ضمن اینکه نوسانات ارز 
و گران ش��دن مواد اولیه، باعث شده که زباله های خشک ارزشمند 

شوند و زباله گردها بیشتر به سمت سطل های زباله بروند.

نظام رتبه بندی معلمان 
در بودجه 98 قرار گرفت

وزیر آموزش و پرورش از قرار گرفتن نظ��ام رتبه بندی معلمان در 
بودجه سال 98 خبر داد.سیدمحمد بطحایی اظهار کرد: کار نظام رتبه 
بندی در حال پیشرفت اس��ت، تا آخرین خبرهایی که من دارم نیز 
این موضوع در بودجه سال 98 هم در نظر گرفته شده است. منتظر 
ارائه بودجه به مجلس هس��تیم تا تکلیف این موضوع روشن شود.
وی تصریح کرد: هدف اصلی رتبه بندی افزایش حقوق نیست، بلکه 
ارتقاء شایستگی ها و توانمندی های معلمان بوده، اما یکی از آثار آن 

افزایش حقوق ها است.

باد به داد
 هوای تهران می رسد

معاون نظارت و پایش اداره محیط زیس��ت اس��تان تهران از بهبود 
کیفیت هوای پایتخت برای امروز خبر داد. محمد رستگاری اظهار 
کرد: بر اس��اس آخرین گزارش های دریافت ش��ده، کیفیت هوای 
تهران روز گذشته با شاخص 137 در شرایط ناسالم برای گروه های 
حس��اس بود و امروز با وزش باد در ته��ران کیفیت هوای پایتخت 

بهبود نسبی پیدا کند. 
وی گفت: اگر سازمان هواشناسی پیش بینی می کرد که آلودگی هوا 
و شرایط پایدار جوی در تهران تا 48 ساعت ادامه دارد می توانستیم 
محدودیت هایی در سطح شهر ایجاد کنیم ولی با توجه به اینکه وزش 
باد و بهبود کیفیت هوای پیش بینی ش��ده است مصوباتی در غالب 

توصیه برای شهروندان داشتیم.

تدوین طرح گذراندن دوره خدمت 
دانش آموختگان دکتری 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت 
تاکید کرد و گف��ت: در این خصوص طرح گذران��دن دوره خدمت 
س��ربازی برای دانش آموختگان دوره دکتری دربخش صنعت نیز 

تدوین و اجرایی می شود. 
منصورغامی همچنین با بیان اینکه بیش از سه هزار مرکز آموزش 
عالی در کش��ور وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به گس��ترش کمی 
بیش از ح��د مراکز آموزش عالی در کش��ور هم اکن��ون با کاهش 
 داوطلبان ورود به دانشگاه ها روبرو هستیم و برخی از ظرفیت های 

دانشگاه ها خالی مانده است.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی درباره مشخص ش��دن مکان برگزاری جش��نواره فیلم فجر، اظهار کرد: با 
مجموعه هایی مذاکراتی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد؛ اگر به نتیجه برسد، این جشنواره در محل جدید 

و در غیر این صورت در محل های قبلی برگزار خواهد شد.
سید عباس صالحی، در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته 
برای برگزاری س��ی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر، گفت: شورای سیاست گذاری جشنواره شروع به کار 
کرده و برنامه هایی را در دس��تور کار خود قرار داده است. دیگر بخش های جشنواره های فجر از جمله تئاتر و 

موسیقی نیز شوراهای سیاست گذاری خود را مشخص و شروع به کار کرده اند.
وی ادامه داد: امسال به مناسبت برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی، شاهد اتفاقات خوبی در 

جشنواره های فرهنگی و هنر با تولید و ارائه آثار ارزشمند، با محتوای فاخر خواهیم بود.
صالحی در واکنش به انتقادهای برخی سینماگران درباره کیفیت فیلم های اکران شده در سال جاری نیز اظهار 
کرد: همه فیلم ها در یک درجه و س��طح قرار ندارند، لذا به طور طبیعی برخی فیلم ها ممکن است در مواردی 

مورد انتقاد قرار گیرند، اما فیلم خوب هم زیاد داریم.
وی افزود: ما فیلم های ارزشی، انقابی و اخاقی قابل توجهی داریم که بخش زیادی از آنها از طرف معاونت 
سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی به طور مس��تقیم تولید می شوند یا به شکل مشارکت در تولید، مورد حمایت 
قرار می گیرند، اما در هر صورت طبیعی است که همه فیلم ها نمره یکسانی نمی گیرند و در عین حال فیلم های 

کیفی و ارزشمند خوب هم در کشور کم نیستند.

خبر ویژه

کارگردان »رالی ایرانی« درباره ویژگی های مختلف فصل دوم این فیلم مسابقه گفت : ما در سیستم قبلی 
سه گروه شرکت کننده داشتیم که متشکل از تیم مردان، تیم زنان و تیم زوج زن و شوهر بود اما در فصل 
دوم ما 6 تا تیم دو نفره داریم و البته بازیگران شاخص هم به اجرای نقش های مهم دیگری می پردازند که 
تنوع کار از فصل یک بیشتر است. آرش معیریان، درباره تفاوت های سری دوم این فیلم مسابقه با فصل 
نخست آن افزود: برخاف سری اول که 6 قسمت بود، فصل دوم 13 قسمت خواهد داشت و ما فضایی 
را انتخاب کردیم که تنوع بصری متنوعی در اقلیم ایران را پوش��ش می دهد. تفاوتی که با س��ری قبلی 
دارد این است که این بار مسابقه هم در مرکز ایران یعنی کویر و دشت و مناطق خشک جذاب توریستی 
اجرا شده است و هم به مناطق بکر مازندران و گیان سر زدیم و چیزی حدود 3 هزار کیلومتر را در خطه 
مازندران و گیان پوشش تصویری و فضایی دادیم. این کارگردان تاکید کرد: برای اولین بار است یک 
س��ریال شبکه نمایش خانگی آن هم در حوزه رئالتی شو چنین تنوع و گستردگی لوکیشن دارد و در نظر 
گرفتن این گوناگونی فضا، اقلیم و جغرافیا برای رقابت کننده ها، کار را برای ما هم به شدت جذاب کرد و 
هم سخت. معیریان در این باره که چند دوربین به صورت همزمان رقابت 6 گروه را به تصویر می کشند، 
گفت: ما برای هر گروه دو نفره سه دوربین قرار دادیم که به شکل همزمان از ابتدای شروع مسابقه آنها 
را رصد و دنبال می کردند. ضبط این فیلم مسابقه 10 روز طول کشید و با توجه به اینکه 6 گروه داشتیم، 
18 دوربین و 13 فیلم بردار به ش��کل همزمان در شمال و جنوب و مرکز ایران به شکل پراکنده مشغول 

فیلم برداری بودند. داور و مجری مسابقه یعنی فرزاد حسنی را هم سه دوربین همراهی می کرد.

   مهران مدیری مجموعه »هیوا« را برای شبکه نمایش خانگی کارگردانی می کند. داستان »هیوا« توسط امیر برادران نوشته شده جزییات تازه از فصل دوم »رالی ایرانی«
و 10 روز است که پیش تولید این اثر آغاز شده است. مجموعه »هیوا« در 10 قسمت ساخته خواهد شد که از روز شنبه 17 آذرماه کلید 

می خورد و طراح و مشاور فیلمنامه نیز پیمان قاسم خانی است. 

   »قادر آش��نا« با حکم محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اس��امی سرپرست موسسه نمایشگاه های فرهنگی و 
جایگزین »امیرمسعود شهرام نیا« شد. 

   آثار 26 عکاس در قالب هفتمین همایش »ده روز با عکاسان« در گالری بهار خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شد. همچنین 
با افتتاح همایش »ده روز با عکاس��ان« برنامه های انجمن عکاسان ایران در بخش های مختلف آغاز شد.17 سخنرانی در بخش »در 
جستجوی راهی نو«، »روش عکاسی تبلیغاتی از اجسام براق و خلق جلوه های ویژه عکاسی در واقعیت« در بخش کارگاه ها، »بررسی 
خواص نور و نحوه کنترل هر یک از آنها«، »ویرایش عکس های تبلیغاتی«، »عکس سریع، عکس کند در عکاسی صنعتی و تبلیغاتی«، 
»روش طرح نویسی برای فروش پروژه های عکاسی« و »ش��یوه های نوین در پردازش عکس منظره« برخی از کارگاه هایی خواهند 

بود که در این مدت برگزار خواهد شد.

   شهرام مازاده رییس کمیته داوری جشنواره جهانی رادیو در اولین جلسه توجیهی جشنواره چهاردهم، درباره افزایش بخش تعاملی 
و اینکه در جش��نواره چهاردهم برنامه ها بر اساس ساختارهای گفتار، گفتگو، گزارش، مس��ابقه، مستند، مجله، نغمات و نمایش دسته 
بندی و داوری می شود، با بیان اهمیت حضور فعال شبکه ها و برنامه سازان رادیو در جشنواره امسال، بر هدف اصلی جشنواره که ارتقای 

کیفی آثار رادیویی است تاکید کرد.

تیترواره

اظهارات وزیر ارشاد درباره جشنواره فیلم فجر
تلویزیون

فرمانده ناجا با بیان این  گروه
فض�ای اجتماعی جرای�م  ک�ه 

مجازی در سال جاری 
نسبت به سال گذشته  
حدود 71 درصد افزایش داش�ته است، 
گف�ت: آم�ار کاهبرداری ه�ای تلفنی و 
اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب ها 
را نگران کننده اس�ت و  در همین راس�تا 
تمهیداتی را در نظر گرفتیم که با پیگیری 
پلیس و دس�تورالعمل هایی، استفاده از 
ب�ه  ف  مص�ر ی�ک  ی  ه�ا مز  ر

بانک ها اباغ شده است.

 نگرانی از افزای�ش کاهبرداری های 
اینترنتی

س��ردار حس��ین اش��تری در همایش مدیران و 
فرمانده��ان پلیس فت��ا، ابراز نگران��ی از افزایش 
کاهبرداری های اینترنتی، توضیحاتی را نیز درباره 
حضور ارتش در برخی از مرزهای شرقی کشور ارائه 
کرد. وی همچنین درباره چرایی واگذاری بخشی 
از مرزهای شرقی این کشور به ارتش ، گفت : ناجا 
در تمامی مرزها حضور دارد و مسئولیت پلیس در 
مرزها مانند گذشته ادامه  دارد. اما در بخشی از مرزها 
با تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح ممکن است 
مسئولیت با ابعاد امنیتی به یگان دیگری نیز ارجاع 
داده شود، اما ما نیز حضور داریم و حتی حضورمان 
بیش��تر از قبل اس��ت. فرمانده ناجا با بیان این که 
جرایم فضای مجازی در س��ال جاری نس��بت به 
سال گذشته  حدود 71 درصد افزایش داشته است، 
خاطر نش��ان کرد: البته قدرت کش��ف پلیس نیز 
افزایش داشته است به طوری که بالغ بر 80 درصد 
جرایم در این فضا کشف می شود که این آمار نشان 

می دهد که ما از بس��یاری از کش��ورهای دیگر در 
 حوزه کش��ف جرایم جلو هستیم. وی در ادامه  آمار
 کاهبرداری های تلفنی و اینترنتی و برداش��ت 
غیر مجاز از حس��اب ها را نگران کننده دانس��ت و 
گفت : در همین راستا تمهیداتی را در نظر گرفتیم 
که با پیگیری پلیس و دس��تورالعملهایی، استفاده 
از رمزه��ای یک مصرف به بانک ها اباغ ش��ده 
است. سردار اشتری همچنین از تشکیل پلیس فتا 
در تمامی ش��هرهای با بیش از 150 هزار جمعیت 

خبر داد.

