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آمریکایی ها سال هاس�ت که به دنب�ال قرار دادن 
ن�ام گروه ه�ای مقاوم�ت فلس�طینی و لبنانی در 
لیس�ت گروه های تروریستی هس�تند. حمله ماه 
گذش�ته صهیونیس�ت ها به خان یونس و پاس�خ 
دندان ش�کن حماس به آن ها که به کش�ته شدن 
یکی از فرماندهان بلندپایه اس�رائیل منجر شد و 
شلیک حدود 500 موشک به سرزمین های اشغالی 
که کابینه نتانیاهو را در آستانه فروپاشی قرار داد، 
آن قدر برای واش�نگتن س�نگین بود ک�ه »نیکی 
هیل�ی«، نماین�ده دائم آمری�کا در س�ازمان ملل 

قطعنامه ای را برای محکوم کردن...

ناکامیحامیبزرگ
کودککشها

یادداشت
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  سید جعفر قنادباشی 

آگهی

آگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه  
اجرای اسناد رسمی 

 بدینوسیله به آقای رحیم غدیرپور به شناسنامه 147 صادره 
از اهواز  فرزند  زمان به نشانی کیش شهرک صدف – کوی 
پزشک – پاک 233  اباغ می شود خانم نیلوفر قربانی به 
استناد  سند  شماره 1455 دفترخانه طاق  شماره 37 تهران 
برای وصول 150  عدد سکه طای  یک بهار آزادی بدهی  
پنجم   اداره    9702342 کاسه  اجرائی   پرونده  بابت  شما 
به صدور  مبادرت  علیه شما  تهران  اسناد رسمی  اجرای   
اجرای  پنجم  اداره  پرونده کاسه فوق در  و  نموده  اجرائیه 
اسناد رسمی  تهران تشکیل و در جریان اقدام است لذا چون 
طبق گزارش  مامور اباغ اجرای  ثبت کیش، آدرس تعیین 
شده در اجرائیه شناخته نشده است و از طرفی بستانکار نیز 
نمی تواند آدرس دقیق را جهت اباغ  واقعی معرفی  نماید و 
برای این اداره هم آدرس شما معلوم نیست به استناد تقاضای  
بستانکار و ماده 18  اصاحی آئین نامه اجرا  مفاد اجرائیه فوق 
الذکر  یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی 
می شود لذا چنانچه ظرف مدت 10 روز از  تاریخ انتشار  این 
آگهی که روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام 
به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی برابر مقررات 

علیه شما تعقیب می گردد. 
مدیر اجرا واحد  اجرای   اسناد رسمی کیش – محمد طایفه نادی 

آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی بطور فوق 
العاده )نوبت دوم(

شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد  ابهر 
به دلیل عدم تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت  
اول شرکت تعاونی  مصرف   کارکنان دانشگاه  آزاد ابهر بنا به تصمیم 
هیات مدیره شرکت؛ مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده )نوبت  
دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه آزاد ابهر در تاریخ 
1397/10/02 روزیکشنبه  ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات 

باغت نیا دانشگاه  آزاد ابهر تشکیل خواهد گردید. 
لذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در تاریخ و 
ساعت تعیین شده برای اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مشروحه ذیل 
در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و یا وکای خود را با توجه به ماده 
19 آئین نامه  نحوه تشکیل  مجامع از بین  اعضاء یا خارج از اعضای 

شرکت معرفی نمایند. 
دستور  جلسه: 

1. ارائه گزارش  هیات مدیره و بازرس شرکت 
2. ترمیم اعضای اصلی و  علی البدل  هیات مدیره تعاونی 

3.  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  شرکت برای یک سال  مالی 
4. طرح و تصویب  صورت های مالی 1395 و 1396

5. طرح و تصویب بودجه سال 1397
تاریخ انتشار: 97/9/17

هیات مدیره شرکت

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 ،اماک 
مذکور  قانون  یک  ماده  موضوع  هیات  در  که  متقاضیانی 
و  رسیدگی  مورد  ساری  منطقه 3  ثبتی  واحد  در  مستقر 
تصرفات مالکانه و با معارض آنان محرز و رای ازم صادر 

گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
اصلی  واقع در گلچین وسنگریزه پاک  متقاضیان  اماک 

3390 بخش 1
آقای بخشعلی سلیمانی تلوباغی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 305.90 متر 

مربع باکسر سهم وقف.
اقای علی محمودیان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 155 متر مربع باکسر سهم وقف.
.اماک متقاضیان واقع در تنگه لته پاک اصلی 2 بخش 3

آقای حسین حجازیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 328.58 متر مربع 

.اماک متقاضیان واقع در دروار پاک اصلی 88 بخش 3
آقای علیرضا پریرخ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر خانه  به مساحت 1006 متر مربع  باکسر سهم 

وقف
اماک متقاضیان واقع در باادزا پاک اصلی 142 بخش 3

به  نسبت  سیاهدشتی  حسینی  محمد  علی  سید  اقای 
ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین محصور مشتمل بر 

یک باب ساختمان به مساحت 445.5 متر مربع 
اماک متقاضیان واقع در پائین دزا پاک اصلی 143 بخش 3

آقای سید حسین موسوی اجیمی نسبت به ششدانگ یک 
 قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 128.70 متر مربع 
نسبت  سازور  علی  آقای  48فرعی  پاک  از  قسمتی 
یک  بر  مشتمل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به 
خریداری  مربع  متر   180.35 مساحت  به  اتاق  باب 
رسمی. مالک  قدمی  الکریم  عبد  از  الواسطه   مع 
زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  آهنگر  آقای محمد 
 مشتمل بر یک باب ساختمان به مساحت 153.25 متر مربع.
یک  ششدانگ  به  نسبت  گلوردی  یوسفی  مهدی  آقای 
مربع  متر   112 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین   قطعه 
خانم صغری بالوئی جامخانه نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 96.90 متر مربع.
اماک متقاضیان واقع در لنگر پاک اصلی 2 بخش 20

آقای میر ابوتراب میر شفیعی لنگری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 475.75 

متر مربع.
اماک متقاضیان واقع در کیاسر پاک اصلی 9 بخش 21

دولت جمهوری اسامی ایران بنمایندگی اداره کل آموزش 

زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  مازندران  وپرورش 
مشتمل بر یک باب مدرسه به مساحت 3002.15 متر مربع 

اماک متقاضیان واقع در باا ده پاک اصلی 3 بخش 27
خانم معصومه دهبندی نسبت به ششدانگ عرصه واعیان 
یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان به مساحت 

941 متر مربع 
اماک متقاضیان واقع در تاوک پاک اصلی 38 بخش 28

زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  آقاپور  زهره  خانم 
مشتمل بر ساختمان به مساحت 757.21 متر مربع 

اماک متقاضیان واقع در پلسک وآبکسر پاک اصلی 49 
بخش 29

به ششدانگ یک  آقای سید محمد رضا موسویها نسبت 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 2746 متر مربع 
اماک متقاضیان واقع در سعید آباد پاک اصلی 60 بخش 29

خانم زهرا دیانی تیلکی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 135.85 متر مربع 

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3  به موجب  لذا 
آئین   13 ماده  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
از  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوطه  نامه 
طریق این روزنامه محلی / کثیراانتشار در شهرها منتشر 
تا  الصاق  انتشار آگهی، رای هیات  بر  و در روستاها عاوه 
اعتراض  به آرای اعام شده  در صورتیکه اشخاص ذینفع 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی 
از  مورد قسمتی  در  مذکور  نامه  آئین  ماده 13  برابر  است 
اماکی که قبا اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان 
ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/02

حسین روحانی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک منطقه 3 ساری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی منطقه 3 ساری

 ))آگهي((
       به استناد رونوشت سند شماره  98028 
قشم   24 رسمي  اسناد  دفتر   97/7/11 مورخ  
چادري  دوابي  عبدا...  و  محمد  فرزند  مرادي  علي  آقایان 
دوابي فرزند احمد و یوسف آزاد دوابي فرزند علي و محمد 
و احمد اسامي چاهوئي فرزندان حسن تمامی شش دانگ 
 -11082 ثبت  شماره  به  باری  لنج  مالکیت  در  خود  سهام 
بندرعباس را  به آقاي جال شهریاري جاسکي فرزند محمد 

انتقال قطعي داده اند.
مي  آگهي  ایران  دریایي  قانون   25 ماده  استناد  به  مراتب 

گردد.
م.الف:3057

آگهی تغییرات شرکت زرین رشد گلستان سهامی خاص 
به شماره ثبت 1668 و شناسه ملی 14002808488 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
مدیره  هیئت  اعضای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/08/21
 2269352114 ملی  کد  به  شیخی  عاشوری  رمضانعلی  عبارتنداز: 
حسین ایمانی به کد ملی2268880869 محمدحسین شکی به کد 
ملی 2269654803 که برای مدت دوسال انتخاب شدند . - روزنامه 

کثیراانتشار حمایت جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان )309499(

در آبانم��اه س��ال جاری 25 کیلومتر عملیات ش��بکه گ��ذاری گاز در 86 
روستای گیان به انجام رسیده است.

به گزارش روابط عمومی گاز گیان – حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیان از اجرای 25 کلیومتر عملیات شبکه گذاری در آبانماه سال 

جاری در استان خبر داد.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گیان با اعام این خبر اظهار داشت: 88 
درصد این عملیات در روستاهای استان و در قالب بند»ق« صورت گرفته 
و ب��ا اجرای آن مجموع طول ش��بکه گاز در اس��تان ب��ه 20 هزار و 433 

کلیومتر افزایش یافته است.
مهندس اکبر در ادامه از نصب 1361 انشعاب جدید گاز در آبان ماه خبر 
داد و گفت: با نصب این تعداد انش��عاب مجموع انش��عابات گاز اس��تان به 

577 هزار عدد رسیده است.
وی با اش��اره به گازرس��انی گسترده به سراس��ر نقاط استان گفت: وجود 
بیش از 20 هزار کیلومترشبکه و 577 هزار انشعاب گاز در استان، وظیفه 
همکارانم را در جهت پایش و نگهداری تاسیس��ات گاز خطیرتر از گذشته 

می سازد.
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان گیان در پایان با بیان اینکه برای رسیدن 
گاز ب��ه منازل مردم تاش های فراوانی صورت گرفته و می گیرد، از کلیه 
مشترکین گاز درخواست نمود تا با مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی عاوه 
ب��ر حفظ این نعمت الهی برای نس��ل های آینده، در جهت کاهش هزینه 

های گازبها و کمک به اقتصاد خانوار کوشا باشند.

اجرای 25 کیلومتر عملیات شبکه گذاری 
در گیان

محسنی اژه ای در نشست بررسی چالش های رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی تاکید کرد

آمادگی ویژه دستگاه قضا
 در جنگ اقتصادی

4

3

ایران از کاهش تولید نفت معاف شد
توافق اعضای اوپک برای کاهش عرضه به میزان یک میلیون و 200 هزار بشکه 

اعضای کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در پایان دو روز جلسه فشرده، عصر روز گذشته برای کاهش عرضه به بازار به 
میزان یک میلیون و 200 هزار بشکه به توافق رسیدند، در حالی که جمهوری اسامی ایران از کاهش عرضه نفت معاف شد. 
در یکصد و هفتاد و پنجمین نشست اوپک با حضور 14 عضو این س�ازمان در وین، مقرر شد اعضای اوپک ٨00 هزار بشکه 
و اعضای غیر اوپک 400 هزار بشکه و در مجموع یک میلیون و 200 هزار بشکه میزان عرضه نفت به بازار کاهش یابد. تحت 
تاثیر این تواف�ق، قیمت نفت در بازارهای جهانی 4 درصد افزایش یافت و به باای 60 داردر هر بش�که رس�ید.  وزیر نفت 
روز پنج شنبه پس از پایان نشست روز نخست اوپک، فضای این نشست را س�خت توصیف، ولی ابراز امیدواری کرده بود 
که مذاکرات به نتیجه برسد. بر این اساس پیش بینی می  شود قیمت نفت در روزهای آینده روندی افزایشی داشته باشد. 
کارشناسان این توافق را به سود ایران و البته سایر کش�ورهای تولیدکننده نفتی عنوان می کنند . قیمت نفت در روزهای 
اخیر و با افزایش عرضه از سوی عربستان به کمترین قیمت در سال 201٨ رسیده بود و بر این اساس نشست وین در دستور 

کار قرار گرفته بود. قیمت نفت در بودجه سال 9٨، 54 دار در نظر گرفته شده است.
پیش از این دیدار رس�می وزیران نفت اوپک درباره توافق کاهش تولید نفت روز پنج ش�نبه در مقر این س�ازمان در وین 
بی نتیجه به پایان رسیده بود و این گروه کنفرانس مطبوعاتی پس از نشس�ت خود را نیز لغو کرد.  خالد الفالح، وزیر انرژی 
عربستان س�عودی پس از ترک این دیدار که به مدت چند س�اعت و بدون دس�تیابی به نتیجه ادامه داشت، گفت: »اوپک 
همچنان در حال رایزنی برای دستیابی به یک توافق است.« وزیر انرژی عربستان سعودی پیش از این دیدار به خبرنگاران 

گفته بود: کاهش تولید یک میلیون بشکه در روز از سوی کشورهای اوپک و غیراوپک مناسب خواهد بود.

  آیین نامه موارد استجازه از رهبر انقاب 
اباغ شد

  دادستان کل کشور: وزارت اطاعات 
دستگاه های اقتصادی را رصد کند

2

واکنش مقامات کشورمان به حادثه تروریستی چابهار:

تروریستها
بهسزایاعمالشانمیرسند

مقامات کشورمان ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی چابهار، تأکید 
کردند: ایران تروریست ها و اربابان آنها را به سزای اعمالشان می رساند.

صبح پنجشنبه گذشته یک بمب در ورودی مقر نیروی انتظامی چابهار 
منفجر شد. این حادثه تروریس�تی بر اثر انفجار یک دستگاه وانت در 
ورودی مقر نیروی انتظامی چابهار اتفاق افت�اد. عامل انتحاری در یک 
خودرو بمب گذاری شده قصد ورود به مقر فرمانداری شهرستان چابهار 
را داشت که با مقاومت نگهبانان روبرو شد. این اقدام در نهایت منجر به 

شهادت دو تن از نیروهای انتظامی و زخمی شدن 43نفر...

قطعنامه ضد فلسطینی در مجمع عمومی رد شد

شکست بزرگ آمریکا درسازمان ملل
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رییس جمه�ور آمری�کا ب�ار دیگ�ر تواف�ق 
هس�ته ای با ایران را »وحش�تناک« خواند و 
مدعی شد: چنین توافقی هرگز نباید منعقد 

می شد.
»دونالد ترام��پ« رییس جمهور آمریکا که از زمان 
روی کار آمدن در ایران هراسی و لجن پراکنی علیه 
کشورمان پا جای پای روس��ای جمهور سابق این 
کشور گذاش��ته، روز گذشته در کاخ سفید در مراسم 
جشن یهودی »حنوکا«، طی سخنانی ادعا کرد: ما 
از توافق وحشتناک با ایران خارج شدیم. این توافقی 
وحش��تناک، وحش��تناک بود. هرگز نباید ش��کل 
می گرفت. وی افزود: سخت ترین تحریم ها را علیه 
ایران اعمال کردیم. ما ایران را طوری تحریم کردیم 
که فکر می کنم کمتر کشوری تا حاا اینطور تحریم 
ش��ده. هرگز نباید اجازه بدهیم که ایران به س��اح 
هسته ای یا بمب هس��ته ای دست پیدا کند. ترامپ 
در ادامه گزافه گویی های خ��ود، تصریح کرد: نباید 
به حامی پیشتاز تروریسم، که دائم مرگ بر آمریکا 
می گوید و اس��رائیل را به ناب��ودی تهدید می کند و 
فریاد مرگ بر آمریکا س��ر می ده��د، اجازه بدهیم 
مرگبارترین س��اح روی زمین را در اختیار داشته 

باشد. اجازه نمی دهیم چنین چیزی رخ دهد.
البته علی رغم فش��ار کاخ س��فید جدیدترین آمار 

منتشر شده از سوی دفتر آمار آمریکا نشان می دهد 
صادرات آمریکا به ایران پس از بازگشت تحریم های 
غیرنفتی رش��د قابل توجهی داش��ته است. با وجود 
بازگش��ت تحریم های آمریکا، در ماه اکتبر2018 
صادرات آمریکا به ایران رش��د قاب��ل توجه حدود 
7برابری نسبت به مدت مش��ابه سال قبل داشته و 
به 109.2میلیون دار رسیده است. آمریکا در اکتبر 
سال قبل تنها 16.1میلیون دار کاا به ایران صادر 
کرده بود. رشد 7برابری صادرات آمریکا به ایران در 
حالی است که واشنگتن فشار زیادی به کشورهای 

دیگر آورده تا از تجارت با ایران خودداری کنند.

   بانک های آمریکایی در منگنه
بانک ه��ای آمریکایی ه��م به دلیل ق��رار گرفتن 
در منگن��ه قوانین اتحادی��ه اروپا و آمری��کا درباره 
تحریم های ای��ران قصد ایج��اد تغییراتی در لحن 
دستورالعمل های خزانه داری کشورشان درباره این 
تحریم ها دارند. طبق گ��زارش روزنامه آمریکایی 
»واش��نگتن اگزماینر«، ب��ا توجه ب��ه اینکه برخی 
شرکت های اروپایی به موجب مفاد توافق هسته ای 

در حال تجارت با ایران هستند، بانک های آمریکایی 
طب��ق قوانین تحریم ه��ا بایس��تی دارایی های آن 
شرکت ها را مسدود کنند.  اما، از طرف دیگر تغییراتی 
که اتحادی��ه اروپا اخیراً در قوانین��ش داده هرگونه 
اقدام بانک ها برای مصادره دارایی های شرکت ها 
به دلیل تحریم های ایران را غیرقانونی می کند. به 
همین دلیل بانک های آمریکایی بیم آن دارند که با 
شکایت های مهمی در اروپا مواجه شوند، مگر آنکه 
خزانه داری آمریکا به آنها مجوزهایی اعطا کند که 
در آنها قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا، هر دو در نظر 

گرفته شده باشند.
به گزارش تسنیم، کانادا هم که پیرو سیاست های 
واشنگتن است، بنا به درخواست مقام های آمریکایی 
یکی از مدیران ارشد شرکت فناوری »»هوآِوی« را 
که متهم به نقض تحریم ها علیه ایران است، دستگیر 
کرد. »وانژو من��گ« که از اعضای هیأت رییس��ه 
ه��وآوی و دختر بنیانگذار این ش��رکت ارائه دهنده 
س��رویس های ارتباطی اس��ت بنا به درخواس��ت 
مقام های آمریکایی در ونکوور دستگیر شده است. 
مقام های قضایی در نیویورک شرکت هوآوی را به 
نقض تحریم های آمری��کا متهم کرده اند. آنها ادعا 
کرده اند این ش��رکت محص��وات آمریکایی را به 

ایران و سایر کشورها منتقل کرده اند.

کمتر کشوری تاکنون مانند ایران تحریم شده است
ادامه گزافه گویی های ترامپ:

  سیاست  
مقامات کش�ورمان ضمن محکوم کردن حادثه تروریس�تی 
چابه�ار، تأکید کردند: ایران تروریس�ت ها و اربابان آنها را به 

سزای اعمالشان می رساند.

صبح پنجشنبه گذشته یک بمب در ورودی مقر نیروی انتظامی چابهار 
منفجر شد. این حادثه تروریستی بر اثر انفجار یک دستگاه وانت در ورودی 
مقر نی��روی انتظامی چابهار اتفاق افتاد. عامل انتح��اری در یک خودرو 
بمب گذاری شده قصد ورود به مقر فرمانداری شهرستان چابهار را داشت 
که با مقاومت نگهبانان روبرو شد. این اقدام در نهایت منجر به شهادت دو 
تن از نیروهای انتظامی و زخمی شدن 43نفر از مردم شد. به گزارش فارس، 
در پی این اقدام کور، گروه تروریستی انصارالفرقان مسئولیت بمب گذاری 
در چابهار را برعهده گرفت. روز گذش��ته نیز مراس��م تشییع ستوان یکم 
داریوش رنجبر و سرباز وظیفه ناصر درزاده، با حضور سیدعباس صالحی 
وزیر ارشاد، احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان، سردار محمد 
مارانی فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق، سردار قاسم 
رضایی فرمانده مرزبانی، سردار محمد قنبری فرمانده نیروی انتظامی این 
استان و شماری دیگر از مسئوان برگزار شد. پس از مراسم تشییع در چابهار 
هم پیکر ستوان یکم رنجبر به زادگاه خودش شیراز و سرباز وظیفه درزاده به 

شهرستان بمپور منتقل شد.

   تاوان سختی خواهند داد
این اقدام بافاصله با واکنش مقامات کش��ورمان روبرو شد. محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی پیامی در فضای مجازی با اشاره 
به جنایت تروریستی در چابهار نوشت: تروریست هایی که ازخارج کشور 
پشتیبانی و حمایت می شوند مردم بی گناه را در چابهار به شهادت رسانده 
و مجروح کردند. وی ادامه داد: همانگونه که در گذشته به روشنی گفته ایم 
این جنایات بی مکافات نخواهد ماند. در س��ال 2010، نیروهای امنیتی 
ما افراط گرایانی را از مس��یر امارات متحده عربی ردیاب��ی کرده و به دام 
انداختند. سخنانم را به یاد داشته باشید: ایران تروریست ها و اربابانش را به 
دست عدالت خواهد سپرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
هم ضمن محکوم کردن حادثه تروریس��تی در چابهار که به شهادت و 
مجروح ش��دن جمعی از هموطنان بی گناه انجامید، آن را به مردم ایران 
بویژه خانواده شهدای این حادثه تروریستی تسلیت گفت و اظهار داشت: 
تروریست های رش��د یافته در دامان برخی کشورها و کانون های مروج 
خشونت و افراط گرایی در منطقه، دست به عملیات شرورانه و ضدبشری 
دیگری در منطقه اقتصادی چابهار زدند تا با القای ناامنی بر توسعه اقتصادی 
که با همکاری کشورهای منطقه در جریان و در جهت رونق اقتصادی و 
ثبات و امنیت در مرزهای شرقی کشور است، لطمه وارد کنند. وی تاکید 
کرد: قطعا خشونت ورزان و مرگ طلبان تحت فرمان کانون های شناخته 
شده، در هر جا که باشند به زودی تاوان سختی برای ارتکاب این جنایت 
خواهند پرداخت. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 

نیز طی مطلبی در فضای مجازی با اشاره به جنایت تروریستی در چابهار، 
تصریح کرد: چابهار پارهای از وجود کوه پیکر ایران است. با سوزن خیاطی 
به جنگ فیل رفتن، نتیجه اش روشن است. همچنین عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور با محکوم کردن حادثه چابهار، گفت: جرثومه های ترور 
و وحش��ت با چنین اقدامات رذیانه ای پرونده س��یاه خود را برای زمان 

سرنوشت سنگین تر می کنند.

   عملیات بی نتیجه تروریست ها
در ادامه این واکنش ها، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه 
که در اولین دقای��ق این حمله انتحاری در محل حادثه حضور یافته بود، 
درخصوص این عملیات تروریس��تی گفت: یک خودروی انتحاری که 
با بمب و مواد منفجره تجهیز شده بود به مقر فرماندهی نیروی انتظامی 
در چابهار حمله کرده اس��ت. در جریان این حمله، متاس��فانه تعدادی از 
هموطنان مان شهید و زخمی شده اند. این عملیات تروریستی یک عملیات 
کور بوده و هیچ حاصلی برای تروریس��ت ها نداشته است. محمدهادی 
مرعشی معاون امنیتی- انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان هم طی 
سخنانی تأکید کرد: بر اساس پیگیری های نیروی انتظامی و سیستم های 
اطاعاتی، سرنخ هایی از عوامل حادثه تروریستی چابهار کشف شده است.

   جامعه ملل حادثه چابهار را محکوم کرد
اقدام تروریس��تی در چابهار واکنش های بین المللی را نیز در پی داشت. 
دولت هند در بیانیه ای در مورد عملیات تروریستی در چابهار، این حمله 

را »نفرت انگیز« خوانده و آن را به شدت محکوم کرد. مقامات پاکستان، 
هند، ترکیه، کویت، عراق و اردن در پیام های به مقامات کش��ورمان این 

اقدام تروریستی را محکوم کردند.

   اما چرا چابهار؟
پس از اقدام تروریستی در چابهار، بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی 
این اقدام را هم راس��تای تحریم های ایران و برای ناامن جلوه دادن تنها 
نقطه ای از کش��ورمان که فعا از معافیت آمریکا برخوردار است، تحلیل 
کردند. رسانه اروپایی »یورونیوز« در گزارشی در این باره نوشت: چابهار 
که »نگین توسعه شرق ایران« نام گرفته با وجود معافیت آمریکا یکی از 
تنفس گاه های تجاری و اقتصادی برای ایران به شمار آید. حمله کنندگان 
نیز این موضوع را خوب فهمیده اند و احتماا در پی ناامن سازی این منطقه  
هستند. منطقه ای که به دلیل اهمیت تجاری و اقتصادی و دسترسی به 
آب های آزاد برای ایران و همسایگان ایران بسیار مهم است. ایران نیز در 
سال های اخیر اعتبار ویژه ای برای تجهیز بندر »شهید بهشتی« چابهار 
اختصاص داده است. این گزارش افزود: چابهار بندری استراتژیک در استان 
سیستان و بلوچستان است و برای هند، افغانستان، پاکستان و کشورهای 
آس��یای میانه اهمیت ویژه اقتصادی دارد. ایران نیز از مس��یر چابهار به 
بازارهای شرق آسیا با دو میلیون نفر، آسیای میانه، قفقاز و جنوب آفریقا 
دسترسی دارد. گفتنی است؛ این گزارش به وضوح نشان می دهد که اقدام 
تروریستی صورت گرفته، کاما منطبق بر اهداف شوم و ضدایرانی غرب 

در راستای فشار اقتصادی حداکثری بر تهران است.

تروریستهابهسزایاعمالشانمیرسند
واکنش مقامات کشورمان به حادثه تروریستی چابهار:

 تشییع باشکوه شهدای ناجا

  سید جعفر قنادباشی 
یادداشت

ناکامی حامی بزرگ کودک کش ها
آمریکایی ها سال هاس��ت که به دنبال قرار دادن ن��ام گروه های مقاومت 
فلس��طینی و لبنانی در لیس��ت گروه های تروریستی هس��تند. حمله ماه 
گذش��ته صهیونیس��ت ها به خان یونس و پاسخ دندان ش��کن حماس به 
آن ها که به کشته ش��دن یکی از فرماندهان بلندپایه اسرائیل منجر شد و 
شلیک حدود 500 موشک به س��رزمین های اشغالی که کابینه نتانیاهو را 
در آستانه فروپاشی قرار داد، آن قدر برای واشنگتن سنگین بود که »نیکی 
هیلی«، نماینده دائم آمریکا در س��ازمان ملل قطعنامه ای را برای محکوم 
کردن شلیک موشک های حماس، مقاومت مردم فلسطین و متهم کردن 
مقاومت به تروریسم به منظور تشدید فشار بر فلسطینی ها به سازمان ملل 
برد. بااین حال، مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
علیه حم��اس مخالفت کرد، این حرکت به اصط��اح دیپلماتیک را عقیم 
گذاش��ت و مهر »باطل ش��د« دیگری بر توطئه های ضدفلسطینی نظام 
س��لطه کوبید. رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در حالی اتفاق افتاد که هیلی 
پیش ازاین نشست، کشورهای مخالف قطعنامه را تهدید کرده و گفته بود 

رأی منفی به این پیش نویس برای آن ها دارای پیامد و تبعاتی خواهد بود.
این اولین بار نیست که آمریکا در ایجاد فشار و محدودیت بر دفاع مشروع 
ملت فلسطین و مقاومت در صحنه های بین المللی ناکام مانده و رسوا شده 
است. س��ازمان ملل در آذرماه سال گذش��ته با اکثریت آرا، قطعنامه ای در 
محکومیت تصمیم آمریکا مبنی بر انتقال سفارت این کشور در سرزمین های 
اشغالی از تل آویو به بیت المقدس تصویب کرد که طی آن 128 کشور به آن 
رأی مثبت داده بودند. نکاتی پیرامون این رویداد بسیار مهم و تاریخی وجود 

دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود.
1. کنگره و کاخ سفید پس از قرار دادن حزب اه لبنان در لیست گروه های 
به اصطاح تروریستی، تقای بسیاری کردند تا حماس و دیگر گروه های 
مقاومت را به این لیست اضافه کنند. واکنش مجمع عمومی به قطعنامه اخیر 
آمریکا، سند محکمی است که ثابت می کند اکثر کشورهای دنیا، مقاومت 
مردم فلس��طین را »مش��روع« و »قانونی« می دانند و با هرگونه ارعاب و 

تحریم آن ها مخالف اند.
2. تم��ام اعضای اتحادیه اروپ��ا در رأی دهی به این قطعنامه، مش��ارکت 
فعال داشتند و همه آن ها به آن رأی مثبت دادند! اروپایی ها همیشه خود را 
مخالف شهرک س��ازی ها نشان داده و حتی در قاره سبز تحریم هایی علیه 
صهیونیست ها به خاطر همین موضوع اعمال شده است اما در بزنگاهی که 
باید از مقاومت مشروع و قانونی آن ها در برابر اشغالگران حمایت می کردند، 
پشت سر کاخ س��فید قرار گرفتند. نگاهی به مواضع اروپا در پسابرجام نیز 
مؤید این واقعیت است. تروئیکای اروپا تنها در مقام سخن و صدور بیانیه از 
سیاست های ضدایرانی آمریکا انتقاد می کرد اما در جایی که باید مخالفت 
جدی و عملی خود را نشان می داد و با تحریم های غیرقانونی مقابله می کرد، 

سکوت اختیار کرده و حرف های صد من یک غاز تحویل دادند.
تاریخ گویای این واقعیت است که کش��ورهای اروپایی که داعیه دار تمدن 
و حقوق بش��ر هستند، خود حامی و مدافع سرسخت صهیونیست ها بوده اند 
و پس از انگلیس که نطفه ناپاک آن ها را در این منطقه قرار داد، همیش��ه در 
صف اول حمایت از آن ها قرار داشته اند. در این میان شاید این شبهه به وجود 
آید که پس فلسفه برخی تحریم های ضداسرائیلی در اروپا چیست؟ اول اینکه 
این تحریم ها از جانب دولت ها نبوده، بلکه از طرف جنبش هایی بوده اس��ت 
که به طور خودجوش شکل گرفته اند و حامیان آن ها چهره های دانشگاهی، 
اعضای اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی هستند. نکته بعدی، اینکه اروپا 
با وضع قوانین بسیار سرسختانه برای مجازات فعالیت های ضدصهیونیستی 
از قبیل قوانین تنبیه��ی در ارتباط با انتقاد یا تحقی��ق از چندوچون ماجرای 
هولوکاست، در زمین اسرائیل بازی کرده و نقش بسیار برجسته ای در حمایت 
از کیان اشغالگران داشته است. بنابراین، سیاست های کان اروپا در خصوص 
آرمان قدس، ذره ای از اهداف آمریکایی انحراف ندارد و ازاین رو نباید فریب 
ژست های روشنفکرانه آن ها در دفاع از حقوق مسلم و اولیه انسان ها را خورد.

3. هر تصمیم آمریکا در مخالفت، تهدید و تحریم مقاومت فلسطین قطعًا 
بی ارتباط با کلید زدن توطئه شکس��ت خورده »معامله قرن« نیست و این 
حرکت نیز در همین راستا قابل واکاوی است. بعضی گمانه ها حاکی از آن 
اس��ت که ترامپ بنا دارد پیش از آغاز سال میادی جدید، اجرای این طرح 
را رس��ماً اعام کند و بر این اس��اس، آمریکا قصد داشت با اخذ نظر مثبت 
کشورهای جهان برای تحریم حماس، یکی از مهم ترین موانع کلید خوردن 
معامله قرن را از پیش پای خود بردارد. در این خصوص یک احتمال دیگر 
نیز وجود دارد. واشنگتن پیش بینی این شکست را با توجه به مخالفت قاطبه 
کشورهای جهان با انتقال سفارتخانه آمریکا به قدس اشغالی مدنظر داشت 
و بر این مبنا قصد دارد در گام بعدی، زمینه پش��تیبانی بیشتر و کمک های 
مالی هنگفت تر به اسرائیل را فراهم کند، چراکه دریافته است با جمیع جهات 
ذکرشده – از مقاومت مثال زدنی حماس و مردم فلسطین تا هواداری اکثر 
کشورهای جهان از آن ها – شانسی برای موفقیت معامله قرن وجود ندارد.
این نکته بس��یار مهمی اس��ت که حتی مس��ئولین صهیونیست نیز به آن 
اذعان دارند. در اواخر ماه گذشته، »آیلت ش��اکد«، وزیر دادگستری رژیم 
صهیونیس��تی با اذعان به بی فایده بودن هرگونه مصالحه با فلسطینی ها 
تأکید کرد که اختافات اس��رائیلی ها و فلس��طینی ها بسیار بزرگ است و 
افزود: »باور ندارم که توافقی قابل دست یابی باشد. من به ترامپ می گویم: 
وقتت را تلف نکن.« شاکد در خصوص آتش بس غزه نیز پیش بینی کرد که 
چندماهی بیشتر دوام نداشته باش��د و تصریح نمود که پس ازآن »چاره ای 
جز جنگ با حماس با همه ابزارهای موجود نیست.« »گیلعاد اردان«، وزیر 
امور راهبردی کابینه صهیونیست ها هم پیش از اظهارات خانم وزیر مدعی 
ش��ده بود که »اسرائیل از هر زمانی به کنترل بخشی از نوار غزه یا تمام آن 

نزدیک تر است.«
 با این حس��اب و از منظری دیگر، باید گفت که آمریکایی ها می دانستند این 
قطعنامه رأی نم��ی آورد و برای اینکه جوابی در پاس��خ به جامعه جهانی در 
خصوص حمایت از سبعیت صهیونیست ها در کشتار مردم فلسطین داشته 
باش��ند، این نمایش دیپلماتیک را به روی صحنه بردن��د. به این مفهوم که 
در جنگ بعدی اس��رائیل با حماس وقتی واشنگتن برای حمایت از توحش 
اشغالگران مورد سرزنش بین المللی قرار گیرد، به احتمال زیاد مدعی خواهد 
شد که ما می خواس��تیم از طریق قطعنامه محکومیت حماس، مانع جنگ 
و خونریزی ش��ویم اما جامعه جهانی باید بداند که صلح و ثبات در منطقه از 
هر چیزی مهم تر اس��ت و ما برای تأمین ثبات غرب آس��یا و دفع گروه های 
تروریستی، وظیفه داریم به اسرائیل کمک کنیم! اگر این اتفاق بیفتد، جنگ 
آتی به ط��ور حتم، به نبردی سرنوشت س��از تبدیل خواهد ش��د که دودمان 
صهیونیست ها را به باد خواهد داد، چون اقتدار و قدرت بسیار باای حماس در 
جنگ اخیر دو روزه در برابر فناورهای فشل نظامی اشغالگران به اثبات رسید.