 دستگیری سرشاخه های 
قاچاق موادمخدر

سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر نیز در این همایش ب��ه جمع آوری و درمان 
معتادان متجاهر اش��اره کرد و افزود: اصلی ترین 
شاخص ارزیابی ما برای سال 97 مسئله معتادان 
متجاهر است. خوشبختانه تمام دستگاه ها در این 
زمینه اعام آمادگی کردند. وی با اش��اره به اینکه 
کار در س��تاد مبارزه با مواد مخ��در کاری تعاملی، 

بین بخشی و سیاستگذارانه است، افزود: در ستاد 
مبارزه با م��واد مخدر، بخش عم��ده کارهایمان 
بین بخشی اس��ت و درعین حال با سایر بخش ها 
نیز تعام��ل داری��م، چراکه موضوع م��واد مخدر 
موضوعی ملی اس��ت و همه سازمانی ها و نهادها 
باید در این موضوع ایفای نقش کنند. دبیرکل ستاد 
مبارزه تصریح کرد: موض��وع مواد مخدر نیازمند 
کارآمدی جمعی اس��ت. بنابراین در دستگیری ها 
بای��د قدرت تعامل��ی، نظارت و اقناع خ��ود را باا 
ببریم و از همه ظرفیت ها استفاده کنیم. اینکه تنها 
گایه کنیم هیچ مش��کلی را حل نمی کند و فقط 
باعث بی اعتمادی مردم می شود.س��ردار مومنی 
نخستین اولویت این ستاد را تعامات بین المللی 
عنوان کرد و افزود: ای��ران پرچمدار مبارزه با مواد 
مخدر در جهان اس��ت. وی این را هم گفت که با 
توجه به ضرورت توجه به ایجاد اش��تغال و کسب 
مهارت به افرادی که در کمپ ه��ا اعتیاد را ترک 
می کنن��د، در مراک��ز جدیدی که ب��رای درمان، 
بازپروری و بازتوانی معتادان راه اندازی می ش��ود، 
به موضوع کسب مهارت و ایجاد شغل برای این 

افراد توجه خواهد شد.

 مسئولیت 3 سازمان در فضای مجازی
سند نظام پیش��گیری و مقابله نیز موضوعی بود 
که س��ردار س��یدکمال هادیانف��ر، رییس پلیس 
فتای ناجا به آن اشاره کرد، اینکه این سند مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی است که سه سازمان 
را در حوزه فضای مجازی مسئول کرده اند. پلیس 
فتا یکی از این سازمان ها است که در حوزه مردم، 
کس��ب و کارها و به ویژه شرکت ها و سازمان های 
خصوصی بحث امنی��ت این موضوع به پلیس فتا 
واگذار ش��ده است. س��ردار هادیان فر اعام کرد 
که 41 درصد از جرایم فضای مجازی در تلگرام و 
24 درصد در اینستاگرام اتفاق می افتد. وی با بیان 
اینکه بیش��ترین جرایم فضای مجازی مربوط به 
برداشت غیرمجاز است، یادآور شد: در کشور بالغ بر 
400 میلیون کارت بانکی وجود دارد، این کارت ها 
تس��هیات زیادی به وجود آورده ان��د اما در واقع 
امنیت آنها بحث جدی است، با همکاری دادستانی 
کل کش��ور و بانک مرکزی از ابتدای س��ال برای 
ایجاد و راه ان��دازی OPTها )رمز یکبار مصرف( 
اقداماتی صورت گرفته،  فاز نخس��ت OPTها 
مربوط به حوزه بانکداری است یعنی شهروندانی 
که از سیستم اینترنت بانک استفاده کنند می توانند 
از 32 بانک فعال کشور رمز یکبارمصرف را مطالبه 
کنند.وی افزود: هر کاربر در ابتدا برای ورود به درگاه 
بانکی باید نام کاربری و رمز خود را وارد کند، سپس 
رمز یکبارمصرف به ص��ورت پیامک برای کاربر 
ارسال می شود. اکنون گوشی تلفن همراه با سیستم 
درگاه بانکی و کارت بانکی قرینه شده است، لذا اگر 
رمز یا کارت فردی گم شود، در امنیت باشد و بتواند 

رمز را از طریق تلفن همراه دریافت کند.

تلگرام و اینستاگرام بستر 65 درصد جرایم 
در فضای مجازی

در همایش فرماندهان پلیس فتا عنوان شد

جزییات ارسال پستی داروی بیماران خاص
رییس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت بهداش��ت درباره نحوه انتقال داروهای بیماران خاص به 
در منازل شان از طریق پست، گفت: درحال حاضر سامانه های ما به اداره ثبت احوال متصل شده و امکان اطاع 
از آخرین اطاعات بیماران خاص را برای ما فراهم می کند که می تواند مقدمه ارس��ال داروهای این بیماران به 
در منازل شان باشد.مهدی شادنوش با بیان اینکه کمتر کشوری در دنیا هست که مانند ایران داروهای بیماران 
خاص را در این حد باا تحت پوش��ش قرار دهد، افزود: گام این است که داروها را در شبکه مراکز جامع بیماران 
خاص هدایت کنیم و از این مراکز در اختیار بیماران قرار دهیم. گام بعدی  نیز این است که از طریق سیستم پست 
بتوانیم این داروها را در منزل به خود بیمار تحویل دهیم که در این زمینه اداره پست آمادگی انجام این کار را دارد.

راه اندازی مدارس معین ویژه المپیادی ها 
رییس مرکز ملی استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان گفت: مدارس معین مخصوص المپیادی های در 
هشت استان محروم کشور شروع به کار می کنند. فاطمه مهاجرانی بیان کرد: مدارس معین به تازگی راه اندازی 
شده و هنوز برای سخن گفتن درباره نتایج راه اندازی آنها زود است، ضمن اینکه جزییات طرح مدارس معین 
هنوز نهایی نش��ده ست.مهاجرانی درباره ش��یوه انتخاب این مدارس گفت: شیوه انتخاب این هشت مدرسه 
در هشت استان بر اساس بیش��ترین مدال آور در المپیاد ها بوده است.به گفته رییس مرکز ملی استعداد های 
درخشان درباره امکانات این مدارس، محتوای تکمیلی دروس، فرستادن معلم های خوب و فرستادن تجهیزات 

آزمایشگاهی از جمله امکاناتی است که در مدارس معین عملیاتی خواهد شد.

آیت اه مکارم شیرازی اظهارکرد: نمی خواستم 
امروز در مسائل روز سخنی بگویم، چون گوش 
شنوا کم است؛ وقتی انسان حرف حساب را به 
کس�انی می گوید که گوش شنوا ندارند؛ ارزش 

حرف کم می شود.

به گزارش »حوزه«، این مرج��ع تقلید در درس خارج فقه 
در مسجد اعظم قم ادامه داد: امروز داد مردم از بی انصافی 
گروهی از تجار و کس��به درآمده اس��ت که پشت سر هم 

اجناس را گران کرده و به فکر مردم نیستند.
وی خاطرنشان کرد: اصًا چرا در یک کشور اسامی باید 
تعزیرات وجود داشته باش��د؟ یک کاسب و تاجر مسلمان 
بدون احتیاج به تعزیرات باید به وظیفه خود عمل کند؛ اما 
مشاهده می کنیم که به مأمور تعزیرات می گویند ما جریمه 

را می پردازیم؛ اما قیمت خود را پایین نمی آوریم.
این اس��تاد برجس��ته حوزه تصریح کرد: اگر کار به اینجا 
 برسد، واقعًا رس��وایی است. ما مس��لمانیم و دم از پیروی 
امیر مؤمنان )ع( می زنیم؛ جامعه ای ترقی می کند که همه 
افراد به فکر یکدیگر باش��ند؛ اگر هر کسی بخواهد در این 
وانفسا کیس��ه خود را پر کند )کما اینکه خیلی ها این طور 

هستند(، جامعه پیشرفت نخواهد کرد و عقب می ماند.
وی اضافه کرد: چرا برخی از افراد فقط به فکر خود هستند؟ 
در رسانه ها آمده است که شخصی 30 هزار میلیارد تومان 

به جیب زده اس��ت؛ همه باید بدانیم که روزی فرا می رسد 
که باید جوابگو باش��یم؛ خدا را در نظ��ر بگیریم و او را ناظر 

اعمال خود بدانیم.

 تواضع در مقابل همه خوب است
آیت اه مکارم ش��یرازی در بخش دیگر از س��خنان خود 
به روایتی از نبی مکرم اس��ام )ص( اش��اره کرد و گفت: 
حضرت در این حدیث فرمودند: »تواضعوا لمن تعلّمون منه 

و تواضعوا لمن تعلّمونه و ا تکونوا جبابرة العلماء/ با استاد و 
با شاگرد خود تواضع کنید و دانشمندان سرکش نباشید.«

این مرجع تقلی��د ادامه داد: تواض��ع در مقابل همه خوب 
اس��ت؛ اما در مقابل عل��م، عالم، متعل��م و معلم موقعیت 
دیگری دارد؛ این مباحث اخاق اس��امی است که مؤثر 

در پیشرفت کار است.
این استاد برجسته حوزه خاطرنشان کرد: بی تواضعی سبب 
عقب ماندگی در درس و تحصیل می ش��ود؛ تواضع میان 
استاد و شاگرد سبب رونق یافتن محافل علمی خواهد شد

این مفس��ر ق��رآن کریم تصریح ک��رد: خوش��بختانه در 
حوزه های علمی��ه این معنا از قدیم اای��ام بوده و مثال و 
داستان های بسیاری برای آن وجود دارد. مثا من، استادی 
داشتم که در زمس��تان کیسه بزرگی از خرده چوب ها را پر 

کرده بود و به کاس آورد تا شاگردان گرم شوند.
آیت اه مکارم ش��یرازی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل 
مربوط به تواضع این اس��ت که اگر ش��اگرد حرف اساسی 
زد اس��تاد بپذیرد؛ ما اساتیدی را دیدیم که در کنار پذیرش 
اشکاات، پر و بال نیز به این نظرات داده و آن را به صورت 
کامل قبول می کردند؛ البته اگر هم آن نظر دارای اشکال 

بود، اشکاات را رفع می کردند.
این مرجع تقلید تصریح کرد: امیدواریم سنتی که در حوزه ها 
بوده، همچنان پررنگ بماند و سبب پیشرفت علم، دانش، 

تعلیم و تعلم شود.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای از تغییرات 
اساسی در هشتمین جشنواره بازی های ویدئویی 
خب�رداد وگفت : در این دوره از هزینه تش�ریفات 
کاسته شده و به جوایز اختصاص پیدا کرده که به 

نفع بازی سازان است.

حس��ن کریمی قدوس��ی افزود: رویکرد بنی��اد بازی های 
رایانه ای در بحث تولید محصوات در داخل است و امسال 
تقریبا تم��ام موضوعات و رویدادها را بر محور تولید داخل 

برنامه ریزی کردیم. 
وی ادامه داد: اتفاقی همانند رویداد همگرا، جشنواره لیگ 
و دیگ��ر جش��نواره ها. از جمله این برنامه ریزی هاس��ت. 
همچنین س��عی کردیم از لحاظ اقتصادی اتفاقات خوبی 
در جش��نواره امس��ال رخ دهد؛ نوع برگزاری تغییر کرده و 
هزینه ها در تشریفات کاسته شده و به جوایز اختصاص پیدا 
کرده است.کریمی قدوسی اضافه کرد: با توجه به تشکیل 
اعضای شورای سیاس��ت گذاری این جرأت را پیدا کردیم 
که به استقبال تغییرات اساس��ی برویم، نوع ژانربندی ها، 
دستاوردها بازی سال و جوایزها همه نسبت به سال های 
گذش��ته متفاوت تر شده اند. سعی کردیم با نگاه انتقادی تر 
جش��نواره را برگزار کنیم که این امر در همه ابعاد و زوایای 
جشنواره مش��هود اس��ت. همچنین داوری ها متشکل از 

منتقدان و بازی سازان است.

 تغییر س�اختار جش�نواره امس�ال نسبت به 
سال های گذشته

محمد میرزایی دبیر هشتمین جشنواره هم گفت: تشکیل 
شورای سیاست گذاری از اقشار مختلف بوده که متشکل از 
پلتفرم های موبایل، پی سی و رسانه ها از همه ژانر هستند و 
دعوت شده اند تا نظرات خودشان را بیان کنند. البته برخی از 
افراد تیم را ترک کردند ولی در نهایت با 11 عضو ثابت برای 

بحث انتخاب داوری ها به همکاری با آنان ادامه دادیم.

وی ادامه داد: تصمیم شورای سیاس��ت گذاری بر کاسته 
ش��دن برخی از آیتم ها بود. در س��اختار داوری هم س��عی 
کردیم 50 درصد داوران از بازی س��ازان و 50 درصد دیگر 
از منتقدان باش��ند. وی یادآورشد: از مهم ترین خبرها این 

است که تنها بازی های منتشر شده داوری خواهند شد.
دبیر هشتمین جشنواره بازی های ویدئویی ایران همچنین 
اظهار کرد: سعی داریم امسال جشن کوچکی در اختتامیه 
برگزار کنیم و هزینه اختتامیه سنگین را به جوایز اختصاص 
دادیم؛ به عنوان مثال سال گذش��ته جایزه بازی سال 10 
میلیون تومان بود اما امس��ال به 100 میلیون تغییر کرده 
اس��ت. در بخش دس��تاوردها هم رقم جوایز از دو میلیون 
تومان به 20 میلیون تومان تغییر کرده و در بخش مردمی 
از یک میلیون تومان به 15 میلیون و بخش ژانرها از یک 

میلیون به 15 میلیون رسیده است.  
میرزایی درباره بخش های اصلی جشنواره گفت: 3 بخش 
اصلی دس��تاوردها، بازی س��ال، بهتری��ن  ژانرها و بخش 
مردمی اس��ت که داوری در این زمینه ها صورت می گیرد. 
بخش ژانرها که به صورت »آکادمی« جش��نواره برگزار 
می ش��ود از دو بخش تش��کیل شده اس��ت؛ تمام تیم ها و 
شرکت ها که از بنیاد جایزه غزال گرفته اند در این آکادمی 
حضور دارند. البته اش��خاص حقیقی ه��م در این آکادمی 
می تواند حضور داشته باشد. یکی ش��دن غزال و کاراکتر 

جشنواره از دیگر تغییرات جشنواره است.

آیت اه مکارم شیرازی:

داد مردم از بی انصافی برخی تجار و کسبه درآمده است
مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای خبرداد

تغییرات هشتمین جشنواره بازی های ویدئویی
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دی��وان بین المللی دادگس��تری در اهه اعام کرد، دادخواس��ت 
قضای��ی فلس��طین را درب��اره نقض قوانی��ن بین المللی توس��ط 
ایاات متحده به دنبال انتقال س��فارتش به قدس اشغالی بررسی 
خواهد کرد. به گزارش روزنامه »القدس العربی« دادگاه مذکور در 
بیانیه ای اعام کرد، ابتدا ارتباط یا عدم ارتباط این دادخواس��ت به 
دیوان بین المللی دادگستری و سپس پذیرش آن را بررسی می کند. 
بر اساس این بیانیه دادگاه اهه از دو طرف خواسته دایل مکتوب 
ارائه دهند. دادگاه به فلس��طین برای ارائه توجیهات مکتوب خود 
ت��ا 15 مه 2019 و به آمریکا تا 15 نوامبر همین س��ال مهلت داده 
است. ششم دسامبر 2017 دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
قدس را به عنوان پایتخت اس��رائیل به رس��میت شناخت و دستور 
داد س��فارت آمریکا از تل آویو به این شهر منتقل شود. 29 دسامبر 
2018 ریاض المالکی، وزیر خارجه فلس��طین اعام کرد، به دلیل 
نقض قوانین بین المللی توسط آمریکا و انتقال سفارتش به قدس، 
دادخواست قضایی علیه این کش��ور به دادگاه کیفری بین المللی 
ارائه کرده است. این در حالی است که جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی آمریکا ماه اکتبر گفت، کشورش از الحاقیه معاهده وین درباره 
حل درگیری ها خارج ش��ده است، هدف واشنگتن از این اقدام منع 
فلسطین از کش��اندن دولت آمریکا به دادگاه اهه است. به دنبال 
این امر، المالکی وزیر خارجه تش��کیات خودگردان گفت، اقدام 
مذکور واشنگتن این کشور را از سؤال جواب قانونی رها نمی کند.

 
سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا ابراز امیدواری کرد که لهستان 
س��فارت خود را از تل آویو به قدس انتقال دهد. به گزارش روزنامه 
»هاآرتص«، ران درمر، س��فیر رژیم صهیونیس��تی در آمریکا در 
مراس��می که به طور مشترک توسط س��فارت این رژیم و لهستان 
در واشنگتن برگزارشده بود، به سخنرانی پرداخت. این مراسم به 
مناسبت یکصدمین سالگرد استقال لهستان و گذشت 70 سال از 
تشکیل رژیم جعلی اسرائیل برگزار شد. درمر در این مراسم روابط 
رژیم صهیونیستی با لهستان را »مستحکم« دانست و گفت: امید 
دارم که سال آینده سفیر لهستان در اسرائیل اقدامات سفیر آمریکا 
در اسرائیل را پیگیری کرده و س��فارت لهستان در قدس را افتتاح 
کند. اظهارات این س��فیر صهیونیس��تی در حالی مطرح ش��ده که 
سفیر لهس��تان گفته که از هرگونه برنامه ای درباره انتقال سفارت 
کش��ورش به قدس بی اطاع است. سفیر لهس��تان تصریح کرد: 
دوستان اسرائیلی ما اغلب ابراز چنین امیدواری هایی می کنند اما 
من در حال حاضر از هرگونه برنامه ای در این زمینه بی خبر هستم.

 
وزیر حقوق بش��ر پاکس��تان به نماینده آمریکا در امور افغانستان 
توصیه کرد در س��فر به اس��ام آباد باید "ذهنیتی کمتر متکبرانه 
و کمتر خصمانه" داش��ته باشد. روزنامه »نیشن« پاکستان نوشت 
شیرین مزاری، وزیر حقوق بشر پاکستان در پیامی توییتری خطاب 
به زلمای خلیل زاد، نماینده آمریکا در امور افغانس��تان تأکید کرد: 
شاید این بار شما باید در اسام آباد ذهنیتی کمتر متکبرانه و کمتر 
خصمانه داش��ته باش��ید. زلمای خلیل زاد برای مذاکره با رهبری 
پاکستان درباره روند سازش افغانستان در اسام آباد به سر می برد. 
خلیل زاد از دوم تا بیستم دسامبر در توری 18 روزه به همراه هیئتی 
به افغانستان، روسیه، ازبکس��تان، ترکمنستان، بلژیک، امارات و 
قطر س��فر می کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، خلیل زاد 
با اش��رف غنی رئیس جمهوری افغانستان، عبداه عبداه، رئیس 
اجرایی افغانستان و سایر مقام های افغان درباره هماهنگی تاش ها 
برای آوردن طالبان به پای میز مذاکره با دولت افغان و سایر افغان ها 

مذاکره خواهد داشت.

 
دادستانی ترکیه دس��تور بازداش��ت ژنرال احمد عسیری و سعود 
القحطان��ی را در ارتباط با پرونده قتل خاش��قجی را صادر کرد. به 
گ��زارش روزنامه  »صباح« دادس��تانی ترکی��ه در ادامه تحقیقات 
درباره پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست در 
کنسولگری عربستان در اس��تانبول، دستور بازداشت ژنرال احمد 
العسیری معاون پیش��ین سرویس اطاعات و س��عود القحطانی 
مشاور پیش��ین محمد بن سلمان ولیعهد عربس��تان را صادر کرد. 
دادستانی ترکیه دستور بازداشت این دو فرد را به اتهام مشارکت در 
برنامه ریزی قتل خاشقجی صادر کرده است. چند روز پیش ترکیه 
در گزارش��ی اعام کرد که دادستان عمومی اس��تانبول خواستار 

بازداش��ت 18 مظنون س��عودی ازجمله تیم 15 نفری شده 
است که برای انجام قتل جمال خاشقجی در کنسولگری 
عربستان در استانبول وارد ترکیه شده و پس از انجام این 

جنایت به کشورشان بازگشتند.

 جلد روز
یک نظرس��نجی از ثبت رکورد 
جدی��د در کاه��ش محبوبی��ت 
رئیس جمهور و نخس��ت وزیر 
فرانس��ه بع��د از اعتراضات اخیر 
جنب��ش "جلیقه زرده��ا" در این 

کشور خبر داده است.
به گ��زارش روزنامه لیبراس��یون، 
بر اس��اس یک نظرسنجی انجام 
 Ifop-Fiducial شده توسط
برای رسانه های فرانسوی "پاری 
ماچ" و "س��ود رادیو" که نتایجش 
روز سه شنبه منتشر ش��د، امانوئل 
ماک��رون رئیس جمهور فرانس��ه و 
ادوار فیلیپ، نخست وزیر این کشور 

با تشدید اعتراضات اخیر در فرانس��ه علیه افزایش قیمت سوخت، شاهد 
کاهش محبوبیتشان به سطح جدیدی بوده اند.در این نظر سنجی که چند 
روز پیش انجام ش��ده، محبوبیت ماکرون با شش درصد کاهش نسبت به 
نظرسنجی مربوط به ماه قبل به 23 درصد کاهش یافته است. محبوبیت 
ادوار فیلیپ هم با 10 درصد کاهش نس��بت به نظرس��نجی قبلی به 26 
درصد رسیده اس��ت.  اکنون این میزان محبوبیت معادل محبوبیتی است 
که فرانس��وا اواند رئیس جمهور قبلی این کشور در اواخر 2013 داشت. 
اواند با کسب کمترین میزان محبوبیت یک رئیس جمهور در تاریخ فرانسه 
تبدیل به "نامحبوب ترین رئیس جمهور" در تاریخ این کشور شد. تظاهرات 
"جلیقه زردها" نخس��تین بار در 17 نوامب��ر در اعتراض به افزایش قیمت 

سوخت در فرانس��ه برگزار شد و از آن زمان تا کنون تبدیل به یک جنبش 
اعتراضی گسترده و قیامی بر ضد ماکرون شده است. در تاریخ اول دسامبر 
اعتراضات در پاریس به خش��ونت فراوان کشیده شد و در این خشونت ها 
خسارات فراوانی به بنای طاق نصرت پاریس و خیابان شانزه لیزه وارد شد.