برخاف آنچه ممکن اس��ت در نگاه اول به نظر آید، گسترده تر شدن چتر 
حمایتی آمریکا از رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی به معنای تقویت 
امنیت اشغالگران نیس��ت، بلکه به عکس، حاکی از ضعف مفرط اسرائیل 
است. اگر صهیونیست ها را به بیماری تشبیه کنیم که نفس های آخر خود را 
می کشد، آیا می توان نتیجه گرفت که رسیدگی مضاعف به وی، به معنای 
قدرت بخشی در حالت عادی است؟! پاسخ روشن است. صهیونیست ها از 
توان تهاجمی خود سال هاس��ت که فاصله گرفته اند، به زیر صفر رفته اند و 
آمریکا و اروپا تاش می کنند ک��ه تل آویو را با تنفس مصنوعی حداقل به 
باای صفر برس��انند درحالی که روند نابودی و زوال اسرائیل مدت هاست 

آغازشده و در آینده ای نه چندان دور به وقوع خواهد پیوست.

گزیده ها

 هدیه سرلشکر سلیمانی 
به مفتی اهل سنت عراق

سرلش��کر قاس��م س��لیمانی 
فرمان��ده نیروی قدس س��پاه 
پاسداران در سفری به عراق، 
ب��ه هم��راه »اب��و مه��دی 
المهندس« نایب رییس هیأت 
حش��د الش��عبی، ب��ه دی��دار 
»مهدی بن احمد الصمیدعی« 
مفتی اهل سنت عراق رفت. دفتر اطاع رسانی دارالفتوای عراق در 
بیانیه ای در این خصوص، اعام کرد که سردار سلیمانی با حضور در 
من��زل این ش��خصیت دینی، از اح��وال وی جویا ش��د. به گزارش 
خبرگزاری ها، طبق این بیانیه، س��ردار س��لیمانی با تقدیر از مفتی 
اهل س��نت عراق در خصوص مواضع ثابت وی،  شمش��یر نمادین 
امام علی)ع( را به نشانه صداقت و توجه به مسأله آزادی فلسطین به  

»مهدی بن احمد الصمیدعی« اهدا کرد.

بسته پیشنهادی اروپا 
تا پایان سال میادی اجرایی می شود

علی اکب��ر صالح��ی ریی��س 
سازمان انرژی اتمی در حاشیه 
دوازدهمین مجم��ع عمومی 
حزب موتلفه اسامی با حضور 
در جم��ع خبرن��گاران اظهار 
داشت: اروپایی ها مدتی است 
متعهد ش��ده اند تا برای جبران 
خأ به وجود آمده در برجام، مکانیسمی را ایجاد کنند تا بهره  مندی 
ایران از ش��رایط اقتصادی برجام محقق ش��ود. وی افزود: یکی از 
طرح های آنها مط��رح کردن spv بوده که این پیش��نهاد به گفته 
مقامات اروپایی در حال نهایی ش��دن است. از آنجا که ایجاد اجماع 
میان 27کشور عضو اتحادیه اروپا کار آسانی نیست، اروپایی ها اعام 
کرده اند تمام تاش خود را برای به س��رانجام رسیدن این پیشنهاد 
انجام خواهند داد. صالحی گفت: بر اس��اس وعده ای که اروپایی ها 
داده اند، امیدوار هستیم تا پایان سال میادی جاری، بسته پیشنهادی 
اروپا اجرایی ش��ود. به گزارش مهر، وی افزود: بر اساس خبری که 
اخیرا دریافت کرده ام و کمیسیونر اروپا نیز بر آن تاکید داشت، از این 
پس قرار است تمامی معامات نفتی اتحادیه اروپا با کشورهای دیگر 
ک��ه حجمی بالغ بر 300میلیارد ی��ورو را در بر می گیرد، فقط با یورو 

انجام شده و دار کنار گذاشته شود.

فضاسازی علیه سپاه 
محکوم به شکست است

در پی انتشار برخی شایعات و 
رس��انه های  فضاسازی های 
معان��د درخص��وص فرمانده 
س��ابق ق��رارگاه س��ازندگی 
س��ردار  خاتم اانبی��ا)ص(، 
رمضان ش��ریف س��خنگو و 
مس��ئول رواب��ط عمومی کل 
س��پاه، اظهار داش��ت: پس از انجام تغییرات مدیریتی در مجموعه 
قرارگاه سازندگی خاتم اانبیا)ص(، با تدبیر سرلشکر جعفری فرمانده 
کل سپاه، سردار عبداللهی در سمت »مش��اور فرمانده کل در امور 
س��ازندگی« در حال انتقال تجارب ارزنده در مسیر سازندگی است. 
به گزارش سپاه نیوز، وی با تاکید بر اینکه فضاسازی و عملیات روانی 
و رسانه ای دشمن با هدف تخریب چهره سپاه و خدمتگزاران انقاب 
و نظام، تضعیف روحیه مردم و القای ناامیدی و یاس در آنان صورت 
می پذیرد، گفت:  اینگونه فضاسازی ها محکوم به شکست و تاشی 
نخ نما ش��ده بوده و تاثیری بر عزم و اراده راس��خ فرماندهان و آحاد 
پاسداران انقاب اسامی در روند امنیت  آفرینی و خدمت رسانی به 
هموطنان عزیز به ویژه در عرصه سازندگی و محرومیت زدایی ندارد.

 اعتراض به گرجستان 
برای برخورد زشت با اتباع ایرانی

سفیر گرجس��تان در تهران در 
اداره کل کنسولی وزارت امور 
خارجه کشورمان حضور یافت. 
در ای��ن دیدار مرات��ب گایه 
من��دی ای��ران و اعت��راض 
رفتاره��ای  از  هموطن��ان 
غیردوس��تانه ماموران مرزی 
گرجس��تان با اتباع ایرانی به وی اعام ش��د. در این دیدار مدیرکل 
کنس��ولی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به پیشینه و سوابق 
دوس��تانه روابط دو کش��ور و دو ملت، افزایش میزان دیپورت های 
مرزی را خاف روح موافقتنامه لغو روادید بین دو طرف و روابط مثبت 
و رو به رشد دو کش��ور اعام کرد. به گزارش مهر، سفیر گرجستان 
نی��ز ضمن بیان توضیحاتی، ضمن تاس��ف از برخ��ی برخوردهای 
صورت گرفته، بر اهمیت روابط بین دو کشور و احترام دولت و ملت 
گرجستان برای مردم ایران تاکید کرد. وی همچنین با ابراز امیدواری 
در خصوص ادامه روند مثبت توس��عه روابط و ارتباطات و تعامات 
بین دو کشور، اظهار داشت: نگرانی های بیان شده را پیگیری خواهد 

کرد.

تایید حکم انفصال از خدمت 
رییس کل سابق بانک مرکزی

ولی اه سیف 3 مرداد 97 و در 
بحبوحه »آشفتگی بازار ارز« از 
ریاس��ت کل بان��ک مرکزی 
رفت. ام��ا این کن��ار رفتن به 
منزله پیاده شدن سیف از قطار 
کابینه دوازدهم نبود چرا که 22 
شهریور 97 با حکمی از سوی 
رییس دستگاه اجرایی کشور، به عنوان »مشاور رییس جمهوری در 
امور پولی و بانکی« منصوب شد. عادل آذر رییس دیوان محاسبات 
مهر ماه سال جاری  اعام کرد: دادستان دیوان محاسبات کشور در 
بهمن س��ال96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دی��د و بر انفصال 
رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داد. اما ولی اه س��یف 
نس��بت به حکم دیوان محاس��بات اعتراض می کند و این حکم در 
مرحله تجدید نظر دیوان محاس��بات مجدد بررسی می شود. طبق 
گزارشی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، حکم »انفصال از 
خدمت ولی اه سیف« پس از بررسی در مرحله تجدید نظر، در تاریخ 
8/29/ 97 مجددا تائید ش��ده و س��یف از خدمت منفصل می شود. 
بنابراین گزارش با توجه به تایید حکم انفصال سیف در  مرحله تجدید 

نظر  او نمی تواند مشاور حسن روحانی در امور پولی و بانکی باشد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

آیت اه موحدی کرمانی گفت:  حاا که دار 
ارزان ش�ده خبری از ارزانی کااها نیس�ت 
که می طلبد نظارت ها در این بخش افزایش 
یابد، البته اصن�اف متعهد بازار ه�م باید به 

دولت کمک کنند.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به کودتای 28مرداد 
س��ال1332، گفت: دولت آمری��کا تصمیم گرفت 
برای حمایت از حکومت پهلوی، نیکس��ون معاون 
خود را به تهران اعزام کند اما دانش��جویان انقابی 
تصمیم گرفتند نسبت خود را از این کار اعام کنند. 
وی افزود: در تاریخ معاصر ایران کمتر ظلم، س��تم، 
زورگویی وبی عدالتی علیه ملت ایران سراغ داریم که 
پای آمریکا در آن نبوده باشد. رژیمی که با سرکوب 
سرخپوس��تان روی کار آمده و 220هزار نفر مردم 
ژاپن را در حمل��ه اتمی نابود کرد و ظلم های زیادی 
در گوانتانامو انجام داده خود را مدافع حقوق بش��ر و 

صلح می داند.
موحدی کرمانی گفت: آمریکا از بدو پیروزی انقاب 
اس��امی از هیچ اقدامی علیه ملت ایران کوتاهی 
نکرده اس��ت که می ت��وان به حمای��ت از صدام و 
تش��ویق حمله اش به ایران، سرنگونی هواپیمای 
مسافربری و تحریم های ظالمانه امروزه اشاره کرد. 
این در حالی است که علیرغم همه این خباثت ها 
آمریکا رکورددار شکس��ت در برابر مردم شجاع و 
بصیر ایران اسامی است که قطعا در توطئه های 

اخیر هم شکست خواهد خورد.

   ادعای حقوق بشر غرب، دروغی بزرگ 
است

وی با اشاره به جنگ یمن افزود: این موضوع آزمون 
آمریکا و کشورهای غربی است چرا که آنها سال های 
متمادی ادعای دفاع از حقوق بشر و انسان ها را سر 
داده اند ولی کش��تار مردم یمن توس��ط آل سعود و 
کشورهای عربی و صهیونیستی نشان داده که این 
حرف ها فقط فریب و دروغ است و تنها به منافع مالی 
خود نگریسته و برای حقوق بشر اهمیتی قائل نیستند. 
موحدی کرمانی در خطبه ه��ای نمازجمعه تهران 
خاطرنش��ان کرد: تخریب تمامی زیرساخت های 
اقتصادی و بهداشتی و محاصره همه جانبه و کشتار 
مردم بی گناه پاس��خ مدعیان دروغگوی غربی به 

مطالبات به حق مردم یمن است.
خطیب نمازجمع��ه تهران ادام��ه داد: دولت خبر از 
افزایش حقوق ها به میزان 20درصد داده است البته 
باید این موضوع بر محور عدل و انصاف باشد لذا نباید 
افزایش حقوق برای کسی که دریافتی بیشتری دارد 
با حقوق بگیری که دریافتی آن کم است، یکسان 
باش��د. موحدی کرمانی همچنین گفت:  زمانی که 
قیمت دار در جامعه رو به افزایش بود همه کااها 
گران شد اما حاا که دار ارزان شده خبری از ارزانی 
کااها نیس��ت و حتی چندین برابر شده و منجر به 
نگرانی و افزایش هزینه های طبقه متوسط جامعه 
ش��ده اس��ت که می طلبد نظارت ها در این بخش 
افزایش یابد. البته اصناف متعهد ب��ازار هم باید به 

دولت کمک کنند.

علی اریجانی گفت: آمریکا اقدام به انتقال 
تعدادی زیادی از داعش�ی ها به افغانستان 
کرده که می تواند مجدداً همان دردسری را 
که در عراق و سوریه به وجود آورد در مناطق 

دیگری از آسیا به وجود بیاورد.

رییس مجلس در دی��دار »چ��ن زو« نایب رییس 
مجلس ملی جمهوری خلق چین که برای حضور 
در دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6کشور آسیایی 
برای مقابله با تروریسم به ایران سفر کرده، با اشاره 
به نقش مهم چین در شرایط پیچیده کنونی منطقه 
و بین الملل گفت: خوشبختانه روابط ایران و چین در 
سطح باایی قرار دارد و رایزنی های سیاسی دو کشور 
در سطوح مختلف نشان دهنده عمق روابط است. 
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ برجام از سوی 
سایر کشورهای عضو گروه 1+5 بعد از خروج آمریکا 
از برجام، اظهار داشت: اگر آمریکا تخلف کند و سایر 
کشورهای عضو اقدامی نکنند، برجام فایده ای برای 
ایران نخواهد داشت؛ از این رو نقش شما، روسیه و 
کشورهای اروپایی در حفظ پیمان هسته ای بسیار 

مهم ارزیابی می شود.
رییس مجلس تصریح کرد: همکاری های 6کشور 
ایران، چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و افغانستان در 
مقابله با تروریسم بس��یار مهم است به ویژه اینکه 
آمریکا طی سال گذشته اقدام به انتقال تعدادی زیادی 
از داعشی ها به افغانستان کرده که می تواند مجدداً 
همان دردسری را که در عراق و سوریه به وجود آورد 

در مناطق دیگری از آسیا به وجود بیاورد.

   تمایل چی�ن برای س�رمایه گذاری در 
ایران

نایب رییس مجلس ملی جمهوری خلق چین هم 
ضمن اباغ س��ام رییس کنگره ملی خلق چین و 
تشکر از پذیرایی گرم جمهوری اسامی و با اشاره به 
نقش ریاست مجلس در سیاست گذاری در حوزه های 
مختلف، گفت: حفظ ثبات و تقویت همکاری های 
تج��اری در حوزه عملیاتی مهم ب��وده و امیدواریم 
با تاش کش��ورها، کنفرانس مجالس 6کش��ور با 
موفقیت برگزار شود. وی در ادامه، سفرهای دوجانبه 
میان ایران و چین را در ارتقای سطح روابط مثمر ثمر 
دانست و افزود: علی رغم وضعیت خاص منطقه ای 
و بین المللی، هدف چین برقراری روابط درازمدت با 
ایران اس��ت و امیدواریم با همکاری با طرف ایرانی 
همکاری ها در ح��وزه منطقه ای و بی��ن المللی را 
افزایش دهیم. به گزارش خانه ملت، چن زو در ادامه 
از تمایل چین برای س��رمایه گذاری در حوزه های 
مختلف در ایران خبر داد و افزود: چین در پروژه های 
عمرانی مختلفی در ایران حضور دارد و قطعاً مشکل 
همکاری های بانک��ی را که دغدغه ایران اس��ت، 
پیگیری خواهیم کرد. نای��ب رییس مجلس ملی 
چین در ادامه با اشاره به موضوع کنفرانس 6کشور 
آسیایی برای مقابله با تروریسم واقع شود، عنوان کرد: 
در سال های اخیر ایران و چین همکاری های خوبی 

برای مبارزه با تروریسم داشته اند.