گزارش

 اذعان فرمانده ارشد آمریکا
به بن بست در جنگ افغانستان

فرمانده جدید نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه خطاب به س��نای این 
کشور گفت: جنگ در افغانستان در بن بس��ت قرارگرفته و درصورتی که 
آمریکا اکنون اقدام به خارج کردن سربازانش از افغانستان کند این کشور 

به احتمال زیاد سقوط کرده و به دست طالبان خواهد افتاد.
ژنرال کنت فرانک مک کنزی فرمانده جدید واحد موس��وم به فرماندهی 
مرکزی ارتش آمریکا که مربوط به حوزه خاورمیانه می شود در سخنانی به 
کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت: من معتقدم وضعیت عملیاتی 
ارتش در افغانستان عمدتاً در بن بست قرارگرفته است. به گزارش نشریه 
هیل، وی که این صحبت ها را در جلسه خود با این کمیته به منظور دریافت 
تائیدیه برای منصوب ش��دن در این س��مت جدید مطرح کرد، گفت: اگر 
ما اکنون و به ش��کل زودهنگام افغانس��تان را ترک کنی��م  فکر نکنم که 
افغان ها بتوانند با موفقیت از کشورشان مواظبت کنند. او خاطرنشان کرد، 
شکست های آن ها بسیار زیاد بوده است آن ها به سختی می جنگند اما این 
شکست های آن ها پایدار نخواهد بود مگر آنکه ما این مشکل را تصحیح 
کنیم. از زمانی که از س��ال 2001 آمریکا به افغانستان حمله کرده تاکنون 
بیش از 2400 نیروی آمریکایی در این جنگ کشته شده اند که 12 مورد آن 
در سال جاری میادی اتفاق افتاده است. دولت دونالد ترامپ تاش داشته 
تا طالبان را به پای میز مذاکره بیاورد و به خش��ونت ها در افغانستان پایان 
دهد و زلمای خلیل زاد فرستاده ویژه خود را برای رهبری این تاش ها به 
افغانستان فرستاده است. خلیل زاد که در  ماه سپتامبر به این سمت منصوب 
شد به سرعت تاش کرد تا بیش��ترین حد ممکن از چهره های طالبان را 
به تاش های خود به منظور مذاکرات صلح جلب کند. او روز سه ش��نبه با 
مقامات پاکستان ماقات کرد و قرار است طی روزهای آینده به افغانستان، 
روسیه، ازبکس��تان، ترکمنستان، قطر و امارات متحده عربی رفته و برای 
جلب حمایت تاش کند. بااین حال روند مذاکرات چندان پیشرفتی نداشته 
و در حال حاضر طالبان حدوداً نیمی از خاک افغانستان را تحت کنترل خود 
دارد و به شکل منظم به مقام های دولتی و امنیتی افغانستان حمله می کند.

قانون گ��ذاران آمریکایی صراحت��اً نارضایتی خ��ود را از کندی تاش های 
دپیلماتیک و نظام��ی برای  پایان دادن جنگ در افغانس��تان اب��راز کرده و 
مک کنزی را در مورد همه چیز از فقدان پیشرفت در جنگ تا افزایش کنترل 
طالبان در افغانستان تحت پرسش قرار دادند. سناتور گری پیترز اظهار کرد، 
17 سال است که ما آنجا درگیر هستیم و 17 سال خیلی زمان طوانی است. 
چه کار متفاوتی قرار است برای نیروهای امنیتی افغانستان انجام دهیم که در 
17 سال گذشته انجام نداده ایم؟ مک کنزی تأکید کرد: تاش های خلیل زاد 
عنصر جدیدی را به معادله افغانستان اضافه کرده که پیش از آن نداشتیم. این 
تاشی عملی برای رسیدن به نوعی آشتی و راه حل سیاسی برای این جنگ 
است درحالی که ما قبل از آن نتوانستیم این رویکرد را پیاده کنیم. مک کنزی 
در پاسخ به سؤالی از سوی سناتور راجر ویکر درباره گزارش های جدید نسبت 
به کنترل دولت افغانستان تنها بر 56 درصد خاک این کشور توضیح داد: دولت 
افغانستان تصمیم گرفته که تأمین امنیت و دفاع از مناطق پرجمعیت تر کشور 
را در اولویت قرار دهد. وی خاطرنش��ان کرد، چنین اقدامی شامل رها کردن 
مناطق با جمعیت پراکنده تر است شاید موضوع نگران کننده باشد اما فاکتور 
حیاتی به شمار نمی آید. مک کنزی همچنین اظهار کرد، طالبان "در بن بست 
قرارگرفته" و "بسیار اهمیت دارد فشارهای بی وقفه بر این گروه را حفظ کنیم 
تا آن ها را به مذاک��رات صلح بیاوریم". وی افزود: ما معتقدیم حتی با وجود 
اینکه در بن بست قرار داریم مهم این است که طالبان را برای این کار متقاعد 
کنیم و همان طور که ما در بن بست هستم آن ها هم در این بن بست هستند 
و به این نتیجه خواهند رس��ید که در میدان جنگ راهی برای پیروزی 

نمی توانند پیدا کنند.

بصره
اعتراضات جلیقه زرد پاریس، ب��ه الگویی برای معترضان در بصره 

جنوبی ترین شهر عراق تبدیل شد.
دهها نفر از جلیقه پوش��ان زرد که عموما از طیف جوانان هستند، از 
دوش��نبه گذش��ته )12 آذرماه( در اعتراض به بیکاری و وضعیت بد 
معیش��تی و ضعف خدمات عمومی دست به تظاهرات زده و در یک 
مورد به کاروان حامل وزیران دارایی و کار و امور اجتماعی و استاندار 

بصره در مرکز این شهر حمله کردند.
»فواد حس��ین« وزیر دارایی و »باس��م عبدالزمان« وزیر کار و امور 
اجتماعی عراق که برای اط��اع از وضعیت بصره و برطرف کردن 
مشکات آن، از طرف دولت عازم این شهر شده بودند، کاروان آنها 
مورد حمله تعدادی از جوانان قرار گرفت که همانند اعتراضات جاری 

در پاریس، جلیقه های زرد پوشیده بودند.
جوانان معترض کنفرانس خبری فواد حسین به همراه استاندار بصره 
را در هتل »شیرایتون« در مرکز شهر بصره، به هم ریختند و در حالی 
که دو وزیر عراقی در حال ترک محل کنفرانس و هتل محل اقامت 

بودند، مورد تعرض جلیقه پوشان زرد قرار گرفتند.
جوانان جلیق��ه پوش به رغم مقاومت نیروهای محافظ ش��خصی 
وزیران عراقی و استاندار بصره، اما به خودروهای آنها نزدیک شده 

و با کفش و دمپایی بر روی خودروهای آنها کوبیدند.
این تعداد از جوانان که هنوز گرایش های حزبی و سازماندهی آنها 
مشخص نشده اس��ت، وزیران و کل طبقه سیاسی عراق را به فساد 
و س��رقت اموال عمومی متهم کردند و علیه کاروان حامل وزیران 

عراقی و استاندار بصره، شعار ضد فاسد سر دادند.

عکس نوشت 

ری یونگ هو، وزیر خارجه کره ش��مالی با بش��ار اس��د، رئیس جمهوری 
سوریه در دمشق دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره راه های گسترش 
همکاری دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند. وزیر خارجه کره شمالی 
جمعه گذش��ته به ویتنام سفر کرد که شایعاتی درباره عاقه پیونگ یانگ 
برای استفاده از مدل توس��عه اقتصادی هانوی منتشر شد. گفته می شود 
وی روز ش��نبه نیز وارد سوریه شده و با همتایان خود درباره دیدار احتمالی 

رهبر کره شمالی و بشار اسد گفتگو کرده است.

»لیندس��ی گراهام« س��ناتور جمه��وری خواه 
آمری��کا ک��ه پیش��تر از طرح ه��ای اصاحاتی 
»محمدبن س��لمان« ولیعهد عربستان حمایت 
کرده بود، روز سه شنبه با »دیوانه« و »همدست« 
خواندن او در قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار 

عرب، شاهزاده سعودی را خوار کرد.
»محمد بن س��لمان« ولیعهد جوان عربس��تان 
که با وع��ده اصاحات روی کار آم��د و روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پست بعد از مصاحبه »دیوید 
ایگناتیوس« نویس��نده این روزنامه در تعریف از 
او نوشت: »ولیعهد عربستان به دنبال یک شوک 
درمانی در عربس��تان اس��ت«، اکنون تا س��طح 

»مجنون و دیوان��ه« نزد برخی از س��ناتورهای 
آمریکایی تنزل رتبه یافته است.

گراهام روز سه شنبه در اظهاراتی مبسوط خطاب 
به خبرنگاران بعد از گزارش رئیس سیا درباره قتل 
»جمال خاشقجی« نویس��نده مشهور عرب در 
کنسولگری عربستان در آنکارا گفت، به بن سلمان 
بی اعتماد شده است. گراهام تا بدان جا در تحقیر 
بن س��لمان پیش رفت ک��ه او را »توپ مخرب« 
توصیف کرد و گفت من فکر می کنم در بااترین 
س��طح ممکن، او »همدس��ت« قتل خاشقجی 
بوده است. این س��ناتور آمریکایی افزود: با توجه 
به اطاع��ات جدید درباره بن س��لمان، دیگر او 

را »ش��ریکی معتم��د« قلمداد نمی کن��د و ازم 
اس��ت آمریکا روابط با خاندان سلطنتی حاکم در 
عربس��تان را تجدید نظر کند. این سناتوِر ایالت 
کارولین��ای جنوبی، حفظ روابط با عربس��تان به 
عنوان متحد راهبردی را ارزشمند خواند اما گفت 

حفظ این روابط نباید به هر قیمتی باشد.
گراهام در ادامه تاکید کرد: اطاعات بدست آمده 
از منابع آزاد نش��ان می دهد که او از مدتها قبل بر 
روی قتل خاشقجی تمرکز کرده بود. وی افزود: 
احتمال این که چنین اتفاقی بدون سازما ن دهی 
ولیعهد عربس��تان رخ داده باش��د »صفر« است. 
این سخنان از زبان فردی خارج می شود که قبًا 

از حامیان پر و پاق��رص اصاحات داخلی دولت 
عربستان و کمپین نظامی این کشور در یمن بود.

ترامپ، بعد از این که س��یا به این نتیجه رسید که 
سیا دستور ترور خاش��قجی را داده است با صدور 
بیانیه ای گفت روابط آمریکا و عربس��تان و ثبات 
بازار نفت مهم تر از این است که بر سر این رسوایی 
خراب شود. همین مسئله باعث بدتر شدن روابط 
ترامپ با کنگره ش��د. ترامپ سعی داشت مانع از 
حضور رییس سازمان سیا در جلسه استماع کنگره 
شود اما با وجود کارشکنی های کاخ سفید، اصرار 
نمایندگان سنا توانست هاس��پل را به »کپیتول 

هیل« بکشاند.
»باب کورکر« رئیس کمیته روابط خارجی سنای 
آمریکا نیز بعد از این که هاسپل درجمع کوچک 
س��ناتورها گزارش داد گفت: ذره ای تردید ندارم 
که ولیعهد عربستان دستور این قتل را داده است. 
اگر ولیعهد عربستان در مقابل هیات منصفه قرار 
می گرفت در کمتر از نیم ساعت محکوم می شد.

سناتور کورکر گفت ترامپ با خودداری از محکوم 
کردن ولیعهد عربستان در قتل خاشقجی بر اقدام 

غیرقانونی او مهر تأیید زد.
هفته پیش وقتی متیس و پمپئو در جلس��ه س��نا 
گزارش خود درباره مرگ خاشقجی را ارائه دادند، 
برخی از سناتورها بیش از پیش خشمگین شدند 
و بخشی از این ناراحتی و خشم آنها از این بود که 

در این جلسه هاسپل حضور نداشت.
گراهام روز سه شنبه گفت تفاوت گزارش متیس و 
پمپئو با گزارش هاسپل در خصوص نقش ولیعهد 
عربس��تان در قتل خاشقجی مانند »شب تاریک 

و روز روشن« بود.
سناتورهای آمریکایی ازکاخ س��فید خواسته اند 
تاش بیش��تری را در جم��ع آوری اطاعات در 
خصوص قتل خاش��قجی بکار بندد و نشانه های 
حمایت از تحریم های گسترده تر علیه عربستان 

را بروز داده اند.
س��ناتورها ت��اش می کنند کاخ س��فید را برای 
محکوم کردن ولیعهد عربستان تحت فشارقرار 
دهند. اقدامات آنها تعلیق یا توقف کامل فروش 
س��اح تا اعم��ال تحریم های ش��دیدتر را در بر 

می گیرد.

گزارش رییس سیا درباره قتل روزنامه نگار عربستانی  قرائت شد

 جینا هاس�پل رییس سازمان سیا  روز گذشته با حضور در س�نای آمریکا، به ارائه گزارش این سازمان از ماجرای قتل 
گروه

خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول پرداخت. این گزارش ظن نمایندگان کنگره در خصوص دست داشتن بین الملل
ولیعهد س�عودی در این قتل را به قطعیت تبدیل کرد و سناتورهای آمریکایی با واژه هایی نظیر »دیوانه« از بن سلمان 

یاد کردند.

 سنا: بن سلمان قاتل خاشقجی است

چهره خبر

تظاهرات هزاران نفری در تل آویو و اعتراض به خشونت علیه زنان
ده ها هزار نفر با شرکت در تظاهراتی، خشونت و جنایت علیه 

زنان در فلسطین اشغالی را محکوم کردند.

سه شنبه شب حدود 30 هزار نفر تظاهراتی در اعتراض به خشونت و جنایات 
علیه زنان در میدان »رابی��ن« تل آویو برگزار کردند. بر اس��اس گزارش 
»آی 24«، در این تظاهرات، ده ها س��ازمان، مدرس��ه و ارگان هایی نظیر 
شهرداری ها در اعتراض به خش��ونت علیه زنان دست به اعتصاب زدند. 
فعاان اجتماعی و دهها نفر از نزدیکان زنان قربانی شده نیز در این تظاهرات 
حضور داشتند. فعالیت ها در راستای اقدام به خشونت علیه زنان از ابتدای 

هفته جاری آغاز شد و سه ش��نبه به اوج خود رسید. بر اساس گزارش ها از 
ابتدای سال جاری )2018( حدود 24 زن در فلسطین اشغالی کشته شده اند.
روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« در این ارتباط گزارش داد، 
شرکت کنندگان در تظاهرات، علیه کسانی که به زنان تجاوز کرده اند، 
شعار می دادند، از کشته شدن زنان بسیاری طی سال های اخیر عصبانی 
بودند و خواس��تار محاکمه عامان این جنایات بودند. این تظاهرات در 
حالی انجام می شود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
با پرونده فساد نیز روبروست و هفته جاری پلیس رژیم صهیونیستی از 
دادستانی این رژیم خواسته اس��ت علیه نتانیاهو و سارا نتانیاهو همسر 

وی به اتهام رشوه و فساد اعام جرم کند.
کابین��ه نتانیاهو که به دلیل اس��تعفای آویگدور لیبرم��ن وزیر جنگ 
پیشین رژیم صهیونیستی در معرض سقوط بود، با برخی ماحظات از 
خطر فروپاش��ی نجات پیدا کرد. با این حال پرونده فسادهای نتانیاهو 
ای��ن گمانه را تقویت کرده اس��ت که دیگر امکان حف��ظ این کابینه و 
نخست وزیری نتانیاهو وجود ندارد. گروه های سیاسی مخالف نتانیاهو 
تنها تا پایان س��ال جاری میادی به او فرصت داده اند تا سیاست های 
خود را ب��ا انها هماهنگ س��ازد در غیر اینصورت به دنب��ال برگزاری 

انتخابات زودهنگام خواهند بود.

جو بایدن: بهترین گزینه برای 
ریاست جمهوری آمریکا هستم

  پیشنهاد زندان نرفتن 
مشاور سابق ترامپ

»جو بایدن« مع��اون باراک اوباما رئیس جمهوری س��ابق آمریکا با بیان اینکه شایس��ته ترین فرد برای 
ریاست جمهوری و کنار زدن »دونالد ترامپ« است به گمانه زنی ها در خصوص نامزدی خود برای انتخابات 

سال 2020 ریاست جمهوری آمریکا دامن زد.
بایدن روز سه شنبه در سفری به ش��هر میسوا در ایالت مونتانا گفت: تا جایی که بتوانم با شما رو رواست 

خواهم بود؛ به گمانم من فرد اصلح در کشور برای مقام رئیس جمهوری هستم.
وی افزود: موضوعاتی که امروز در کشور با آنها رو به رو هستیم، موضوعاتی است که 
من تمام عمرم روی آنها کار کرده ام. موضوعات مرتبط با مشکات طبقه متوسط 
و سیاست خارجی ما مسائلی است که من آگاهی زیادی درباره آنها دارم و حتی 
منتقدان من هم اذعان می کنند. برخی ناظران امور سیاس��ی در آمریکا بر این 
باورند که بایدن در حال زمینه سازی برای آغاز کارزار انتخاباتی است و ارتباط 
او با اوباما رئیس جمهور سابق که همچنان فرد محبوبی است می تواند بخت او 
را برای شکست دادن ترامپ افزایش دهد. بایدن گفته که تصمیم در این زمینه 

را پس از مشورت با خانواده اش اتخاذ خواهد کرد.
در صورت نامزدی بایدن او می تواند به نامزد اصلی دمکراتها تبدیل 
شود که چهره های برجس��ته دیگری مانند سناتور برنی 
سندرز، س��ناتور الیزابت وارن، و سناتور کاماا هریس 
و همچنین بت��و ارورکه عضو مجلس نمایندگان نیز 

ممکن است در این جمع حاضر باشند.

ش��بکه خبری س��ی ان ان گزارش داد: بنابر یادداش��تی که رابرت مولر بازپرس ویژه کمیته تحقیق درباره 
مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا به دادگاه فدرال نوشت، خواسته شد تا مایکل فلین مشاور پیشین 
امنیت ملی دولت ترامپ حکم حبس نباید دریافت کند. سیان ان درادامه گزارش داد: در یادداشت مولر آمده 
اس��ت که فلین در جریان تحقیقات کمک شایان توجهی به این کمیته کرده است. سیان ان ادامه داد: دفتر 
بازپرس ویژه کمیته تحقیقات )مولر( دراین باره اعام کردکه فلین در جریان تحقیقات دراین زمینه که چه 

ارتباطی و یا هماهنگی بین دولت روسیه و اعضای تیم ترامپ وجود داشته، 
همکاری داشته بویژه آنکه این تعامات بین تیم انتقال )قدرت( ترامپ 
با روس ها انجام گرفته بود. این رسانه تصویری آمریکایی گزارش داد: 
این درحالی است که فلین در مورخ یکم دسامبر 2017 متهم شد که 

درجریان تحقیقات فدرال دروغ گفته است.
بنابراین گزارش فلین کمتر از یکماه سمت مشاور امنیت ملی دونالد 

ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برعهده داشت و پس از آنکه مشخص 
ش��د وی به مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره داشتن 

ارتباط با سرگئی کیسلیاک سفر وقت روسیه در آمریکا بر سر 
موضوع تحریم های روسیه دروغ گفته است، از این سمت 

برکنار شد. سیان ان افزود: اولین حکم درباره مایکل فلین 
قرار است در 18 ماه دسامبر )27 آذرماه( در دادگاه فدرال 
واقع در واشنگتن توسط قاضی اِمت سالیوان صادر شود.

سفارت آمریکا در مسکو یادداشتی را مبنی 
بر تعلیق اجرای پیمان موش�کی به وزارت 
خارجه روس�یه ارسال کرده و ضمن اعام 
برخی ش�روط برای روس�یه، اعام کرده 
است که درصورتی که این شروط اجرایی 
نشوند، آمریکا رسما از این معاهده بیرون 

می آید . 

یادداشت دولت ترامپ به مس��کو برای خروج از 
معاهده موشک های هسته ای میان برد ، روز سه 
شنبه به مسکو تحویل داده شده .طرف آمریکایی 
در این یادداش��ت اعام کرده است که در صورت 
عدم اجرای مفاد پیمان منع موش��ک های هسته 
ای کوتاه و میان برد از س��وی مس��کو، واشنگتن 

پس از 60 روز اجرای آن را به تعلیق در می آورد.
ماریا زاخارووا س��خنگوی وزارت خارجه روسیه 
بیان کرده است که آمریکا روسیه را به نقض این 
پیمان متهم ک��رده اما هیچ مدرکی را برای اثبات 
ادعای خود مطرح نکرده است. در حالی که روسیه 
این پیمان را بطور کامل اجرا کرده است. زاخارووا 
تصریح کرد: روس��یه برای مذاک��ره در مورد این 

پیمان و حفظ و اجرای آن آمادگی دارد. سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه با تاکید بر اهمیت این پیمان 
اعام کرد: پیمان منع موش��ک های هس��ته ای 
کوت��اه و میان برد در طول س��الیان طوانی پایه 

و اساس اسناد ثبات راهبردی را تشکیل می داد.
گفتنی اس��ت پیمان منع موشک های هسته ای 
کوتاه و میان برد هشتم ماه دسامبر سال 1987 ) 
1366( بین میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد 
جماهیر شوروی و رونالد ریگان رئیس جمهوری 

وقت آمریکا امضا شد.
براساس این پیمان، توسعه و کاربرد تمام موشک 
های هس��ته ای و غیر هسته ای کوتاه و میان برد 
به استثنای موشک های دریایی ممنوع شد. این 
پیمان نخستین قرارداد کنترل تسلیحات هسته ای 
موشکی راهبردی در جهان به حساب می آید که با 
توجه به اینکه در دوره جنگ سرد بین دو ابرقدرت 
)شوروی و آمریکا( امضا شده بود، از اهمیت بسیار 
باا و حیاتی برخوردار ش��ده است. تا سال 1991 
)1370( حدود دو هزار و 700 موشک نابود شدند 
ضمن اینکه دو کشور اجازه بازرسی از تاسیسات 

یکدیگر را داشتند.