 انتقاد از نبود نظارت 
بر قیمت اجناس

 آمریکا تعدادی از داعشی ها را 
به افغانستان انتقال داده است

رییس مجلس:خطیب نمازجمعه تهران مطرح کرد

معاون اول رییس جمهوری:
آمریکا در خروج از برجام تنهاست

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در گفت وگو با خبرگزاری »کیودو« ژاپن گفت: برجام 
یک توافق بین المللی است و به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسیده و شورای امنیت قطعنامه ای در 
ارتباط با آن تصویب کرده است. آمریکایی ها در خروج از برجام تنها هستند و در سطح بین المللی فقط 
رژیم صهیونیستی و چند دولت منطقه، آمریکا را حمایت می کنند. جامعه جهانی در مقابل آنهاست. این 
موضوع که آمریکایی ها اصرار دارند، سیاست های یکجانبه خودشان را بر همه دولت ها و کمپانی های دنیا 
اعمال کنند و اصرار دارند که این سیاست یکجانبه را با تهدید و تحریم دیگران در سطح بین المللی تثبیت 
کنند، یک اتفاق نامبارک و نگران کننده است. وی افزود: با توجه به این که سیاست های رییس جمهور 
آمریکا فقط در زمینه برجام نیس��ت، خواست ما این است که دولت ژاپن مانع یکجانبه گرایی آمریکا در 
دنیا شود. اگر ژاپن و سایر متحدین آمریکا چنین اقدامی را انجام دهند، حتماً برجام نیز حفظ خواهد شد.
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  قضـایی  

با حضور دادستان انتظامی قضات 
۱۲ قاضی برگزیده دیوان عدالت اداری 

تجلیل شدند
  با حضوردادستان انتظامی قضات از ۱۲ قاضی 
برگزی��ده دیوان عدال��ت اداری تجلیل ش��د. 
حجت ااسام و المس��لمین محمد موحد در 
همایش علمی قض��ات دیوان عدالت اداری در 
مشهد که در آن از تاش های ۱۲ قاضی نمونه 
تقدیر شد با تأکید بر لزوم توجه به تزکیه و تهذیب 
نفس در تمامی مراحل زندگی و کار به ویژه برای قضات، تصریح کرد: نظارت ها 
در دس��تگاه قضایی تشدید ش��ده و تمامی تاش ها در راس��تای حفاظت از 
منابع انسانی صورت می پذیرد. وی با تأکید بر اینکه صدور آرا باید متقن و قابل 
دفاع باشد، ادامه داد: جایگاه قوه قضاییه بسیار رفیع است و براین اساس وظیفه 
س��نگینی نیز بردوش قضات قرار دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. دادستان 
انتظامی قضات تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی در چارچوب شرع و قانون 
ساماندهی ش��ده و تمامی تاش ها باید در جهت بسط و گسترش عدالت در 
جامعه انجام شود. اسامی قضات برگزیده دیوان عدالت اداری که تجلیل شدند، 
به این شرح است: غامعلی آریافر رییس شعبه ۵ تجدیدنظر، یداه اسماعیلی فر 
رییس شعبه ۴۰ بدوی، رحمان پیوست رییس شعبه ۱۰ بدوی، فرشید دهقان 
رییس  ش��عبه ۲۹ بدوی، حس��ن زینعلی نژاد رییس  شعبه ۶۱ بدوی، محمد 
ساریخانی رییس شعبه ۱۴ تجدیدنظر، محسن سعادت مستشار تجدیدنظر 
دیوان، مسیح ذوالقدر رییس شعبه ۹ بدوی، ذبیح اه واحدی رییس شعبه ۲۸ 
تجدیدنظر، فتح اه نعمتی رییس شعبه ۵۴ بدوی، محمدعلی فریادرس رییس 
شعبه ۸ بدوی و مهدی فرد محمدیان رییس شعبه ۶ بدوی، همچنین از محمد 

مهری رییس شعبه ۳ تجدیدنظر نیز به عنوان قاضی نمونه ملی تقدیر شد.

ابقای ریاست هیأت نظارت بر 
صندوق توسعه ملی تا دو سال

قاضی سراج در ریاست هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی ابقا شد.
هیأت نظارت بر صندوق توس��عه ملی روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه سال ۱۳۹7 
تشکیل جلسه داد. در این جلسه، با توجه اتمام مهلت دوره مسئولیت اعضای 
هیأت نظارت طبق موضوع ماده )۱( دس��تورالعمل اجرایی هیأت نظارت بر 
صندوق توس��عه ملی و تبصره آن،  قاضی س��راج را به عنوان رئیس هیأت 
نظارت بر صندوق توسعه ملی به مدت دو سال ابقا کرد. همچنین سهیلی پور، 
مدیرعامل سازمان حسابرسی به عنوان نایب رییس هیأت نظارت و عادل آذر، 
رییس کل دیوان محاسبات کش��ور به عنوان دبیر هیأت نظارت بر صندوق 
توسعه ملی تعیین شدند. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی مصوب مجلس 
شورای اسامی هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی وظیفه دارد به صورت ها 
و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیأت 

امناء و مجلس شورای اسامی رسیدگی کند.
رسیدگی به  صورت  ریز دارایی ها، مطالبات، تعهدات و خاصه حساب های 
صندوق و گواهی آن ها برای انتش��ار در روزنامه رس��می کشور و همچنین 
رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و 

اهداف صندوق از دیگر وظایف این صندوق تعیین شده است.
این هیأت در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، تمامی اسناد 
و دارایی ها و حس��اب های صندوق را مورد رس��یدگی قرارداده و می تواند به 
اطاعات، مدارک و مستندات صندوق که ازم می داند، دسترسی داشته باشد.

هیأت نظارت همچنین موظف اس��ت گزارش نظارتی خود را هر شش ماه 
یک بار به هیأت امنا و مجلس شورای اسامی ارائه دهد.

رسیدگی به پرونده متهمان 
 باویدئو کنفرانس در سمنان

با همکاری دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و ایجاد بستر های مناسب توسط 
معاونت آمار و فناوری دادگستری استان جلسه رسیدگی به پرونده متهمان به 

صورت ویدئو کنفرانس و از راه دور برگزار شد.
قاضی محمد خاکباز زاده، مستش��ار شعبه اول دادگاه تجدیدنظر که ریاست 
اولین جلسه رسیدگی ویدئوکنفرانسی به پرونده ی متهمان زندانی را برعهده 
داشت، گفت: برگزاری این جلس��ه ضمن سرعت بخشی به روند رسیدگی 
پرونده که از دغدغه های مهم مراجعان است از خطرات امنیتی، هزینه های 

ایاب ذهاب و بدرقه متهمان نیز می کاهد.
قائم مقام رییس کل دادگستری استان سمنان افزود: در این پرونده متهم از 
زندان شاهرود به سالن ویدئو کنفرانس همان شهرستان منتقل و تحقیق از 

وی به صورت غیر حضوری انجام شد.
قاضی خاکباز زاده افزود: این جلسه ویدئو کنفرانسی در اجرای مواد ۶۵۹، ۳۵۵ 
و ۱7۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۵ آیین نامه استفاده از سامانه های 

مخابراتی و رایانه ای برگزار شده است.

امحا داروی قاچاق و تقلبی 
به ارزش ۹۰ میلیارد ریال 

سرپرست دادس��رای انقاب اسامی شیراز، گفت: بیش از ۹۰ میلیارد ریال 
دارو های قاچاق و تقلبی شامل هورمون ها و مکمل های غیرمجاز ورزشی و 

روانگردان در شیراز امحا شد.
کورش زارعی در حاشیه امحا دارو های قاچاق و غیرمجاز اظهارکرد: دارو های 
قاچاقی که در شیراز امحا شد شامل موادمخدر، روانگردان، مکمل های ورزشی 
غیرمجاز، دارو های سقط جنین و س��ایردارو هایی است که بنا به تشخیص 

بازرسان دانشگاه علوم پزشکی برای سامت جامعه مضر بودند.
وی ارزش ریال��ی این دارو ها را بیش از ۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با 
دستور رییس کل دادگستری استان فارس و نظر دادستان عمومی و انقاب 
شیراز این دارو ها در سطح شهر جمع آوری و پس از تشکیل پرونده قضایی و 

رسیدگی در چارچوب قانون دستور امحا و نابودی دارو ها صادر شد.
سرپرست دادسرای انقاب اسامی شیراز با اشاره به اینکه این پرونده ها در 
دادس��رای عمومی و انقاب شیراز بررسی شده، اظهارکرد: پس از بررسی و 
رسیدگی در شعب ویژه رسیدگی به این جرایم و صدور کیفرخواست و ارسال 
پرونده ها به دادگاه برای قاچاقچیان این دارو ها مطابق قانون مجازات های 
س��نگین حبس در نظر گرفته ش��د که هم اکنون تعدادی از محکومان این 

پرونده ها در حال تحمل حبس در زندان هستند.
وی از تش��کیل تیمی برای برخورد جدی با این دسته از افراد خبرداد و گفت: 
کارگروهی با همکاری دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و ضابطین 
به صورت مستمر و دایم اماکن مستعد عرضه این قبیل دارو ها را مورد بازرسی 
قرار می دهند. سرپرست دادسرای انقاب اسامی شیراز تأکید کرد: در صورت 
کشف دارو های غیرمجاز با تشکیل پرونده قضایی و رسیدگی سریع دردادسرا 

پرونده ها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
وی با اش��اره به اینکه دستگاه قضایی استان فارس در برخورد با قاچاقچیان 
دارو قاطع است، افزود: مجموعه قضایی استان در برخورد با این دسته از افراد 
جدیت زیادی دارد و سریع ودر چارچوب قانون با مرتکبین این گونه جرایم با 

قاطعیت برخورد می کند.

روی خط خبر

معاون اول قوه قضاییه، گفت: در استجازه ای که از رهبرانقاب 
درباره تشکیل دادگاه های ویژه صورت گرفت، پیش بینی شد 
آیین نامه ای برای این کار تنظیم شود که این آیین نامه در ۳۵ 

بند و ۸ تبصره در هفته گذشته اباغ شد. 

حجت ااسام و المسلمین غامحس��ین محسنی اژه ای در نشست 
دادس��تان ها با موضوع بررسی مش��کات و چالش ها در رسیدگی به 
پرونده های جرایم اقتصادی با تأکید بر اینکه هدف دشمن تغییر نکرده، 
اظهارکرد: رژیم غاصب صهیونیس��تی، آمریکا و نظام سلطه از اول به 
دنبال براندازی نظام بودند. در طول س��نوات گذشته تصور نمی کردند 
که نظام جمهوری اسامی ایران بتواند پابرجا و قدرتمند بماند و نه تنها 
در معادات منطقه بلکه در معادات جهان اثرگذار باشد؛ بنابراین هدف 
دشمن تغییری نکرده است و صرفاً در راهبرد ها و تاکتیک ها تفاوت ایجاد 
شده اس��ت.  به گزارش میزان، وی در ادامه افزود: دشمن متوجه شد با 
گذشت ۴ دهه از انقاب کشورمان روز به روز قدرتمندتر شده و دورنمای 
بسیار روشنی را برای خود پیش بینی کرده است. امروز دشمن و به طور 
مشخص اسرائیل با توجه به نگاهی که به جمهوری اسامی ایران دارد 
موجودیت خود را در خطر می بیند و ش��واهد آن را مشاهده می کند که 

زوالش در همین سال ها اتفاق می افتد. 

    امروز شـاهدیم که یک عملیات روانی علیه کشورمان 
انجام می شود

وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز برای مقابله با جمهوری اسامی ایران از 
همه توان و امکان خود استفاده می کند و با تجربه ای که از شکست های 
گذش��ته داش��ته یکی از راهبردهایش را بر این محور قرار داده که باید 
هر طور ش��ده مردم را علیه نظام بش��وراند؛ چراکه در غیر این صورت 
فعالیت های نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی اش به تنهایی کارساز نیست. 
بنابراین امروز شاهدیم که یک عملیات روانی و فشار بسیار سنگین علیه 
کشورمان انجام می شود. محسنی اژه ای گفت: همه مسئوان می گویند 
امروز در یک جنگ اقتصادی هس��تیم. در زمان جنگ نمی شود با یک 
شرایط عادی حرکت کرد و این زمان الزامات، مقررات، ابزار و امکانات و 
اقدامات ایجابی و سلبی خود را می طلبد و بر اساس این شرایط، دولت، 
مجلس و قوه قضاییه باید اقداماتی ویژه انجام دهند. درواقع در شرایط 
فعلی باید مجاهدت ها، تاش ها و اقدامات فوق العاده انجام شود و اگر نیاز 
به قانون و مقرره ویژه است، این کار صورت گیرد.  معاون اول قوه قضاییه 
ادامه داد: طبیعی است با ساز و کار موجود در مجلس بسیاری از کار ها به 
سرعتی که باید انجام شود، انجام نمی شود، امروز روی فروش نفت، تولید 
و دسترسی ما به پول فشار وجود دارد. اگر دولت بخواهد لوایحی را تنظیم 
و به صورت عادی یا حتی دوفوریتی به مجلس ببرد، باز هم ممکن است 
زمانبر باشد؛ لذا سران قوا و کارشناسان با مقام معظم رهبری در این زمینه 
صحبت کرده اند که در موارد ضروری، از اختیارات رهبری استفاده شود.

وی در ادامه افزود: وایت فقیه بر اساس قانون اساسی و موازین شرعی 
می تواند در هر جایی که نیاز باشد، راهگشا باشد و در تمام طول ۴ دهه 
انقاب، وایت فقیه در ش��رایط دشوار، راهگشا بوده است. سخنگوی 
دستگاه قضا اضافه کرد: مقام معظم رهبری برای اینکه سازو کاری برای 
تصمیم گیری های فوری ایجاد شود دستور دادند جلساتی با حضور سران 
سه قوه و با تعدادی از اعضای هر سه قوه تشکیل شود و در موضوعات 
مهمی که نیاز به یک اقدام جدی، ویژه و سریع دارد و ممکن است در آن 
موضوعات، قانون پیش بینی نشده باشد یا در آن مورد خأ قانونی وجود 
داشته یا با قانون موجود رفع مشکات ممکن نباشد، تصمیم گیری شود.

    آیین نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری اباغ شد
محسنی اژه ای خاطرنش��ان کرد: با توجه به مشکات و موانعی که در 
مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست قوه قضاییه طی 
نامه ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست کردند و مقام معظم 

رهبری با ماحظه ای آن موارد را تأیید کردند و پیش بینی شد آیین نامه ای 
برای این کار تنظیم شود که این آیین نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره در هفته 
گذشته اباغ شد.  معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: آیین نامه مذکور 
و اس��تجازه مقام معظم رهبری به دس��تگاه های ذیربط و رؤسای کل 
دادگستری ها اباغ شد. وی گفت: فعًا مبنا استجازه و آیین نامه آن است 
که ازم ااجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در 
آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می شود. سخنگوی 
دستگاه قضا اضافه کرد: طبق این آیین نامه دادگاه های ویژه در دادگاه های 
انقاب تهران یا هر استانی که از سوی ریاست قوه قضاییه تشخیص داده 
شود، برگزار می شود و صاحیت دادگاه های ویژه تهران عام و کشوری 
است.  وی افزود: مواعدی که برای اباغ، اعتراض و تجدیدنظرخواهی 
وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به 
قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز 
کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه ها صادر می شود، 
به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور 
شعب ویژه تشکیل شود. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به 
تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی 
را دارد و پ��س از صدور حکم قطعی با رعایت م��اده ۳۶ قانون مجازات 

اسامی، انتشار آن الزامی است.

    طبق آیین نامه دبیرخانه ای در معاونت اول قوه قضاییه 
برای پیگیری امور تشکیل شده است

معاون اول قوه قضاییه گفت: ارجاع پرونده ها به محاکم ویژه در تهران 
و استان ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه 
دبیرخانه ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده 
است. محسنی اژه ای گفت: با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات 
اسامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصاحات بعد در خصوص اخالگران 
در نظام اقتصادی کشور از واژه هایی، چون اخال عمده، کان، فراوان 
و خسارت گسترده استفاده ش��ده، ولی کلمات عمده، کان، فراوان و 
گسترده تعریف نش��ده است و مورد اختاف برداش��ت بود لذا در ماده 
۵ آیین نامه تا حدودی به این مس��اله پرداخته شده است تا بتواند برای 

قضات راهگشا باشد.

    توجه به تعـداد مالباختگان و خسـارات وارده از جرم 
در آیین نامه

این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: کان بودن و خسارت وارده فقط 
به تحصیل مال نیست بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته 
است. مثًا دارویی است که یک فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده 
است؛ اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده است و خسارت زیادی وارد کرده 
باشد. وی اظهارکرد: تعداد بزه دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت 
آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم در این آیین نامه 
مورد توجه قرار گرفته است.  این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: 
میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یکی از موضوعاتی است که باید همواره 
مورد توجه قرار گیرد و با کمک ضابطین و سایر دستگاه های ذی ربط در 

مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند.

      مطابق آیین نامه شعب خاصی باید در دادسرا و هم در 
دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگری که در آیین نامه پیش بینی 
شده شعب خاصی اس��ت که هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در 
دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که 
مطابق با آیین نامه و استجازه مقام معظم رهبری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت 
پرونده ای را که تشکیل می دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت 
اول اطاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید گزارش دهد 
که فان پرونده در فان اس��تان تشکیل شده اس��ت تا اگر ازم است 
اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعًا 

مراتب به معاون اول اعام شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی 
که در اینگونه پرونده ها تحت تعقیب قرار می گیرند، باید ممنوع المعامله 

و ممنوع الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند.

    اینکه گفته شده در تهران فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده 
۴۸ وجود دارد، صحت ندارد

وی تصریح کرد: در خصوص پرونده های موضوع اس��تجازه در دادسرا 
و دادگاه از وکای ماده ۴۸ اس��تفاده می ش��ود و در همه استان ها وکا 

به اندازه کافی معرفی شده اند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد.
محسنی اژه ای ادامه داد: اینکه گفته ش��ده در تهران فقط ۲۰ وکیل 
مربوط به ماده ۴۸ وجود دارد، صحت ندارد و این در مرحله اول بوده و 
بعداً در چند نوبت اضافه شده اند و اگر ازم باشد باز هم اضافه خواهند 
شد. معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: زمان تشکیل پرونده ماک 
نیس��ت و هر پرونده ای که مشمول اذن و آیین نامه باشد و تاکنون در 

دادگاه بدوی حکم صادر نشده باشد را شامل می شود.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اگر پرونده ای مشمول این اذن مقام 
معظم رهبری بوده و بعد از اذن در دادگاه های دیگر رس��یدگی شده، 

حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه است.