نخست وزیر عراق با اشاره به عدم تشکیل 
جلسه رای گیری در روز سه شنبه گفت که قبل 
از جلسه حالتی از هرج و مرج و درگیری بین 
نمایندگان بوجود آمده بود که رای گیری برای 

تکمیل تشکیل کابینه با مشکل مواجه شد.

»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق سه شنبه 
ش��ب در نشس��ت هفتگی هیات دولت گفت که 
درگیری بین نمایندگان و تنش های لفظی قبل از 
آغاز جلس��ه رای گیری بر سر رای اعتماد به هشت 
نامزد پیشنهادی کابینه باعث ش��د که این جلسه 
تشکیل نش��ود و در نتیجه سرنوشت هشت پست 
وزارتی خالی در هاله ای از ابهام باقی بماند. به گزارش 
السومریه نیوز، نخست وزیر عراق افزود: ما منتظریم 
که پارلمان موعد جلسه تکمیل فرآیند تشکیل کابینه 
را پس از حصول توافق بین نمایندگان مشخص کند.

وی همچنین با تاکید بر ت��اش جدی بغداد برای 
مبارزه با فس��اد گفت که 13 هزار پرونده مربوط به 
فس��اد در عراق وجود دارد که همچنان باز و در حال 
رسیدگی است. نخس��ت وزیر عراق بیش از دو ماه 
اس��ت که مأمور به تشکیل کابینه جدید این کشور 

شده است، ولی هنوز نتوانسته تشکیل کابینه خود 
را تکمیل کند. نمایندگان ماه پیش در اولین جلسه 
رای گیری پارلم��ان از میان 22 وزیر پیش��نهادی 
نخست وزیر، تنها به 14 وزیر رای اعتماد داده  بودند 
و به همین دلیل، پس��ت های وزارتی برای تصدی 
ریاست هش��ت وزارتخانه، خالی باقی مانده است. 
نخس��ت وزیر عراق  دوشنبه شب اس��امی 8 نامزد 
پیشنهادی باقی مانده را تقدیم »محمد الحلبوسی« 
رئیس پارلمان این کشور کرد تا نمایندگان روز سه 
شنبه درباره آنها رای گیری کنند. جلسه رای گیری 
پارلمان عراق شامگاه سه شنبه در حال شکل گیری 
بود که به دلیل درگیری و اختافات بر سر برخی از 
نامزدهای پیشنهادی، بدون نتیجه به پایان رسید. 
در دقایقی از این درگیری ها، برخی نمایندگان علیه 
یکدیگر و روس��ای احزاب شعار سر داده و یکدیگر 
را به ناتوانی و س��هم خواهی از دولت متهم کردند. 
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق و هش��ت 
نامزد پیشنهادی در پی این درگیری ها و تنش های 
لفظی، ساختمان پارلمان را ترک کردند و پس از آن 
نیز ریاس��ت پارلمان جلسه را به تعویق انداخت و به 

پنجشنبه آینده موکول کرد.

اولتیماتوم 60 روزه آمریکا به مسکو 
برای باقی ماندن در پیمان موشکی 

تنش و درگیری در پارلمان عراق 
مانع تشکیل کابینه شد
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پاداش ۲میلیون داری فیفا 
به تیم های ایرانی

 فیف��ا پ��اداش تیم های ایران��ی را برای
جام جهانی 2018 روسیه اعام کرد که 
به این ترتیب هفت باشگاه پرسپولیس، 
س��پاهان، اس��تقال، س��ایپا، پدی��ده، 
سیاه جامگان و ذوب آهن شامل پاداش 
جام جهانی شدند. در این بین، دو باشگاه 
استقال و پرس��پولیس به ترتیب جوایز بیشتری را نسبت به سایر 
تیم ها کسب کردند. در مجموع تیم های ایرانی دو میلیون 254 هزار 

و 95 دار دریافت می کنند.

بوکس از المپیک ۲0۲0 
حذف نمی شود

 رییس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی 
المپی��ک اظه��ار ک��رد: در جلس��ه تله 
 کنفرانس��ی که ب��ا حض��ور نمایندگان
34 کشور جهان و مسئوان کمیسیون 
ورزشکاران کمیته بین المللی برگزار شد؛ 
یکی از مباحث مورد مطرح شده نگرانی 
بوکس��ورها از اختافات پیش آمده و حذف احتمالی این رش��ته از 
بازی های المپیک 2020 بود. آرش میراسماعیلی افزود: مسئوان 
کمیسیون ورزش��کاران IOC اعام داشتند، بوکسورها نگرانی از 

این بابت نداشته باشند.

رکوردشکنی داوری آسیا 
در جام ملت ها

 با افزایش تعداد تیم های جام ملت های 
آس��یا از 16 به 24 تیم، تع��داد داورهای 
شرکت کننده در جام ملت های آسیا نیز 
به عدد 60 رس��یده تا در ای��ن زمینه هم 
نوعی رکوردش��کنی در ج��ام ملت ها را 
ش��اهد باش��یم. همچنین داورهای این 
دوره از رقابت ها از 19 ملیت مختلف از آس��یا هس��تند که بااترین 

میزبان در تاریخ جام ملت هاست.
 علیرضا فغانی، محمدرضا سخندان و رضا منصوری از ایران هم در 

این رقابت ها داوری خواهند کرد.

دروازه بان سرخ ها 
سفیر نماز شد

 علیرضا بیرانون��د، دروازه بان تیم ملی و 
باشگاه پرسپولیس در اجاس سراسری 
نماز در استان سمنان به عنوان سفیر نماز 
معرفی ش��د و از س��وی حجت ااسام 
حس��ن روحانی، رییس جمهور نیز مورد 
تقدیر قرار گرفت. گفتنی است؛ دروازه بان 
پرسپولیس درخشش زیادی در این فصل داشته و توانسته است به 
قهرمانی لیگ ایران و نایب قهرمانی آس��یا برسد. وی در سه دیدار 

ایران در جام جهانی 2018 روسیه برای تیم ملی به میدان رفت.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

در آستانه مسابقات کسب سهمیه المپیک توکیو صورت گرفت 

بررسی مشکات تیم ملی تیراندازی
از  یک�ی  تیران�دازی  گــــروه

رش�ته های م�دال آور در ورزشی
مسابقات بین المللی؛ به 
وی�ژه المپیک اس�ت که 
ای�ن روزه�ا وضعی�ت آن چنگ�ی به دل 
نمی زن�د. مش�کات فق�دان س�رمربی 
خارج�ی ب�رای هدای�ت تیم مل�ی، نبود 
تجهی�زات م�ورد نی�از و البت�ه فق�دان 
اعتب�ارات ارزی ب�رای تهی�ه ملزوم�ات 
تیراندازان از غالب مشکات این رشته 
در آس�تانه مس�ابقات کس�ب س�همیه 

المپیک توکیو است.

 فقدان سرمربی
ش��اید بتوان گفت که برخی از مشکات تیم ملی 
تیراندازی بع��د از رفتن ازلو از ایران و س��پردن 
هدایت تیم ملی به گوران ماکس��یموویچ رس��ید. 
مربی که نتوانس��ت چندان موفقیتی حاصل کند 
و در نهای��ت تیم مل��ی تیران��دازی در بازی های 
آسیایی برخاف س��ال های گذشته ضعیف ترین 
نتیجه تاریخ را به دس��ت آورد. پ��س از بازی های 
آس��یایی، تیم بافاصله به کره جنوبی اعزام ش��د 
و در رقابت های جهانی ش��رکت ک��رد که در آن 
مسابقه، نتایج کمی بهتر از بازی های آسیایی بود. 
پس از این رقابت ها فدراس��یون تیراندازی اعام 
کرد هنوز در مورد وضعیت گوران ماکس��یموویچ 
تصمیمی نگرفته است و درس��ت در همان موقع 
که مسئوان فدراس��یون در این اندیشه بودند که 
هدایت تیم را دوباره به گوران بسپارند یا خیر، این 
مربی صربستانی با تیم ژاپن قرارداد بست و حتی 
در رقابت های ساح های بادی به همراه تیم ژاپن 
در کویت حاضر شد. با همه این اوصاف تمرینات 
تیم ملی تیران��دازی که پ��س از مدت ها هنوز در 
باتکلیفی به سر می برد چند روزی است که آغاز 
شده البته دادگر رییس فدراس��یون تیراندازی در 
خص��وص وضعیت همکاری ب��ا مربیان خارجی، 

اظهار کرده است که قرارداد »الکساندر سماکین« 
مربی خارج��ی تیم ملی در بخ��ش تپانچه تا عید 
تمدید ش��ده اس��ت. اما در رابطه با تفنگ چون ما 
با ارز دولتی مرب��ی می گیریم با افزایش ارز امکان 
جذب مربی نیست؛ به همین دلیل در بخش تفنگ 

به مربیان داخلی بسنده کرده ایم.

 تیراندازی مانند کشتی نیست
رئیس فدراس��یون تیران��دازی همچنین چند روز 
پیش و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تیراندازی 
عاوه بر اعزام هزینه تمرینی زیادی دارد، و رشته 
ما مانند کش��تی نیس��ت که فقط به یک تش��ک 
و دوبنده نیاز داش��ته باش��د، گفته بود: با توجه به 

اینکه تیراندازی با سایر رشته ها متفاوت است ما با 
مشکات واردات ساح و مهمات روبرو هستیم. 
وی درباره مسابقات کسب سهمیه المپیک توکیو 
هم بیان کرد:  9 اعزام برای کسب سهمیه پیش رو 
داریم؛ به استثنای مکزیک که اگر دست و بالمان 
باز ش��ود ورزش��کاران را به این مس��ابقات اعزام 
می کنی��م. ما غیر از هزینه اع��زام، هزینه تمرینی 

زیادی داریم. 