    دستگاه ها و ضابطین مکلفند به دستورات دادگاه های 
ویژه عمل کنند

مع��اون اول قوه قضاییه اف��زود: دادگاه های ویژه مجاز هس��تند اگر 
پرونده ای دارای نقص بود راس��ا نسبت به رفع نقص اقدام کنند. وی 
ادامه داد: کلیه دستگاه ها و ضابطین اعم از عام و خاص مکلف هستند 
به دس��توراتی که دادگاه ه��ای ویژه می دهند عمل کنن��د و با دادگاه 

همکاری نمایند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان توصیه هایی تأکید کرد: در همه مراحل 
باید خدا را ناظر و حاضر دید، چون احکام غیر از اعدام قطعی است باید 
دقت بیش��تری کرد و باید احکام از اتقان ازم برخوردار و کاما قابل 
دفاع باشد. وی همچنین تأکید کرد: فرصت ها به سرعت می گذرد و 

باید از زمان حداکثر استفاده را کرد.

    در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشـت که 
متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر

محسنی اژه ای یادآورش��د: در این شرایط که دشمن می خواهد برای 
ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی 
که دست به اقدامات مجرمانه ای از قبیل احتکار، گرانفروشی و قاچاق 
می زنند، باید بدانند که به دشمن کمک می کنند، فشار بیشتر به مردم 
تحمیل می نمایند، مردم را نس��بت به آینده ناامید می کنند و فشار بر 
اقتصاد و معیشت مردم می آورند و چه بسا نتیجه عمل آن ها ضربه به 
نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند. معاون اول 
قوه قضاییه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخالگران در نظام اقتصادی 
کش��ور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و 
یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم 
معموا نمی توانیم احراز کنیم؛ اما علم داش��تن به نتیجه کار مشکلی 
نیست. چطور نمی تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید 

به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنش��ان کرد: در آیین نامه پیش بینی شده 
است که کاایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد 
و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی های عمومی مردم است، 
چون به تولید و اشتغال و نیازمندی های مردم نباید ضربه و خللی وارد 
شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.

    حدود ۱۳۰ هزار گوشـی تلفن همراه در تهران توقیف 
شده است

محس��نی اژه ای به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از 
گوش��ی تلفن همراه در تهران توقیف شده اس��ت؛ و چیزی حدود ۱۳۰ 
هزار است ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می کند حدود 7۰۰ هزار 
گوشی بوده اس��ت که البته بنده گفتم ما از 7۰۰ هزار خبر نداریم و این 
مقدار توقیف نکرده ایم و به هر دلیلی این ها امروز، چون مورد نیاز مردم 
اس��ت و ممکن است در قیمت بازار تأثیرگذار باشد، باید دست به دست 
هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف 

را مشخص کنیم.

آمادگی ویژه دستگاه قضا در جنگ اقتصادی
محسنی اژه ای در نشست بررسی چالش های رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی تاکید کرد
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دادستان کل کشور از وزارت اطاعات خواست تا دستگاه های اقتصادی را رصد کند 
و گفت: براساس اطاعاتی که داریم نفوذی ها در بخش های مختلف اقتصاد کشور 

تاش می کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند.

حجت ااسام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشس��ت بررسی مشکات و چالش ها در 
رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی با اشاره به وضعیت امروز کشور تصریح کرد: ما در یک 
جنگ جدی دشمن قرار گرفته ایم. جنگی که هم اقتصاد کشور را و هم ارزش های دینی و انقابی 
و هم امنیت ما را در حوزه های مختلف هدف گیری کرده است. به گزارش روابط عمومی دادستانی 
کل کشور، وی یادآور شد: این جنگ با مطالعات کامل و جامع و با رصد کردن شرایط کشور و به 
گونه ای که هرچه را در اختیار و توان داشته اند به کار گرفته اند، صورت گرفته است. چه اتاق فکر 
و اندیشه که خودشان درست کرده اند و چه مدیران و اندیش ورزانی که خودشان در زمینه جنگ 
دارند و چه به کار گرفتن عناصر منطقه ای و هماهنگ کردن با دولت های سرسپرده ای که در منطقه 
مثل یک گاو شیرده دارند به آن ها شیر می دهند و آن ها را پشتیبانی مالی و اقتصادی می کنند. برای 
این دولت ها هم هیچ مهم نیست که چقدر پول و در کجا و به وسیله چه کسی و در چه جایی خرج 
می کنند. دادستان کل کشور با اشاره به اینکه میلیارد ها دار به میدان آورده اند تا هزینه کنند و در 
این جنگ ما را به شکست بکشانند، گفت: دشمنان همه مکر و حیله، نیرنگ و توطئه های خودشان 
را به میدان آوردند و عقل و منطق و وظیفه شرعی و ملی ما اقتضا می کند که همه دست اندر کاران 
بخش های مختلف اجرایی، تقنینی، قضایی و اطاعاتی و امنیتی با همه توان به میدان بیایند و 
همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از ایران اسامی سر از پا نمی شناختند، به همین 

ترتیب وارد میدان جنگ اقتصادی شوند. 

    در برخی از مراکز و دسـتگاه ها مسـئوان احسـاس جـدی را در مبارزه با 
توطئه های دشمن ندارند

این مسئول عالی قضایی با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی از مراکز و دستگاه ها انسان می بیند که 
مسئولین این احساس جدی را در مبارزه با توطئه های دشمن ندارند، گفت: جاسوسانی که امریکا، 
رژیم صهیونیس��تی و عوامل منطقه ای آن ها قطعا در بخش های مختلف کشور و دستگاه های 
گوناگون جاسازی کرده اند، دو کار را انجام می دهند. اول اینکه عواملی هستند که جاسوِس انتقال 
خبر هستند و تخلیه اطاعاتی می کنند و دیگر اینکه بستر موردنظر دشمن را فراهم می کنند؛ به 
گونه ای که جاسوس در یک دستگاهی راه پیدا می کند و به نحوی عمل می کند که دشمن بتواند 
به اهداف خود برسد. وی با تأکید بر اینکه بخش های مختلف، باید جاسوسی را جدی بگیرند؛ چرا 
که دشمن در این زمینه سرمایه گذاری کرده است، خطاب به دادستان ها تصریح کرد: دادستان ها 
باید در این زمینه فعال باشند و با دستگاه های امنیتی و اطاعاتی همکاری های ازم را بکنند؛ چرا 

که امروز خطر جاسوسی یک خطر بسیار جدی است که نظام ما را هدف قرار داده است. 
دادستان کل کشور در رابطه با نحوه برخورد با افرادی که مجرم اقتصادی هستند یا مجرمانی که 
بستر نیل به اهداف دشمن را فراهم می کنند و یا کسانی که به دنبال منافع و رسیدن به آاف و علوف، 
این خیانت ها را می کنند، به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهارکرد: ابزار اطاعاتی در اختیار واجا 
هست و انتظار ما این است که در این زمینه با جدیت و برنامه ریزی کار کنند. مجموعه اطاعاتی 
که ما داریم این است که دشمن در این زمینه به سرعت، به شدت و با برنامه ریزی کار می کند؛ لذا 
جزو وظایف جدی وزارت اطاعات، اطاعات سپاه و نیروی انتظامی است که رصد کنند؛ این ها 
را زمین گیر کرده و نگذارند این خائنین به کشور، نظام و ملت بخواهند دانسته یا ندانسته اهداف 

دشمن را پیاده کنند. این مسئول عالی قضایی افزود: ابزار اطاعاتی در اختیار قوه قضاییه نیست. 
قوه قضاییه وظایفی تعریف شده براس��اس قانون اساسی و قوانین عادی دارد؛ منتها حتما باید از 
نیروی انتظامی، اطاعات سپاه و وزارت اطاعات این حمایت و پشتیبانی را بکنند تا آن ها بتوانند 

با اتکا به دستگاه قضایی کار های خودشان را انجام دهند.

   نفوذی ها قصد ضربه به اقتصاد کشور را دارند
وی از وزارت اطاعات خواست تا دستگاه های اقتصادی را رصد کند و گفت: براساس اطاعاتی 
که داریم نفوذی ها در بخش های مختلف اقتصاد کشور تاش می کنند که ضربه اقتصادی دشمن 
را کاری کنند و نباید بگذاریم که این ها بتوانند اهداف خودشان را محقق سازند.  منتظری در ادامه 
اظهاراتش با اشاره به چند نکته که در این پرونده های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: 
باید همه تاش کنیم که مراکز تولیدی و صنعتی به هیچ وجه در این مرحله از تاریخ کشور معطل و 
تعطیل نشود.  دادستان کل کشور اظهارکرد: هرچه توان داریم باید برای همکاری با مراکز تولیدی 
و صنعتی بگذاریم و اگر تخلف هم دارند باید ضمن رسیدگی به تخلفات از تعطیل شدن کارخانه یا 
بیکار شدن کارگران جلوگیری شود.  این مسئول عالی قضایی از دستگاه های تحقیقاتی خواست 
که در زمان تحقیقات با قاضِی مربوطه کاما هماهنگ باش��ند و هر چند روز یک بار جلساتی را 
برگزار کنند تا مستندات پرونده کامل باشد. وی در رابطه با شناسایی اموال مجرمان نیز گفت: گاهی 
شناسایی اموال زمان می برد و نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارد و در برخی از پرونده ها با این 
مسئله مواجه هستیم و دستگاه های اطاعاتی سعی کنند در شناسایی اموال تاش بیشتری داشته 
باشند. منتظری خطاب به دادستان ها گفت: استجازه مقام معظم رهبری و هماهنگی هایی که 
صورت گرفت ابزاری ازم و ضروری بود که فراهم شد؛ بنابراین هر ابهامی در این زمینه داشتید 

از معاون اول قوه قضاییه و یا دادس��تانی کل کتباً یا تلفنی استعام کنید و طبق بخشنامه ریاست 
قوه قضاییه در استان هایی که ضرورت تشکیل دادگاه وجود دارد، هماهنگی های ازم با معاونت 
اول قوه قضاییه صورت گیرد. در سایر استان ها نیز پس از پایان تحقیقات وقتی پرونده به مرحله 
کیفرخواست رسید موضوع را به دفتر معاونت اول قوه قضاییه ارجاع دهید تا در این زمینه تصمیم 
ازم اخذ شود. وی ادامه داد: مساله تعیین عنوان جرم باید در چارچوب قانون صورت گیرد. ما نه به 
دنبال این هستیم که یک فرد را بیشتر از آن چه استحقاق دارد مجازات کنیم و نه دنبال این هستیم 
که در این زمینه کوتاهی شود و با مسامحه از کنار جرم بگذریم؛ بلکه عنوان اتهام زمانی مشخص 
می شود که تحقیقات انجام شود. ازم نیست در ابتدا عنوان اتهام مشخص شود؛ تحقیقات انجام 
و تکمیل می ش��ود و بعد در یک جمع بندی عنوان اتهامی بیان می شود. منتظری در ادامه افزود: 
ممکن است جرم در ابتدا یک عنوان داشته باشد؛ اما بعد از تحقیقات مشخص شود که عنوان اتهامی 
چیز دیگری است. مشخص کردن عنوان جرم جزء اختیارات و وظایف بازپرس است.دادستان کل 
کشور تصریح کرد: اگر بتوانیم در هر استان و یا بخش با نظارت های درون سازمانی، پیشگیری را 
مقدم بشماریم و مانع وقوع جرم شویم، این امر بسیار مطلوب است؛ بنابراین باید زمینه تحقق جرم 

را با بستن راه هایی که امکان وقوع جرم در آن وجود دارد، ببندیم.
وی با بیان اینکه پیش��گیری باید متناسب با وضعیت جرم باشد گفت: یکی از مهم ترین راه های 
پیشگیری، شفافیت اطاعات است. همچنین باید سامانه ها را به درستی تعریف و با یکدیگر مرتبط 
کنیم. در حوزه قاچاق کاا و ارز بیش از یک سال است که بیان کرده ایم این کار را جدی بگیرید؛ 
به طوری که س��امانه های ثبت، ورود و خروج کاا شفاف شود. متاسفانه به خاطر غفلت و سهل 

انگاری و بی توجهی، عده ای از سامانه ثبت سفارش سوءِاستفاده کردند. 
منتظری تصریح کرد: اگر می خواهیم در جامعه فس��اد اخاقی و تجاوز به نوامیس مردم صورت 
نگیرد، باید در زمینه ارتباطات، اخاق و نحوه مراودات آنچنان فرهنگ س��ازی کنیم که زن و یا 
مردی به خود اجازه ندهد که مرتکب مسائل خاف اخاق شود. متاسفانه فرهنگ منحط غربی 
بر برخی جوامع اسامی حاکم شده است. دادستان کل کشور با بیان اینکه پیشگیری به معنای 
واقعی، یک مسئولیت و وظیفه فراقوه ای است تصریح کرد: اولین دستگاهِ مسئول پیشگیری، وزارت 
اطاعات است و باید با ابزاری که در اختیار دارد مانع وقوع جرِم اختاس، پولشویی، دزدی و رشوه 
در ادارات شود. قوه قضاییه ابزار اطاعاتی در اختیار ندارد؛ بنابراین مکرر گفته ایم که پیشگیری 

یک مسئولیت فراقوه ای است و همه دستگاه ها باید به میدان بیایند.

    برگزاری جلسه با بانک مرکزی  
وی در بخش دیگری از س��خنان خود به مساله موسس��ات پولی و اعتباری اشاره کرد و گفت: 
موسسات پولی و اعتباری بای جان قوه قضاییه، دستگاه های اجرایی و تقنینی و بانک ها شده 
بودند که تا حدودی این مشکل حل و فصل شده است؛ اما همچنان مشکاتی در بحث شناسایی 
اموال و نیز درمورد اموالی که توقیف و ضبط ش��ده اند، وجود دارد و بعضا بانک ها در این زمینه 
همکاری نمی کنند که قرار است جلسه ای در این مورد با بانک مرکزی برگزار شود. منتظری 
خطاب به حاضرین در جلسه گفت: اگر در برخی موضوعات گره هایی می بینید آن را انعکاس 
دهید. در مورد مشکاتی که در اثر فعالیت شرکت های کاغذی ایجاد شده است یا مساله ثبت 
شرکت ها و سوِءاستفاده از کارت های بازرگانی اگر نیاز به قانون یا اصاح قانون وجود دارد این 
موارد را پیشنهاد دهید.  دادستان کل کشور افزود: مقام معظم رهبری با تشکیل شورای عالی 
اقتصاد زمینه ای را فراهم کردند که در یک ماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده و در حال حاضر 

چند موضوع مهم در دستور کار شورا قرار دارد.

دادستان کل کشور:

وزارت اطاعات دستگاه های اقتصادی را رصد کند
برگزاری جلسه با بانک مرکزی برای رفع مشکات شناسایی اموال در مؤسسات پولی و اعتباری

با دستور دادستان کل کشور 
اظهارات رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز 

بررسی می شود
از سوی دادستان کل کشور، مدیرکل مبارزه با قاچاق کاا و ارز دادستانی کل، مأمور بررسی 
صحت و س��قم اظهارات رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز در رابطه با آمار پرونده های 
تعیین تکلیف نشده در حوزه قاچاق، در دادسرا های سراسر کشور شد. علی اکبر بختیاری، 
رییس دفتر دادستان کل کشور در حاشیه نشست بررسی مشکات و چالش های رسیدگی 
به پرونده های جرایم اقتصادی پیرامون اظهارات رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز در 
کرمانشاه مبنی بر کشف دو هزار پرونده باتکلیف مرتبط با قاچاق کاا از ۸ سال پیش در 
مراجع قضایی که در رسانه ها منعکس شده است، تصریح کرد: دادستان کل کشور با اطاع از 
این اظهارات به مدیرکل مبارزه با قاچاق کاا و ارز معاونت اقتصادی دادستانی کل، مأموریت 
داد که صحت و سقم این اظهارات را بررسی کرده و از رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز 
بخواهد مستندات خود را به همراه شماره پرونده و مرجع رسیدگی کننده مربوطه، ظرف مدت 
یک هفته به دادستانی کل اعام و ارسال کنند. براساس این گزارش، سردار علی مویدی در 
کرمانشاه و در جمع خبرنگاران طی اظهاراتی گفته بود: ۲هزار پرونده در سطح کشور در حوزه 
قاچاق کاا و ارز از سرش��بکه های سازمان یافته این حوزه شناسایی کرده ایم که از هشت 

سال پیش تا امروز منتج به نتیجه نشده ودردادسرا معطل مانده است!
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چهره ها

تمرکز جدی بانک ها به تامین سرمایه
در گردش تولید

عبدالناص��ر همت��ی، ریی��س کل 
بانک مرکزی بر توجه به تولید و رشد 
اقتصادی در جهت تقویت ارزش پول 
ملی تاکید کرد و در این راس��تا تمرکز 
ج��دی بانک ها به تامین س��رمایه در 

گردش بخش تولید را کلیدی خواند.
وی با اشاره به ثبات نسبی در بازار ارز، 
بر تقویت تدریجی ارزش پول ملی تاکید کرد و گفت: در کنار برنامه های بانک 
مرکزی اکنون توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی باید جزو اولویت های اصلی 
سیاست های اقتصادی کشور باشد. همتی افزود: در شرایط فعلی، تمرکز جدی 
بانک ها به نحوه تامین سرمایه در گردش تولید، بسیار کلیدی است. رییس کل 
بانک مرکزی تصریح کرد: توجه داشته باشیم ضرورت اصاح نظام بانکی که 
امری فوری است، ما را در مسیر تضعیف بانک ها که ۹۰ درصد تأمین مالی را بر 
دوش دارند، قرار ندهد، بلکه سیاست پولی به طور هدف مند در راستای تقویت 
این کارکرد تغییر یابد. همتی همچنین با اشاره به دریافت خبرهایی مبنی بر 
باز شدن کانال های مالی با کشورهایی که نفت ایران را در این برهه برداشت 
می کنند، اظهارکرد: با توجه به خبرهایی مبنی بر عزم جدی صادرکنندگان 
در وارد کردن ارز صادرات��ی خود به چرخه اقتصاد، نیازهای وارداتی تولید به 

سرعت، تخصیص و تأمین خواهد شد.