 در تهی�ه س�اح و مهمات مش�کات 
جدی داریم

دادگ��ر خاطرنش��ان ک��رد: در حال حاض��ر این 
 فدراس��یون نیازمند تهیه س��اح و مهمات برای 

ملی پوش��ان این رشته ورزشی اس��ت اما به دلیل 
وارداتی بودن آنها و افزایش قیمت ارز با مشکات 

جدی مواجه شده است.
وی ادامه داد: در این فدراس��یون روزانه 500 هزار 
تومان هزینه فش��نگ و س��ایر ملزومات است و با 
این میزان مش��کات ارزی و ریالی که اکنون بر 
کشور حاکم شده، تاش می کنیم تا هیچ اعزامی 

را از دست ندهیم.
وی خاطرنش��ان کرد: با برگزاری جلس��ات مکرر 
با مس��ئوان وزارت دفاع موضوع واردات ساح 
حل ش��د اما در حال حاضر تنها مشکل ما، تأمین 
منابع مالی اس��ت. وقتی قیمت ارز 2 برابر می شود 
پول تهیه ساح هم 2 برابر خواهد شد با این حال 
مس��ئوان وزارت دفاع قول دادند که در ارتباط با 

تولید مهمات داخلی حداقل ها را تأمین کنند.

 لزوم تقویت بودجه در سال 98
رئیس فدراس��یون تیراندازی همچنین با تاکید بر 
اینکه به دنبال تقویت بودجه س��ال 98 هس��تیم، 
تصری��ح کرد: ازم اس��ت بودجه ما در س��ال 98 
تقویت شود و در س��ال 99 که بازی های المپیک 
2020 ژاپن است هزینه ای به آن صورت نخواهیم 
داشت؛ چون دیگر مس��ابقه ای وجود ندارد که ما 
کسب سهمیه کنیم. به همین دلیل مکاتباتی را در 
این خصوص انجام دادیم ت��ا در ارتباط با اعزام ها 
مشکلی نداشته باشیم. دادگر در خصوص تأخیر در  
زمان برگزاری اردوی تیم ملی هم گفت: بخشی از 
این ایرادات وارد است اما بخشی از آن به تشخیص 
مربی بوده است. به عنوان نمونه در اهداف پروازی 
و در رشته تراپ مربی اعتقاد دارد اردو باید با تأخیر 
برگزار شود اما در اسکیت معتقد است باید هر روز 
تمرینات برگزار ش��ود. در ارتباط اردوی تیم ملی 
تفنگ و تپانچه اگرچه مقداری با تأخیر برگزار شد 
اما ملی پوش��ان اکنون منظم و به صورت مستمر 
این اردوها و تمرینات را ادامه می دهند تا خأ های 

پیش آمده را جبران کنند.

ورزش جهان

دیدار بوکا و ریورپاته گران ترین 
بازی دوستانه تاریخ 

خوان رومن ریکلمه، بازیکن اس��بق تیم بوکاجونیورز در واکنش به انتقال 
فینال جام لیبرتادورس به کشور اسپانیا و بازار سیاه بلیت این بازی، اظهار 
کرد: سوپرکاس��یکو، م��ا را از دس��تانمان ربودند و دیدار ب��وکا و ریور به 
گران ترین بازی دوستانه تاریخ تبدیل خواهد شد.ریکلمه افزود: به همان 
اندازه که دوس��ت دارم بوکا قهرمان ش��ود، می خواهم بازی در کشورمان 
برگزارش��ود. گفتنی اس��ت؛ تیم بوکا جونیورز بلیت ه��ای اختصاص داده 
شده به خود را در مادرید اسپانیا به قیمت 86 یورو به فروش گذاشته است. 
مادریدی ها نیز بلیت سهمیه خود را با قیمتی بین 80 تا 250 یورو، در عرض 

چند ساعت به فروش رساندند.

شکست گاوهای شیکاگو 
NBA بسکتبال

در یکی از بازی های برگزار شده رقابت های لیگ بسکتبال حرفه  ای آمریکا، 
تیم ایندیانا پیسرز در خانه در سالن بنکر ایف فیلد هاوس موفق شد 96 بر 
90 میهمان خود شیکاگو بولز را شکست دهد. ایندیانا بدون ستاره آل استاری 
خود ویکتور اوادیپو که برای هشتمین بازی متوالی به خاطر مصدومیت 

زانوی راست غایب بود، پیروزی را کسب کرد. 

تصمیم سرنوشت ساز برای والیبال کوبا
کشور کوبا ش��هرت زیادی در پرورش ستاره های نامدار در ورزش والیبال 
دارد، ولی آنها مدت زیادی است که هیچ افتخاری در جهان کسب نکرده اند. 
در این حال به نظر می رسد که تصمیم کمیسیون ملی ورزش کوبا می تواند 
سرنوش��ت ورزش این کش��ور را عوض کند.اینکه بعد از حدود 20 سال، 
بازیکنان کوبایی که این کشور را ترک کرده اند، قادر خواهند بود تا دوباره 
ب��رای تیم ملی کوبا بازی کنند و هر بازیکن��ی که هنوز ملیت خود را تغییر 

نداده، شامل این قانون جدید خواهد شد.

محرومیت دوومیدانی روسیه لغو نشد
شورای اتحادیه بین المللی فدراسیون های دوومیدانی )یاف( محرومیت 
فدراسیون دوومیدانی روسیه را که به علت دوپینگ گسترده سازمان یافته 
ورزش��کاران این کشور اعمال ش��ده بود، لغو نکرد. رون اندرسون، رییس 
کارگروه یاف، گفت: مسئوان روسیه و سازمان کنترل دوپینگ این کشور 
باید اجازه دسترسی به داده های مربوط به آزمایش نمونه های ورزشکاران 
در آزمایشگاه مس��کو از سال 2011 تا 2015 را به این نهاد بدهند. به گفته 
وی، دومین شرط این اس��ت که روسیه باید هزینه های انجام شده در این 

کارگروه را بپردازد. 

تیراندازان ایرانی توانایی کسب سهمیه را دارند
سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان با اشاره به بازی های المپیک 2020 توکیو گفت: با شناختی که از 
ملی پوشان تیراندازی ایران دارم می توانم بگویم آنها توانایی کسب سهمیه و موفقیت در این بازی ها 
را دارند.الکساندر سماکین در حاش��یه اردوهای تیم ملی تیراندازی اظهارکرد: در حال حاضر اردوی 
تیم ملی تپانچه در حال برگزاری است اما همه داشته های ما در آن حضور ندارند. به برخی افراد هم 
شانس حضور داده ایم تا توانمندی های خود را اثبات کنند و پس از آن که نتایج مشخص شد ترکیب 

اصلی تیم را بسته و کار را ادامه می دهیم.

آگهی

ط��رح گفتگوی تلفنی مش��تریان بان��ک انصار با 
مدیران ارش��د که طی  4 سال گذشته باموفقیت 
انجام ش��د و تع��داد زیادی از مش��تریان وعموم 
مردم س��ئواات خود را از آقای فروتن قائم مقام 
بان��ک، معاونی��ن و مدیران کل مطرح و پاس��خ 
های ازم را دریافت کردند، از روز یکش��نبه 18 
آذرماه س��الجاری، با پاس��خگویی آقای مهندس 
نراقیان مدیرکل بازاریابی بانک انصار به سئواات 

متقاضیان آغاز می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، در 
راستای اجرای راهبرد مشتری گرایی بانک انصار 
ک��ه به منظور جلب رضایت مش��تریان و حفظ و 

افزایش س��هم بان��ک از بازار س��پرده ها  صورت 
می گیرد، ط��رح گفتگوی تلفنی مدیران ارش��د 
بان��ک انصار با گفتگ��وی مدی��رکل بازاریابی در 
تاریخ 18 آذرماه از س��اعت 10 ت��ا 11.30 آغاز 
و با گفتگوی حجت ااسام والمسلمین محمدی 
ش��اهرودی در تاریخ 9 دی ماه سالجاری در بازه 

زمانی مشابه به پایان می رسد. 
ش��ایان ذکراس��ت که این طرح بر اساس جدول 
پیوس��ت اجرا ش��ده و متقاضیان م��ی توانند با 
معاونی��ن و مدیران کل بانک در تاریخ ها و زمان 
های تعیین شده از طریق شماره تلفن 096300 

مرکز خدمات مشتریان گفتگو کنند.

بانک ملی ایران با هدف رونق بخش��ی به بازار اش��تغال کشور در هشت ماه 
ابتدای س��ال جاری 352 بنگاه اقتصادی کوچک و متوس��ط را تامین اعتبار 
کرده اس��ت.به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران، توس��عه اش��تغال و 
کم��ک به گردش چرخ بنگاه های اقتص��ادی یکی از مهم ترین اولویت های 
سیاستی این بانک بوده و از این رو تامین فعاان اقتصادی و ارایه تسهیات 
به صنعتگران همواره در دس��تور کار قرار دارد.بر همین مبنا از ابتدای س��ال 
ج��اری تا پایان مهر ماه 352 فقره تس��هیات به ارزش چه��ار هزار و 925 
میلیارد ری��ال از محل منابع داخلی بانک ملی ایران به بنگاه های کوچک و 

متوس��ط پرداخت شده است.همچنین این بانک تعداد 905 فقره تسهیات 
به مبلغ بیش از س��ه هزار و 376 میلیارد ریال طی هش��ت ماه ابتدای سال 
جاری در برنامه اشتغال فراگیر تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کشور با 
هدف افزایش اش��تغال تخصیص داده است.بانک ملی ایران در مدت مذکور 
تعداد 25 فقره تسهیات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی و منابع 
داخل��ی خود به ارزش 192 میلی��ون و 332 میلیون دار و 26 هزار میلیارد 
ریال در حوزه های انتقال آب، خرید کشتی، احداث راه آهن، نیروگاه و هتل 

و گازرسانی به شهرها و روستاها و... مصوب کرده است.

همزمان با س��فر رئیس جمه��ور و هیات دولت به 
استان س��منان، فاز نخست تولید قرص و کپسول 
کارخانه داروسازی فاتک شیمی پارس با تسهیات 
ارزی 13میلیون و 293 هزار یورویی و 128 میلیارد 
ریالی بانک صنعت و معدن به بهره برداری رس��ید.

با افتتاح این واحد داروس��ازی که با حضور حس��ن 
قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان انجام شد 
در فاز نخست برای 130 نفر و با راه اندازی فاز دوم، 
برای 350 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می شود.

این واحد تولید دارو با ظرفیت 600 میلیون قرص 
و 180 میلیون کپسول به صورت ساانه در فاز اول 

احداث شده و در فاز دوم ظرفیت تولید ساانه 200 
میلیون قرص ، 360 میلیون کپس��ول، 60 میلیون 
ویال اس��تریل تزریقی و 6 میلی��ون پودر خوراکی 
را خواهد داش��ت.همچنین، برای تامین س��رمایه 
در گ��ردش طرح مذکور مبل��غ 180 میلیارد ریال 
تسهیات از سوی این بانک اختصاص یافته است.

گفتنی است ، احداث واحدهای داروسازی در کشور 
و حرکت به سمت خودکفایی بیشتر در این صنعت 
حیاتی هم از لح��اظ اقتصادی و هم از لحاظ نقش 
استراتژیک دارو در سامتی مردم در شرایط تحریم 

از اهمیت وی ژه ای برخوردار است.

مش��کل آب ش��رب روس��تاهای کوث��ر، ح��اج و نظامیون��د شهرس��تان 
 رودب��ار ب��ا حفر و راه اندازی ی��ک حلقه چاه بطور کامل برطرف می ش��ود.
مدی��ر امور آب و فاضاب روس��تایی رودب��ار امروز گف��ت: 300 خانواِر این 
 روستاها به علت خشک شدن چاه، با مشکل قطعی آب آشامیدنی مواجه اند.
 2 ب��ا  مش��کل،  ای��ن  موقت��ی  رف��ع  ب��رای  اف��زود:  عزی��زی  س��جاد 

ش��ود. م��ی  آبرس��انی  خانواره��ا  ای��ن  ب��ه  س��یار  تانک��ر   دس��تگاه 
وی، با بیان اینکه برای آبرسانی به روستاهای کوثر، حاج و نظامیوند، بطور 
ش��بانه روزی خط انتقال آب شهری در دست مرمت و بازسازی است، گفت: 
تا یک ماه آینده چاه جدید تامین آب ش��رب این روستاها حفر و راه اندازی 

می شود.

روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کش��اورزی که روز 
س��ه ش��نبه 13 آذر در بخش��ی از س��فر یک روزه خود به استان سمنان در 
همایش روس��ای ش��عب بانک دراین استان س��خن می گفت ، تحقق شعار 
محوری بانک در س��ال 1397، ایجاد اش��تغال، امید آفرینی ، کمک به رونق 
اقتصادی کش��ور و کس��ب و کار مردم را در شرایط کنونی، یکی از افتخارات 
بانک کشاورزی دانس��ت.به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، خدارحمی با 
بی��ان این مطلب تاکید کرد: خدمت به مردم موهبت بزرگی اس��ت و از این 
بابت خوشحالیم که در بانک کشاورزی به مردم و و اقتصاد کشور کمک می 
کنیم و به حمداه در این مس��یر موفق بوده ایم.وی افزود: در بانکی خدمت 
می کنیم که کسب و کار آن،  امیدآفرینی، کمک به تولید و اقتصاد  و تامین 
امنیت غذایی کشور است و برداشتن هر گام، کمک به آبادانی این آب و خاک 
اس��ت.خدارحمی با اش��اره به بازخورد مثبت خدمات بانک کشاورزی و پیام 
های قدردانی از س��وی استانداری ها،  این امر را نشان دهنده موفقیت بانک 
در ایفای مس��ئولیت و نقش خود دانست.وی در ادامه سخنان خود، عملکرد 
بانک کش��اورزی در زمینه پرداخت تسهیات در طرح توسعه اشتغال پایدار 
روس��تایی و عش��ایری را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در سال جاری عاوه بر 
تسهیاتی که به سایر بخش های کشاورزی تزریق کرده ایم، حدود 30هزار 
میلیارد ریال تس��هیات برای اجرای طرح توس��عه اشتغال پایدار در مناطق 
روستایی و عشایری پرداخت شده که منجر به ایجاد حدود 50هزار شغل در 
این مناطق ش��ده اس��ت.خدارحمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه رش��د مانده تس��هیات پرداختی بانک در هشت ماهه اول سال جاری 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است،به رشد 30 درصدی 

میزان سپرده ها نیز اشاره کرد و اظهار داشت:  شعار بانک کشاورزی در سال 
جاری - که با تأس��ی از فرمایش��ات مقام معظم رهبری تدوین شده بود - تا 
حدود زیادی تحقق یافته و توانستیم  به مدد تاش و ارائه خدمات بهتر، در 
ارائه تسهیات بیش��تر در بخش کشاورزی توفیق داشته باشیم .وی تصریح 
کرد: بانک کشاورزی جمعیتی فعال و پویاست که خدمات آن مشهود است 
و تع��داد زیادی از طرح هایی که ب��ا حضور رئیس جمهور و دیگر مقامات در 
اس��تان ها افتتاح می شود، جزو طرح های بانک کشاورزی است.خدارحمی در 
بخش پایانی س��خنان خود ضمن قدردانی از زحمات روس��ای شعب ، از آن 
ها خواس��ت تاش بیش��تری را به ویژه در جذب اعتبار طرح توسعه اشتغال 
پایدار روس��تایی و عشایری مبذول دارند و در این راستا نسبت به شناسایی 
طرح های مناس��ب، تسریع در روند تش��کیل پرونده، شناسایی فرصت های 
جدید ، مدیریت مس��ایل و مشکات طرح ها و تفاهم با مشتریان و مجریان 
طرح ها اقدام کنند.ش��ایان ذکر اس��ت تاش بیشتر برای تحقق برنامه های 
بانک تا پایان سال، بهبود ترکیب سپرده ها وجذب منابع ارزان قیمت، کاهش 
ریسک اعتباری ، توسعه ی خدمات ارزی با رویکرد حفظ منافع ملی و حضور 
در عرص��ه بانکداری بین الملل به عنوان ی��ک وظیفه ملی وانقابی ، فروش 
ام��وال تملیکی و وصول مطالبات بانک از دیگر م��واردی بود که مدیرعامل 
بانک کش��اورزی در همایش روس��ای ش��عب این بانک در استان سمنان بر 
آن ه��ا تاکید کرد.این گزارش می افزاید: حضور در ش��عب بانک در اس��تان 
سمنان و گفت و گوی صمیمانه با مشتریان و کارکنان و نیز بازدید از طرح 
پرورش قارچ نجم، از دیگر برنامه های خدارحمی در سفر یک روزه به استان 

سمنان بود.

ام��ور  اندیش��ی  ه��م  و  کارگاه��ی  تخصص��ی  نشس��ت  نخس��تین 
 مش��ترکین آب و فاض��اب روس��تایی شهرس��تان رش��ت برگ��زار ش��د.

معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضاب روس��تایی گیان در س��خنانی با 
بی��ان اینک��ه در ح��ال حاضر 1789 روس��تای اس��تان از نعمت آب ش��رب 
س��الم و بهداش��تی برخوردارن��د، گفت: با توج��ه به پراکندگ��ی خانوارهای 
روس��تایی و موقعیت جغرافیایی گیان، میزان لوله گ��ذاری و هزینه اجرای 
 ط��رح های آبرس��انی روس��تایی اس��تان 2 برابر میانگین کش��وری اس��ت.

علی جعفری، با اش��اره به کیفیت پایین آب س��فره ه��ای زیرزمینی مناطق 
جلگه ای گیان، افزود: تامین کیفیت مطلوب آب ش��رب این روستاها هزینه 
 بَر اس��ت که در این راس��تا از دستگاه های تصفیه فیزیکی استفاده کرده ایم.
وی، با اشاره به کاهش سطح آب های زیرزمینی استان در چند سال گذشته، 
به بیان آخرین وضعیت تاسیسات آبرسانی روستایی گیان پرداخت و گفت: 
تفاوت فاحش قیمت تمام ش��ده آب با فروش آن، فرس��وده بودن 30 درصد 
از تاسیس��ات آبرس��انی روستایی و وجود 400 روس��تای فاقد تاسیسات آب 
 آش��امیدنی از چالش های مهم شرکت آب و فاضاب روستایی گیان است.
جعف��ری، ب��ر پرداخ��ت هزین��ه آب به��اء از س��وی مش��ترکان تاکی��د 
ک��رد و گف��ت: ب��ا عنایت ب��ه هزینه ب��اای تولی��د آب ش��رب و نگهداری 
از تاسیس��ات آبرس��انی روس��تایی، پرداخ��ت ب��ه موق��ع قب��وض توس��ط 
 روس��تاییان عزی��ز، م��ا را در ارائ��ه هرچ��ه بهتر خدم��ات یاری م��ی کند. 
غامعل��ی جعف��رزاده نماینده مردم شهرس��تان رش��ت در مجلس ش��ورای 
اس��امی نی��ز در این نشس��ت با اش��اره ب��ه گردش��گرپذیر ب��ودن گیان 
و افزای��ش س��اخت و س��از در مناط��ق روس��تایی، ب��ر وص��ول مطالب��ات 
از مش��ترکان بده��کار تاکی��د ک��رد و گف��ت: در س��ال های گذش��ته بروز 
 خشکس��الی، کار تامین آب شرب روس��تاها را با مشکل مواجه ساخته است. 

رئیس اداره درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضاب روستایی گیان هم 
در سخنانی با بیان اهمیت و جایگاه آب در زندگی انسان ها، گفت: در سال های 
گذشته از آب بعنوان یک کاای اقتصادی یاد می شد اما با توجه به افزایش تقاضا 
 و بحران کم آبی در جهان، هم اینک آب بعنوان کاای استراتژیک مطرح است. 
محم��د رحی��م زاده، ب��ا تاکی��د ب��ر مدیری��ت مص��رف آب توس��ط آحاد 
جامع��ه اف��زود: قیم��ت تم��ام ش��ده ه��ر مترمکع��ب آب ح��دود 1500 
توم��ان اس��ت که ب��ر اس��اس تعرفه تکلیف��ی دولت، ش��رکت ه��ای آب و 
 فاض��اب روس��تایی فق��ط 250 تومان را از مش��ترکان دریاف��ت می کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه وص��ول مطالب��ات و تامی��ن نقدینگی ه��ای ازم 
موج��ب خدم��ات رس��انی بهتر به روس��تاییان می ش��ود، گفت: متاس��فانه 
وج��ود مص��ارف و انش��عابات غیرمج��از عاوه ب��ر آلوده کردن ش��بکه های 
 آبرس��انی، هزین��ه های��ی را به ش��رکت ه��ای آبف��ار تحمیل کرده اس��ت.
رحی��م زاده، از دهیاران و اعضای ش��وراهای اس��امی روس��تایی خواس��ت، 
 انش��عابات غیرمجاز را شناسایی و به امور آبفار شهرستان خود معرفی کنند. 
مش��ترک  ه��زار   290 حاض��ر  زم��ان  در  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
برخوردارن��د.  بهداش��تی  ش��رب  آب  نعم��ت  از  گی��ان   روس��تایی 
همچنی��ن مدی��ر امور آب و فاضاب روس��تایی رش��ت با اش��اره ب��ه اینکه 
ه��م اکن��ون از 278 روس��تای این شهرس��تان تع��داد 183 روس��تا از آب 
آش��امیدنی مناس��ب و بهداش��تی برخوردارن��د، گف��ت: 46 هزار مش��ترِک 
 ای��ن روس��تاها از خدم��ات ام��ور آبف��ار شهرس��تان رش��ت به��ره مندند. 
علیرض��ا ُزه��ری اف��زود: ارائ��ه ب��ی وقف��ه و مس��تمر خدمات آب ش��رب 
 ب��ه مش��ترکان محت��رم، مس��تلزم پرداخ��ت ب��ه موق��ع قب��وض اس��ت.
وی تصریح کرد: مشترکانی که دارای بدهی های باا هستند، با مراجعه به امور 
آبفار شهرستان رشت می توانند نسبت به تقسیط و پرداخت آن اقدام کنند. 

آغاز طرح گفتگوی تلفنی مشتریان با مدیران ارشد  بانک انصار

تامین اعتبار 352 بنگاه اقتصادی از سوی بانک ملی ایران

بهر ه برداری فاز نخست فاتک شیمی با تسهیات بانک صنعت

مشكل آب شرب روستاهای كوثر، حاج و نظامیوند شهرستان رودبار برطرف می شود

ایجاد اشتغال از افتخارات بانک كشاورزی است

برگزاری نشست تخصصی كارگاهی و هم اندیشی امور مشتركین آب و فاضاب روستایی 
شهرستان رشت