۲ سال فاصله تا خودکفایی 
در تولید گوشت قرمز

ج��ال محم��ودزاده، نایب ریی��س 
کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اس��امی می گوید برای رس��یدن به 
خودکفایی در تولید گوشت قرمز ۲ سال 

زمان ازم است.
وی با اش��اره ب��ه واردات گوش��ت و 
افزایش قیمت فرآورده های گوشتی، 
بیان داشت: در سال های ۹5 و ۹6 شاهد بودیم دام دام های بزرگ، کوچک، 
گوشتی و شیری کشور به بیماری طب برفکی، مبتا شدند و بخش اعظمی 
از منابع دامی را از دست دادیم و دولت و وزارت جهادکشاورزی برای جبران 
این خسارت کاری انجام نداد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیس��ت در مجلس ادامه داد: راه حل جبران این خسارت آن بود که 
تسهیات کم بهره به کشاورزان داده می شد تا مجدد دام خریداری و پرورش 
دهند. نماینده مردم مهاباد در مجلس دهم شورای اسامی بیان داشت: در حال 
حاضر برای پاسخگویی به نیاز کشور به فرآورده های گوشتی، دست به واردات 
زده ایم و با دار گران، هزینه تهیه گوشت در کشور افزایش چمشگیر پیدا کرده 
است. وی اظهار داشت: شرایط دامپروری کشور اینگونه است که نزدیک به 
6۰ درصد واحدهای دامی صنعتی و نیمه صنعتی خالی از دام و تعطیل است، 
در واقع 4۰ درصد واحدها با ظرفیت کم کار می کند، این میزان جوابگوی نیاز 
داخلی نیست بنابراین ناچار به واردات گران قیمت هستیم. محمودزاده با اشاره 
به تعطیلی بخش قابل توجه واحدهای دامپروری، اظهار داشت: دولت ناچار 
اس��ت برای تامین نیاز داخل و تعادل در بازار دست به وادرات بیشتر دام بزند، 
یکی از سیاست های غلط دولت و وزارت جهادکشاورزی این بود که در ازای 
واردات اشه گوش��ت مجوز صادرات دام زنده را داد و باعث شد منابع دامی 

کشور کاهش یابد.

روند فروش اماک و اموال 
مازاد بانک ها ُکند است

عین اه ش��ریف پور، نای��ب رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی گفت:کمیس��یون اقتصادی 
موضوع ف��روش اماک و اموال مآزاد 
بانک ها را پیگی��ری می کند و در این 
راستا باید گزارش عملکرد بانک ها ارائه 
ش��ود. وی درباره عملکرد بانک ها در 
فروش اموال و اماک مازاد گفت: فروش اماک و اموال مآزاد بانک ها در سال 
های اخیر مطلوب نبوده و در این رابطه عملکرد قابل دفاعی وجود ندارد. نایب 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اس��امی، تصریح کرد: تداوم 
بنگاهداری بانک ها   باعث رسوب دارایی های جاری سیستم بانکی شده و 

این موضوع در ُکندی جریان نقدینگی کشور تاثیرگذار بوده است.
نماینده مردم ماکو، چالدارن، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسامی، ادامه 
داد: بانک ها باید دارایی های خود را تبدیل به منابع برای رونق تولید کنند و در 
راستای توسعه اقتصاد باید نیاز بخش تولید به منابع مالی را رفع کنند. شریف پور 
افزود: اگر اولویت کشور اشتغالزایی است باید مشکات بخش تولید رفع شود 
و یکی از راهکارهای رفع مشکل حمایت بانک ها از تولیدکنندگان است. وی 
ادامه داد: براساس رصد و ارزیابی که ازعملکردها بانک ها صورت گرفته است، 
احساس می شود بانک ها عاقه جدی برای خروج از بنگاهداری ندارند. نایب 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی یادآور شد: کمیسیون 
اقتصادی مجلس موض��وع فروش اماک و اموال مآزاد بانک ها را پیگیری 
می کند و در این راستا باید گزارش عملکرد بانک ها در انجام این مهم ارائه شود.

ضرورت نظارت بر قیمت کااها 
بعد از کاهش نرخ ارز

حمداه کریمی بیجار، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس، گفت: باید کاهش 
نرخ ارز تا دست یابی به قیمت منطقی و 
با ثبات ادام��ه یابد. وی گفت: عاوه بر 
ساماندهی بازار ارز باید نظارت بر قیمت 
کااها نیز در بازار موثر باشد و اینگونه 
نش��ود که ارز با نرخ دولتی ارائه شود اما 
مردم همچنان کاای گران خریداری کنند. کریمی گفت: رشد قیمت دار در  
بازار ارزبخشی از فعالیت های بنگاه های اقتصادی را با چالش جدی روبرو کرده 
است و بطور طبیعی تداوم این وضعیت و باا بودن بهای تمام شده تولید، مانع 
فعالیت بنگاه های اقتصادی می شود. نماینده مردم شهرستان بیجار گروس در 
مجلس شورای اسامی، ادامه داد: کاهش قیمت دار در روزهای اخیر اتفاق 
افتاده اما نباید فراموش کرد نرخ ارز هنوز منطقی نیست بطور مثال نرخ حدود 11 
هزار تومانی دار بیانگر کاهش حدود یک سومی ارزش پول ملی است بنابراین 
باید کاهش نرخ ارز تا دست یابی به قیمت منطقی و با ثبات ادامه یابد.  کریمی 
ادامه داد:مدیریت و نظارت بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز بسیار مهم است 
البته تعامل کمیسیون اقتصادی مجلس با دولت در رابطه با ساماندهی بازار ارز 

ارتقا یافته که می تواند در کاهش التهابات بازار ارز تاثیرگذار باشد.

  اقتصادی  

کارشناسان این توافق را به سود ایران و البته سایر 
کش��ورهای تولیدکننده نفتی عن��وان می کنند . 
قیمت نفت در روزهای اخیر و با افزایش عرضه از 
سوی عربستان به کمترین قیمت در سال ۲۰18 
رسیده بود و بر این اساس نشست وین در دستور 
کار قرار گرفته بود. قیمت نفت در بودجه سال ۹8، 

54 دار در نظر گرفته شده است.

   توافق کم رمق در نشست 
روز پنج شنبه

پیش از این دیدار رسمی وزیران نفت اوپک درباره 
توافق کاهش تولید نفت روز پنج شنبه در مقر این 
سازمان در وین بی نتیجه به پایان رسیده بود و این 

گروه کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست خود را 
نیز لغو کرد.  خالد الفالح، وزیر انرژی عربس��تان 
س��عودی پس از ترک این دیدار که به مدت چند 
ساعت و بدون دس��تیابی به نتیجه ادامه داشت، 
گفت: »اوپ��ک همچنان در ح��ال رایزنی برای 

دستیابی به یک توافق است.«
وزیر انرژی عربس��تان س��عودی پی��ش از این 
دیدار به خبرنگاران گفته بود: کاهش تولید یک 
میلیون بش��که در روز از سوی کشورهای اوپک 
و غیراوپک مناس��ب خواهد ب��ود. این اظهارات 
از س��وی بازار منفی ارزیابی ش��د و ریزش شدید 
قیمت های نفت را در روز جمعه به دنبال داشت؛ 
زیرا معامله گران عزم این ائتاف برای تقویت بازار 

را زیر سوال بردند.
عربس��تان س��عودی که بزرگ ترین تولیدکننده 
عضو اوپک است، با درخواست آمریکا در آستانه 
انتخابات این کشور و همچنین اعمال تحریم ها 
علیه ای��ران، تولید خود را از م��اه مه بیش از یک 
میلیون بشکه در روز افزایش داده بود و بر اساس 
جدیدترین بررسی اوپک پاتس، در نوامبر 11.۰۲ 

میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.
این مس��أله باعث نارضایتی برخ��ی از اعضای 
اوپک شده که عربستان سعودی را مقصر عرضه 
فزاین��ده ای می بینن��د که اکن��ون اوپک تاش 
می کند از طریق کاهش تولید مانع شکل گیری 
آن ش��ود. برخی از اعضای اوپ��ک همچنین از 

مشورت های عربستان سعودی با روسیه درباره 
سیاس��ت تولید ناراضی بوده و این کشور را متهم 
کرده اند که به روسیه نسبت به تصمیمات گروهی 

اهمیت بیش از اندازه ای داده است.
لیبی و ایران پیش از دیدار رس��می اوپک اعام 
کردند که خواستار معافیت از مشارکت در کاهش 
تولید هستند. مصطفی ساناا، رییس شرکت ملی 
نفت لیبی به بی ثباتی این کش��ور اشاره کرد؛ در 
حالی که بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان اظهار 
کرد: »تهران در شرایطی که تحت تحریم های 
آمریکا قرار دارد، در هی��چ گونه کاهش تولیدی 

مشارکت نخواهد کرد.«

   مستثنا شدن ایران از توافق 
کاهش تولید غیرطبیعی نیست

زنگنه پیش از توافق اعضای اوپک در خصوص 
کاه��ش تولید نفت گفته ب��ود: »ایران با کاهش 
تولید اوپک مشکلی ندارد و این مسئله به تصمیم 

اکثریت اعضا وابسته است.«
وی قیمت مناسب برای هر بشکه نفت را 6۰ تا ۷۰ 
دار عنوان کرد و گفت: »به نظرم این قیمت برای 

بیشتر اعضای اوپک قابل قبول است.«
وزی��ر نفت در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های 
خود  با ابراز تاس��ف از همراه��ی برخی اعضای 
اوپک با سیاست های آمریکا  عنوان کرد: »ما در 
گذشته هم از س��وی برخی مسئوان آمریکایی 
تهدید ش��ده ایم، اما این نخس��تین بار است که 
رئیس جمهوری آمریکا دستور می دهد که اوپک 
چط��ور کار کند؛ این روال جدیدی اس��ت و فکر 

می کنم اوپک با این رفتار موافق نیست.«
زنگنه در پاسخ به س��وال دیگری مبنی بر این که 
آیا کش��ورهای دیگر نیز همانند ایران از دس��تور 
دادن کش��ورهای خارج از اوپک به این س��ازمان 
ناخشنود هستند، گفت: »بله. آنها سیاست های خود 
را تحمیل می کنند و به اوپک دستور می دهند که 
چطور عمل کند. اما باید بدانند که اوپک بخشی از 
وزارت انرژی کشورشان نیست. اوپک یک سازمان 
مستقل است و برای حداکثر کردن منافع اعضای 
خود تاش می کند. فکر می کنم بیشتر اعضا چنین 
احساسی دارند، اما متاسفانه برخی از اعضای اوپک 

با سیاست های آمریکا همراهی می کنند.«

توافق اعضای اوپک برای کاهش عرضه به میزان یک میلیون و 200 هزار بشکه 

ایران از کاهش تولید نفت معاف شد
اخبار کوتاه

افزایش قیمت تخم مرغ 
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران از افزایش 
قیم��ت تخم مرغ به کیلویی ۹ هزار تومان درب م��رغ داری خبر داد و 

گفت: وضعیت حمل نهاده ها بهبود یافته است.
ناصر نبی پور افزود: قیمت تخم مرغ نسبت به هفته های گذشته حدود 
هزارتومان افزایش یافته و میانگین قیمت هرکیلوگرم از این محصول 

درب مرغداری به کیلویی حدود ۹ هزارتومان رسیده است.
رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران با اشاره به 
واردات تخم مرغ برای تنظیم بازار، گفت:این تخم مرغ ها با قیمت های 
باا وارد می شوند و با یارانه ای که دولت می دهد شانه ای  1٣ هزار و 8۰۰ 
تومان دست مصرف کننده می رسد. نبی پور با اشاره به اینکه مسئوان 
اعام کردند ۲۰۰۰ تن تخم مرغ با دار 4۲۰۰ تومانی برای تنظیم بازار 
وارد می کنند، گفت:ما اعام آمادگی کردیم به همین میزان سرمایه در 
اختیار صنعت و تولید داخل قرار بگیرد و در ازای آن تولیدکنندگان 4۰۰۰ 
تن تخم مرغ تحویل دولت می دهند ک��ه مورد پذیرش قرار نگرفت 
چراکه همواره واردات شیرین تر است. به گفته وی هم اکنون قیمت 

تمام شده تولید هرکیلوگرم تخم مرغ ۷۲۰۰ تومان است.
نبی پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت شیوع 
آنفلوانزای پرندگان در کشور نیز افزود: این بیماری کم و بیش در استان 
اصفهان گزارش شده و چند مورد گزارش بومی در روستاها بوده که چند 
روز پیش یک مورد نیز در دماوند گزارش شد. وی ادامه داد: به طور کلی 

وضعیت بیماری نسبت به سال گذشته بسیار مطلوب است.

سکونت ۷۷ درصد تهرانی ها 
در خانه های زیر ۱۰۰ متر

در ش��رایطی که ۷۷ درصد مردم تهران در خانه های کمتر از 1۰۰ متر 
مربع زندگی می کنند، میانگین متراژ واحده��ا در پروانه های صادره 
همچنان باای 1۰۰ متر اس��ت. بازار مس��کن ش��هر تهران به دلیل 
س��وددهی باا در بخش مس��کن لوکس و نیمه لوکس که طی دهه 
های گذشته وجود داش��ته با تناقضاتی مواجه شده که هنوز اینحل 
باقی مانده است؛ به طوری که با وجود 4۹۰ هزار واحد مسکونی خالی 
در شهر تهران، همچنان روند تولید مسکن تناسبی با الگوی مصرف 
ندارد. مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه با بیان 
اینکه در شهر تهران تقاضا برای واحدهای کوچک و عرضه در واحدهای 
بزرگ انجام می شود گفت: ۲٣ درصد مردم تهران در خانه های باای 
1۰۰ مت��ر مربع و ۷۷ درصد در خانه های کوچکتر زندگی می کنند. اما 
همچنان میانگین متراژ واحدها در پروانه های صادره، باای 1۰۰ متر 
مربع است. وی افزود: تقاضا برای واحدهای کوچک و عرضه واحدهای 
بزرگ، منجر به گرانی شدید و کمبود واحدهای کوچک از یک طرف 
و و حدود 5۰۰ هزار واحد خالی در اس��تان تهران ش��ده است. به گفته 
روانشادنیا، یکی از راهکارها تغییر الگوی ساخت متناسب با تقاضای 
مصرف کننده واقعی است. همچنین بانکها، شهرداریها، وزارت راه و 
شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و انجمنها و تشکلهای 

حرفه ای، شرایط ساخت واحدهای کوچک متراژ را تسهیل کنند.
همچنین کارشناسان معتقدند عدم توازن بین عرضه و تقاضا به ویژه 
در شهرهای بزرگ باعث شده تا فایل های اجاره کاهش یابد و در این 
شرایط که تقاضا از عرضه پیشی گرفته، مسکن گران می شود. از سوی 
دیگر کاهش نرخ سود بانکی در اواسط سال ۹6 باعث شد، تا نرخ اجاره 
بها افزایش قابل ماحظه ای پیدا کند.   در ادامه نرخ ارز نیز افزایش پیدا 

کرد که تاثیر خود را در افزایش قیمت و اجاره بهای مسکن نشان داد.

کاهش ۲۰درصدی سهم 
بلیت چارتری هواپیما

رییس سازمان هواپیمایی کش��وری گفت: هم اکنون با کاهش سهم 
چارتر در شبکه هواپیمایی، بلیت 8۰ درصد پروازها بصورت برنامه ای 
به فروش می رس��د. علی عابدزاده افزود: با توجه به نارضایتی سازمان 
هواپیمایی و دادستانی از نحوه چارتر شدن بلیت هواپیماها در گذشته، 
با هماهنگی نزدیک با دادستانی و با همکاری خطوط هواپیمایی، سهم 
بلیت های چارتر در ش��بکه پروازی کاهش یافته اس��ت. معاون وزیر 
راه و شهرسازی افزود: در برخی ش��بکه های پروازی از جمله مقاصد 
گردشگری و مناطق آزاد مانند قشم و کیش، اصوا باید پروازها بصورت 
چارتر باشد تا محل اسکان مسافر نیز از قبل تعیین شده باشد بنابراین 
حذف کامل بلیت های چارتری در پروازها امکان پذیر نیست و در همه 
جای دنیا نیز، تورهای گردشگری بلیت ها را چارتر می کند. وی افزود: باید 
به این سمت حرکت کنیم که فروش بلیت به صورت گروهی انجام شود 
تا ساختارهای گردشگری و تور گردانی بتوانند از این ابزار استفاده کنند 
و چارتر باید به صورت صدور بلیت گروهی انجام شود. پیشتر دادستان 
تهران خواس��تار حذف کامل بلیت های چارتر از ش��بکه فروش بلیت 
هواپیما شده بود تا در این فرایند، حقوق مسافران بیشتر رعایت شده و از 
بروز تخلفات و تکانه های شدید قیمتی در بلیت هواپیما جلوگیری شود.

واردات سالیانه سه میلیارد دار 
پوشاک قاچاق

   مجید نامی،  عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و 
پوشاک ایران گفت: آمارهای مختلفی از سالیانه 1۲ تا ۲۰ میلیارد دار 
برای قاچاق در کش��ور بیان می شود که سه میلیارد دار آن مربوط به 
پوشاک است و رقابت نابرابری با تولیدات داخلی دارد. وی افزود: برخی 
مشکات در زیرساخت های صنعتی کشور وجود دارد که همه صنایع 
از جمله پوش��اک را تحت تاثیر قرار داده است. این مقام صنفی اظهار 
داشت: افزایش ۲ تا سه برابری قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی متاثر 
از افزایش نرخ ارز، از جمله مهمترین مش��کات این صنعت است؛ به 
طوری که در همه بخش ها بجز الیاف و نخ پلی استر واردکننده هستیم.

وی یادآور شد: ۹۰ درصد الیاف اکریلیک وارداتی است و دو سوم از نیاز 
سالیانه 15۰ هزار تنی پنبه از خارج وارد می شود؛ این در حالی است که 

پنبه های تولید داخل نیز از کیفیت باایی برخوردار نیست.

فعالیت مجدد قطار مسافری
 تهران-دمشق

در ماه های اخیر مسئوان وزارت راه سوریه به همراه شرکت های تابعه 
آن از جمله راه آهن این کشور به فکر بازسازی زیر ساخت های ارتباطی 
تخریب شده در سال های گذشته و برقراری ارتباط مجدد با کشورهای 
همسایه از جمله ایران افتاده اند. محمد علی حسنین، مدیر عامل راه آهن 
سوریه در این باره از فعالیت مجدد قطار مسافری تهران-دمشق خبر داد. 
وی با بیان اینکه قطار تهران-دمشق در مسیر راه اندازی قرار دارد گفت: 
سفرهای بین دو کشور از طریق محور »تنف« از سر گرفته خواهد شد.

خودرو را فقط تحویل روز بخرید
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان این که متأسفانه نظارت 
کافی بر بازار خودرو نیس��ت گف��ت: واردات خودرو ممنوع اس��ت اما 
متاسفانه برخی از شرکت ها با شگردهای خاص خود تبلیغات زیادی 
برای فروش خودروهای که ندارند انجام می دهند. س��عید موتمنی  با 
اعام اینکه به هیچ عنوان به صورت مدت دار از این شرکت ها خودرو 
نخرید، گفت: فقط خودرو را با تحویل روز خریداری کنید. رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو تصریح کرد: متاسفانه نظارت کافی بر بازار خودرو 
نیست و هر کس با تبلیغات متعدد در صدد فروش خودرو آنهم با قیمت 

بااست که همین امر باتکلیفی بازار را بیشتر کرده است.

اعضای کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در پایان دو روز جلسه فشرده، عصر روز گذشته برای کاهش عرضه 
گروه

به بازار به میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به توافق رسیدند، در حالی که جمهوری اسامی ایران از کاهش اقتصادی
عرضه نفت معاف شد. در یکصد و هفتاد و پنجمین نشست اوپک با حضور ۱4 عضو این سازمان در وین، مقرر 
شد اعضای اوپک ٨۰۰ هزار بشکه و اعضای غیر اوپک 4۰۰ هزار بشکه و در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
بش�که میزان عرضه نفت به بازار کاهش یابد. تحت تاثیر این توافق، قیمت نفت در بازارهای جهانی 4 درصد افزایش یافت و 
به باای 6۰ داردر هر بش�که رسید.  وزیر نفت روز پنج شنبه پس از پایان نشس�ت روز نخست اوپک، فضای این نشست را 
س�خت توصیف، ولی ابراز امیدواری کرده بود که مذاکرات به نتیجه برس�د. بر این اس�اس پیش بینی می  شود قیمت نفت در 

روزهای آینده روندی افزایشی داشته باشد. 
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فناوری اطاعاتارز

کاهش سقف تراکنش های بانکی 
بازار ارز را کنترل کرد

بازار ارز در هفته های اخیر روند با ثباتی داش��ته و قیمت ها تمایل به کاهش داشته اند. کارشناسان مجموع 
سیاست های ارزی و برخوردهای انتظامی برای مقابله با داان را دلیل اصلی این مساله عنوان می کنند.  
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با اعام اینکه بازار ارز به آرامش خوبی رسیده، کاهش سقف تراکنش های 
بانکی را عاملی برای کنترل بازار ارز عنوان کرد و گفت: »امیدواریم با تصمیم گیری نهادهای موثر، مردم و 

فعاان اقتصادی احساس امنیت بیشتری کنند و این آرامش تداوم  یابد.«
رضا ترکاشوند  با اش��اره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای کاهش سقف تراکنش های بانکی گفت: »علت 
اصلی این کار این بود که برخی داان دس��تگاه های کارتخوان را از کشور خارج کرده و نه فقط به عراق، 
افغانستان و کشورهای همسایه، حتی به آمریکا، کانادا، کشورهای اروپایی انتقال داده و از طریق اینترنت یا 

رومینگ سیمکارت های ایرانی کار خروج سرمایه از کشور را انجام می دادند.«
ترکاشوند گفت: »با کاهش سقف تراکنش ها به 5۰ میلیون تومان در شبانه روز، مقداری از التهاب ها کاسته 
شد، هرچند دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه ممنوعیت انتقال چک های تضمینی نیز بر بازار اثر گذاشت 

و مقداری از معامات کف بازار را کاست.«
وی در ارزیابی خود از وضعیت بازار ارز در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: »اکنون بازار با کنترل تقاضای کاذب از 
طریق اعمال محدودیت در تراکنش ها و چک های تضمینی مواجه شده است.« وی افزود: »در کنار آن شاهد 
سهولت عرضه ارز به بازار هستیم و از این رو وقتی عرضه در بازار بیشتر شود، قیمت ها شروع به ریزش می 
کند و به همین دلیل عده ای هم برای جلوگیری از زیان فروشنده می شوند.« ترکاشوند به درپیش بودن سال 
نو میادی و سررسید تسویه شرکت ها با شرکای خارجی خود اشاره کرد و گفت: »ازم است بانک مرکزی 
برای مدیریت این بخش از تقاضا در بازار وارد عمل شود و نیاز شرکت ها را تامین کند تا تقاضای ناشی از آن 
به بازار تحمیل نشود.«  وی در پاسخ به اینکه ریزش قیمت ها تا چه زمانی ادامه می یابد، گفت: »این ریزش 

تا سقفی خواهد بود که در کف بازار باشد و عرضه و تقاضا به نقطه تعادلی برسد.«

 اثرات اندک توزیع 
گوشی های توقیف شده بر بازار

با وجود کاهش نرخ دار، قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار همچنان گران است. وزیر ارتباطات اگرچه 
وعده داده تا با توزیع گوشی های توقیفی، قیمت ها تعدیل می شود اما شرط و شروط هایی در این خصوص 

وجود دارد. فعاان این حوزه تزریق گوشی های توقیف شده را مسکنی کوتاه مدت عنوان می کنند. 
یکی از کارشناس��ان حوزه مخابرات و فناوری اطاعات، با اش��اره به تقاضای ماهیانه حدود 8۰۰ تا یک 
میلیون گوشی گفت: »با توجه به این که تقاضای تلفن همراه در کشور ساانه حدود 1۰ تا 1۲ میلیون عدد 
است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را دربرمی گیرد، اگر از رقم ۲۰۰ هزارتایی گوشی 
توقیف شده، تمامش هم به دست مصرف کننده نهایی برسد، می تواند در یک بازه 1۰ تا ۲۰ روزه قیمت ها 

را به صورت غیرمنطقی پایین بیاورد و پس از آن مجددا قیمت ها باا می رود.«
میثم دادخواه در ادامه با بیان این که تزریق این تعداد گوشی هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر 
تاثیری هم بگذارد، مقطعی است، افزود: »قیمت گوشی باا رفته و قیمت هایی که در بازار می بینیم، با ارز 
آزاد 1۰ تا 11 هزار تومان محاس��به می شود. اگر گوشی ها با ارز 4۲۰۰ تومانی هم به دست مصرف کننده 

برسد، تنها می تواند تاثیر مقطعی داشته باشد.«
افشار فروتن، رییس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور نیز با اشاره به عرضه  گوشی های توقیفی 
گفت: »آنچه مسلم است، قطعا در مقطعی که این گوشی ها وارد بازار شود، تاثیر لحظه ای می گذارد اما این 
تاثیر مستمر و ادامه دار نیست. درواقع نوسانی در یک مقطع ایجاد می شود و کاهش قیمت اتفاق می افتد 

اما به صورت مستمر ادامه نخواهد داشت و قیمت ها به حالت اول برمی گردد.«
وی با بیان این که تعداد گوش��ی هایی که توقیف شده، آنچنان نیس��ت که بخواهد در خواسته های بازار 
تاثیرگذار باش��د، گفت: »اینکه بگوییم تعدادی گوش��ی وجود دارد که قرار اس��ت ارزان تر از نمونه های 
مشابهشان در بازار عرضه شود، ممکن است مجددا رانتی ایجاد کند و برخی افراد فرصت طلب به دنبال 
سوءاستفاده باشند. بنابراین شرایط و مکانیزم باید به صورتی باشد که امکان سوءاستفاده فراهم نشود.«

بودجه سال ۹٨ صبح روز پنج شنبه به مجلس فرستاده شد و 
پس از تعطیات ۱۰ روزه نمایندگان، مورد بررسی و تصویب 
قرار خواهد گرفت تا وضعیت دخل و خرج دولت برای س�ال 
آینده تعیین ش�ود.   آنطور که رییس سازمان برنامه و بودجه 
اعام کرد توزیع یارانه ها در س�ال آینده اس�تانی می ش�ود. 
همچنین مبل�غ یارانه های نق�دی درس�ال ۹٨ ثابت خواهد 
ماند. محمدباقر نوبخت در نشست خبری که به همین منظور 
برگزار شده بود گفت: »در توزیع استانی یارانه نقدی هر آنچه 
استان ها بتوانند صرفه جویی کرده و به طور هدفمند و به اقشار 
نیازمند پرداخت کنند، م�ازاد آن را می توانند برای پروژه های 
عمرانی خود به کار بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها 
خواه�د بود.« وی همچنین از افزایش منابع یارانه ها خبر داد 
و گفت: » در سال آینده حدود ۱4۲ هزار میلیارد تومان یارانه 
نقدی و غیرنقدی پرداخت می شود که نشان از رشد 44 هزار 

میلیارد تومانی منابع هدفمندی نسبت به امسال دارد.«

 افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده یکی دیگر از بحث های 
پیرامون بودجه 1٣۹8 اس��ت که اگر چه تصمیم قطعی در خصوص آن 

گرفته نشده است اما نوبخت آن را رد نکرده است.
عاوه بر موضوع یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، دیگر بندهای 
مهم ایحه پیش��نهادی بودجه ۹8 به صورت خاصه مطرح شد. بر این 
اساس  تعیین 4٣٣ هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت در سال 
آینده از محل مالیات، واگذاری ها، نفت و ...،  رشد 1۲ درصدی منابع بودجه، 
وابس��تگی ۲۷ درصدی بودجه به نفت، تعیین فروش روزانه 1.5 میلیون 
بشکه نفت برای سال آینده به قیمت هر بشکه 54 دار، تعیین نرخ 5۷۰۰ 
تومان، به عنوان نرخ تسعیر ارز، واریز ٣4 درصد از درآمدهای نفتی دولت 
به صندوق توسعه ملی درسال ۹8 طبق برنامه ششم توسعه، اختصاص 14 
میلیارد دار ارز 4۲۰۰ تومانی برای تامین کااهای اساسی باهدف حمایت 
از معیشت مردم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان کشوری و لشکری، 

اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، 
تخصیص ۷ هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق و حمایت از اقشار 
ضعیف، افزایش بودجه عمرانی کشور از 6۲ هزار میلیارد تومان به 65 هزار 

میلیارد تومان از بندهای مهم ایحه بودجه سال ۹8 است. 
همچنین  اختصاص ٣5 هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سامت، 
تخصیص 15 هزار میلی��ارد تومان برای توازن منطقه ای، افزایش ۲۰ 
درصدی اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی، اختصاص 8 هزارمیلیارد 
تومان برای یارانه گندم، رش��د ۲۰ درصدی اعتبارات آب شرب، رشد 
س��ه برابری بودجه حمایت از طرح بازآفرینی شهری و بازسازی ٣۰۰ 
هزارمسکن فرسوده، رشد ۷1 درصدی اعتبارات حمایتی از مراکز علم 

و فناوری، تامین یک میلیارد دار تس��هیات تامین مالی خارجی به 
منظور تجهیز آزمایش��گاه ها، اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای 
رتبه بندی معلمان، اختصاص 4٣ هزارمیلیارد تومان به اعتبارات هزینه 
ای مدارس و آموزش و پرورش با رش��د ۲8 درصدی، اختصاص ۹۰۰ 
میلیارد تومان به مدارس مناطق محروم، رش��د 84 درصدی اعتبارات 
محیط زیس��ت، رش��د 1۰۰ درصدی بودجه مربوط به گردش��گری، 
تخصیص ٣1 هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای بازخرید اوراق مشارکت 
سال های قبل و تحقق 1۰۰ درصدی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 
برای دس��تگاه های ملی دربودجه س��ال ازدیگر بندهای مهم ایحه 

سال آینده است. 

جزییات مهمترین بندهای  ایحه بودجه سال 98
توزیع یارانه ها در سال آینده استانی می شود



512/20رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه  آقای مسعود مهدی زاده داراي شناسنامه شماره 3702 به شرح دادخواست به كاسه 4/970089 از اين شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان سیمین نعیمی به شناسنامه 111 در تاريخ 1396/08/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: پس�ران متوفی به نامهای 1- مس�عود مهديزاده به ش.م 0748376747 متولد 
1337/1/2 – 2- حمی�د مهديزاده ب�ه ش.م 0748385381 متولد 1344/1/1 ؛ دختر متوفی 1- فاطمه مهدي�زاده به ش.م 0748385371 
متولد 1342/1/1 ؛اينك با انجام تش�ريفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يك نوبت آگهي مي نمايد تا 
هركسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشرآگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان تايباد

512/21رأی 
كاسه پرونده:6/156/97ش؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختاف شعبه ششم شهرستان كاشمر؛ به نشانی: كاشمر خیابان منتظری جنوبی؛ 
خواهان: شركت تعاونی اعتبار اعتماد ايرانیان)در حال تصفیه( به نمايندگی هیات تصفیه1- زهرا مروی نیا 2- قاسم شعبانی به نشانی:مشهد، 
خیابان فلسطین7، پاک 93 ؛ خواندگان: 1- ندا غضنفری 2- پروين عزتی هردو به نشانی مجهول المكان؛ موضوع:مطالبه وجه؛ رأی شورا: با 
عنايت به محتويات پرونده ختم رسیدگی اعام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی شورا: در خصوص دعوای شركت تعاونی 
اعتبار ايرانیان) در حال تصفیه( به نمايندگی هیات تصفیه 1- زهرا مروی نیا فرزند ماشااه مدير هیات 2- قاسم شعبانی فرزند محمود رئیس 
هیات به طرفیت خانم ها1- ندا غضنفری فرزند ولی اله 2- پروين عزتی فرزند قربانعلی به خواس�ته ی صدورحكم به محكومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت وجه شش فقره سفته به شماره های 0852592، 0852593 ، 176409، 176410 ؛ 0580188، 0580189 جمعا به مبلغ 
بیست وهفت میلیون ريال به انضمام هزينه های دادرسی وحق الوكاله وكیل و خسارت تأخیرتأديه الی ويوم الوصول ،  نظر به اينكه مستند 
دعوای خواهان تصوير مصدق شش فقره سفته به شماره های ذكر شده و اينكه از طرفین جهت رسیدگی و صلح وسازش دعوت به عمل 
امده لیكن خواندگان  علی رغم اباغ از طريق نشر آگهی در روزنامه ی رسمی به علت مجهول المكان بودن در جلسه ی شورا حاضر نشده اند 
وايراد ودفاع موثری در برابر خواسته ی خواهان مبنی بر عدم بدهكاری خود ارائه واقامه نكرده اند. لذا با توجه به مدارک و مستندات  خواسته 
ی خواهان را وارد دانس�ته و به اس�تناد ماده های 307 و 308 قانون تجارت و ماده های  198 و 502 و515 و519 و 522 قانون آيین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حكم بر محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ريال)27/000/000 
ريال( بابت اصل خواسته و خسارت تأخیرتأديه از تاريخ تقديم دادخواست )1397/04/30( الی  يوم الوصول بر اساس تغییرنرخ شاخص بانك 
مركزی جمهوری اسامی ايران و مبلغ سیصد ونود وهفت هزار و پانصد ريال)397/500 ريال( بابت هزينه های دادرسی و مبلغ دويست و 
چهل هزار ريال)240/000 ريال( بابت هزينه آگهی روزنامه در مرحله ی وقت رسیدگی در حق خواهان صادر واعام می دارد و در خصوص 
حق الوكاله وكیل در اين پرونده وكیل رس�می از جانب خواهان معرفی نگرديده اس�ت. رأی صادره غیابی محسوب ظرف مدت بیست روز 
پس از اباغ واقعی به خواندگان قابل واخواهی در همین شعبه  و ظرف مدت 20 روز پس از اتمام مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی در 

محاكم عمومی حقوقی شهرستان كاشمر است.
قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان كاشمر

512/22رأی 
كاسه پرونده:6/154/97ش ؛ مرجع رسیدگی شورای حل اختاف شعبه ششم شهرستان كاشمر؛ به نشانی: كاشمر خیابان منتظری جنوبی؛ 
خواهان: شركت تعاونی اعتبار اعتماد ايرانیان)در حال تصفیه( به نمايندگی هیات تصفیه1- زهرا مروی نیا 2- قاسم شعبانی به نشانی:مشهد، 
خیابان فلسطین7، پاک 93 ؛ خواندگان: 1- پروين عزتی  به نشانی مجهول المكان؛ موضوع:مطالبه وجه؛ رأی شورا: با عنايت به محتويات 
پرونده ختم رس�یدگی اعام و به ش�رح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی ش�ورا: در خصوص دعوای ش�ركت تعاونی اعتباراعتماد 
ايرانیان) در حال تصفیه ( به نمايندگی هیات تصفیه 1- زهرا مروی نیا فرزند ماشااه مدير هیات 2- قاسم شعبانی فرزند محمود رئیس هیات 
به طرفیت خانم پروين عزتی فرزند قربانعلی به خواسته ی مطالبه ی وجه يك فقره چك به شماره ی 061159 به تاريخ 1392/04/8 به مبلغ 
بیست و هفت میلیون و ششصد هزار ريال عهده بانك رفاه كارگران به انضمام هزينه های دادرسی وحق الوكاله وكیل و خسارت تأخیرتأديه 
الی يوم الوصول ، نظر به اينكه مستند دعوای خواهان تصوير مصدق يك فقره چك و گواهنینامه ی عدم پرداخت مربوطه بوده و اينكه از 
طرفین جهت رسیدگی و صلح وسازش دعوت به عمل امده لیكن خوانده  علی رغم اباغ از طريق نشر آگهی در روزنامه ی رسمی به علت 
مجهول المكان بودن در جلسه ی شورا حاضر نشده اند وايراد ودفاع موثری در برابر خواسته ی خواهان مبنی بر عدم بدهكاری خود ارائه 
واقامه نكرده اند. لذا با توجه به مدارک و مستندات خواسته ی خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده های 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چك و ماده های  198 و 502 و515 و519 و 522 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس�ت و هفت میلیون و ششصد هزار ريال)27/600/000 ريال( بابت اصل خواسته و خسارت 
تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چك الی  يوم الوصول بر اساس تغییرنرخ شاخص بانك مركزی جمهوری اسامی ايران و مبلغ سیصد و هشتاد 
و پنج هزار ريال)385/000 ريال( بابت هزينه های دادرسی و مبلغ دويست و چهل هزار ريال)240/000 ريال( بابت هزينه آگهی روزنامه در 
مرحله ی وقت رسیدگی در حق خواهان صادر واعام می دارد و در خصوص حق الوكاله وكیل در اين پرونده وكیل رسمی از جانب خواهان 
معرفی نگرديده است. رأی صادره غیابی محسوب ظرف مدت بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در همین شعبه  و ظرف 

مدت 20 روز پس از اتمام مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی شهرستان كاشمر است.
قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان كاشمر

512/23آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص خواهان مصطفی رفیعی فرزند حسین در پرونده كاسه 96/239 شعبه 2 به خواسته مطالبه وجه يك فقره چك شماره 251721 
مورخ 96/2/14 مبلغ 6/000/000 ريال به احتساب سود تأخیرتأديه از سررسید تا يوم الوصول به انضمام كلیه خسارات و هزينه های دادرسی 
نظر به اينكه خوانده مجهول المكان می باشند. پیرو آگهی قبلی،رأی صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه گرديده، لذا خوانده خانم فاطمه 
وجیهه س�بحانی فرزند اصغر محكوم به پرداخت مبلغ 6/000/000 ريال بانضمام خس�ارت تأخیرتأديه از سررس�ید چك)96/2/14( تا زمان 
پرداخت بر مبنای  نرخ تورم كه از ناحیه بانك مركزی تعیین و اعام می شود و مبلغ 230/000 ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ 180/000 ريال 
بابت حق الدرج آگهی در حق محكوم له و پرداخت 5 درصد محكوم به بابت حق ااجرا در حق دولت می باشند. لذا مراتب وفق مقررات ماده 
118 و 119 قانون اجرای احكام مدنی يك نوبت در روزنامه كثیراانتشار درج می گردد. اين اجرائیه ظرف 10 روز پس از اباغ به اجرا گذاشته 

خوانده شود و پس از اين برای عملیات اجرايی اخطار ديگری به شما نخواهد شد.مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به شورا اعام نمايند.
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/24رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اينكه آقای ابوالحس�ن وفائی ظهوری دارای شناس�نامه ش�ماره 50 به شرح دادخواست به كاس�ه 970072 از اين شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه ش�ادروان مرحومه عذرا پری كرخنه به شناس�نامه 481 در تاريخ 2 در اقامتگاه دائمی 
خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- عباس وفائی ظه�وری ش.ش 62 صادره از حوزه يك بیرجند 
فرزند متوفی 2- ابوالحس�ن وفائی ظهوری ش.ش 50 صادره از حوزه يك گناباد فرزند متوفی 3- زهرا وفائی ظهوری ش.ش 105 صادره از 
حوزه يك گناباد فرزند متوفی 4- حمیدرضا وفائی ظهوری ش.ش091923670 صادره ازگناباد فرزند متوفی5- اسداله وفائی ظهوری ش.ش 
0919279511صادره از گناباد فرزندمتوفی6-فاطمه وفائی ظهوری ش.ش 0919212425 صادره از گناباد فرزند متوفی واغیر؛اينك با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان گناباد

آگهی مزايده اموال غیر منقول 512/25
زمان برگزاری مزايده:1397/10/10 ؛ نوبت مزايده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزايده: اجرای احكام مدنی دادگستری كاشمر؛ به موجب پرونده 
كاسه 950644 اجرايی محكوم علیه آقای بهروز صنايی محكوم ا ست به پرداخت مبلغ چهل میلیون ريال اصل خواست و پرداخت خسارت 
دادرسی و خسارت تاخیرتاديه كه متعاقبا محاسبه خواهد شد در حق محكوم له آقای امید محسنی و پرداخت مبلغ نیم عشر اجرايی با 
توجه به عدم پرداخت دين سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل مسكونی از پاک ثبتی 1067 فرعی از 20 ا صلی واقع در روستای 
فدافن معرفی وتوقیف كه بر اساس نظريه كارشناسی سه دانگ منزل به مبلغ 71431025 ريال ارزيابی كه در تاريخ 1397/10/10 ساعت 10 
صبح با حضور نماينده دادس�تان در محل اجرای احكام مدنی دادگس�تری كاشمر از طريق مزايده به فروش خواهد رسید. قیمت مزايده از 
مبلغ كارشناسی شده شروع و به بااترين قیمت پیشنهادی واگذار و ده درصد قیمت كل مزايده فی المجلس از برنده مزايده اخذ خواهد 
ش�د.متقاضیان در ص�ورت تمايل بازديد از ملك ظرف 5 روز قب�ل از تاريخ مزايده در اجرای احكام حاضر ت�ا  ترتیب بازديد آنان از ملك 

داده شود. 
دادورز اجرای احكام مدنی شعبه اول دادگستری شهرستان كاشمر-اكبری

512/26آگهی
با توجه به نامعلوم بودن محل اقامت و عدم امكان اباغ احضاريه به متهم علی زرقی فرزند رضا به اتهام مش�اركت در نزاع دس�ته جمعی 
دركاسه 960415 شعبه اول دادياری دادسرای شهرستان فیروزه موضوع شكايت شاكی پرونده مقتضی است نامبرده از تاريخ انتشارآگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف مهلت سی روز در محل دفتر شعبه اول دادياری شهرستان فیروزه حاضر گردد. نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی از طرف شعبه مربوطه خواهد بود.
داديار شعبه اول دادياری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان فیروزه

511/27آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم خانم سمیه صمدی فرزند شكراه
خواهان بانك ملی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم س�میه صمدی  به خواس�ته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كاسه 709987578500577 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهدثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/29 س�اعت 12 تعیین كه حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ 
انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

511/28آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان عزيز رحمدل استادی دادخواستی به طرفیت خواندگان:1-محمد خان رزگی  2-  عباسعلی نیاء به خواسته اثبات وقوع بیع و غیره 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه9709987578500480 شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی 
شهرستان مشهدثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 9:30 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  
دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشارآگهی می گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

511/29آگهی اباع وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانك صادرات ايران با وكالت مجید ملكی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان احد جالی رمضانیان،س�ید جواد  ابراهیمی، حسام 
جعفری، مهدی وفائی، علیرضا امیری راد  به خواسته تامین خواسته، مطالبه وجه، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تاديه  
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه 9709987580500519 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی 
شهرس�تان مش�هد )55 حقوقی سابق ( و شماره بايگانی 970665 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 9:30 تعیین كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خواندگان احمد جالی رمضانیان،سید جواد 
ابراهیمی،حسام جعفری ، مهدی وفائی و علیرضا امیری راد و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشارآگهی می 
گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان  مشهد 

511/30آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان بانك صادرات ايران با وكالت آزاده توكلی دادخواستی به طرفیت خواندگان راضیه صنعتی قديم فرزند محمد حسین ،مرضیه عاطفی 
پور فرزند عزت اله، رضا عاطفی پور فرزند عزت اله ،محمد مهدی دهقان فرزند محمد حسین به خواسته مطالبه وجه، تامین خواسته،مطالبه 
خس�ارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیر تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه 9709987580500491 شعبه 13 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرس�تان مشهد)55 حقوقی سابق(و شماره بايگانی 970632 ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/26 ساعت 10:30 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان راضیه صنعتی قديم فرزند محمد حسین،مرضیه عاطفی پور فرزند عزت اله ،رضا عاطفی پور فرزند عزت اله ،محمد مهدی 
دهقان فرزندمحمد حسین و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان  مشهد 

511/31آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آستان قدس رضوی دادخواستی به طرفیت خواندگان:1-آقای محمدجواد سرافراز يزدی فرزند عباس 2-علی گل محمدی فرزند 
نظرعلی به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه 9709987576000645 شعبه10دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/24 ساعت 9:30 تعیین كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرس�ی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل 

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 شهرستان  مشهد

511/32آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید نويد پازوک فرزند سید 
جواد

خواهان آقای محسن حسین پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید نويد پازوک  به خواسته مطالبه خسارت مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كاسه 9709987575700688 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/06 س�اعت 11 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان  مشهد

511/33آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد موائی فرزند نجیب اله
خواهان سازمان پسماند شهرداری مشهد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد موائی به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه 9709987579200644 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد 
)42 حقوقی سابق (ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 8:30 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین  
دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان  مشهد )42 حقوقی سابق (
511/34آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید محمد تهامی و محمد جواد 

لطفی
خواهان آقای مرتضی جاودانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقايان سید محمد تهامی و محمد جواد لطفی به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه 960405 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهدثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/13 ساعت 8:15 تعیین كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكی از جرايدكثیراانتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی  شهرستان مشهد

511/35آگهی
خواهان علی اكبر منیری پور فرزند عزيز دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد مهدی اولیائی فرزند علیرضا وحانیه رضا قلی زاده شیروان 
فرزند علی به خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 38دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضائی امام خمینی شهرس�تان مشهد واقع در استان خراسان رضوی –شهرستان مشهد – ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به 
كاسه 9709987578800212 ثبت گرديده كه وقت  رسیدگی آن  1397/10/24 ساعت 8 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان: محمدمهدی اولیائی فرزند علیرضا و حانیه رضا قلی زاده شیروان فرزند علی  و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73قانون 
آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه  مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشارآگهی می گردد تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

آگهی اباغ دادنامه511/55
بدينوس�یله پیروآگهی های قبلی به خوانده زهرا امینیان فعا مجهول المكان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست بانك ملت علیه شما به 
خواسته مطالبه وجه بموجب حكم شماره 9709987458301057 به تاريخ 97/08/26 در پرونده كاسه 53/970428 محكومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت: 1- مبلغ 187/907/115 ريال بابت اصل خواسته.2-مبلغ 4/864/838 ريال بابت هزينه های دادرسی 3- حق الوكاله 
وكیل طبق تعرفه قانونی كانون وكای دادگس�تری 4-خسارت تأخیرتأديه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 136/493/256 ريال از 
تاريخ 97/5/25 لغايت اجرای حكم بر مبنای 27 درصد قابل محاسبه در اجرای احكام در حق خواهان محكوم شده ايد. مراتب بدينوسیله 

در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين شورا است.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/56آگهی
پیروآگهی های منتشره در جرايد بدينوسیله به محكوم علیه رضا بیگی و ناصر سااری كه مجهول المكان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977504200514 صادره از شعبه 170در پرونده شماره 970112 محكوم علیهما متضامنا محكوم اند به پرداخت مبلغ 
183898300 ريال بابت اصل خواسته )2 فقره چك عهده بانك قوامین به شماره و تاريخ و مبلغ 115579-95/12/18 به مبلغ 82737100 
ري�ال و 727140-95/12/17 ب�ه مبلغ 10116120 ريال جمعا 183898300 ريال (و مبلغ 360172 تومان بابت هزينه دادرس�ی و 80000 ريال 
بابت هزينه تقاضای اجرايیه و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتاديه از تاريخ سررسید چكها لغايت يوم الوصول بر 
مبنای جدول ش�اخص تورم در حق محكوم له مرغ مادر ديزباد و نیم عش�ر دولتی ش�ده ايد. ظرف ده روز از انتشار اين آگهی مهلت داريد 
نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمايید درغیراين صورت دايره اجرای احكام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزينه اجرايی 

اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/57آگهی
پیروآگهی های منتشره در جرايد بدينوسیله به محكوم علیه مسعود امیری و علی امیری كه مجهول المكان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977504200512 صادره از شعبه 170در پرونده شماره 970162 محكوم به پرداخت مبلغ 17043000 ريال بابت اصل 
خواسته )يك فقره چك عهده بانك قرض الحسنه مهر ايران به شماره و تاريخ و مبلغ 081659 مورخه 96/5/20 و مبلغ 17043000 ريال(و 
مبلغ 1455037 ريال بابت هزينه دادرسی و 80000 ريال بابت هزينه تقاضای اجرايیه درج آگهی و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیرتاديه از تاريخ سررسید97/5/20 لغايت يوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محكوم له كشت و صنعت نادرمشهد 
و نیم عشر دولتی شده ايد. ظرف ده روز از انتشار اين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمايید درغیراين صورت دايره 

اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/58آگهی اباغ وقت دادرسی وضمائم
كاسه پرونده: 19/961068 وقت رسیدگی 97/10/29 ساعت 10/30 صبح  خواهان: حسین معتمدی خوانده: علی آخوندی رنجبر و سازمان 
زمین شهری مشهد خواسته: الزام به تنظیم سند و غیره. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده  كه جهت رسیدگی 
به شعبه 19 دادگاه حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه  دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باا 

جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا  اباغی ازم شود فقط يك نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد � نسرين امیر خواه

511/59آگهی اباغ وقت دادرسی وضمائم
كاس�ه پرونده: 19/970829 وقت رس�یدگی 97/10/29 ساعت 8/30 صبح  خواهان: موقوفه اوادی اختصاصی صفوی پور و غیره. خوانده: 
راضیه طا س�از ، ش�هرداری مشهد ، حسین ريخته گر زاده، محمود صبوری، حسینیه بشريه ابوالفضل، علی اصغر ريخته گر زاده، مرضیه 
طاساز ، منطقه مقاومت بسیج استان گلستان. خواسته: الزام به تنظیم سند و غیره. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد 
نموده  كه جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی 
میشود تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه  دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی ازم شود فقط يك نوبت  منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
منشی شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد �

512/60آگهی
احترام نظر به اينكه در پرونده كاسه 970449 شعبه 104 دادگاه كیفری دو قوچان، آقايان :رضا بابائی –محمد كاظمی – محمد پورغنی و 
خانمها: نفیسه محمدزاده و خديجه ايراندوست شكايتی علیه متهمان علی هیمه كش و امین هاشمی با موضوع مشاركت در هفت مرتبه 
سرقت از شكات مطرح نموده اند و اين مرجع وقت رسیدگی نسبت به ماهیت دعوا در تاريخ 1397/10/17 ساعت 8/30 روز دوشنبه در اين 
شعبه تعیین نموده است.لذا   به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم آقای امین هاشمی  و به تجويز ماده 174 قانون آئین دادرسی كیفری 
،مراتب فوق در روزنامه آگهی تا نامبرده )آقای امین هاشمی( در زمان مقرر در اين شعبه حاضر و از اتهامات انتسابی دفاع نمايد در صورت 

عدم حضور و ياعدم ارسال احیه دفاعیه در موعد مقرر، رسیدگی واتخاذتصمیم بصورت غیابی صورت می پذيرد.
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كیفری دو شهرستان قوچان

511/61آگهی اباغ اخطاريه تبادل لوايح
بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای 1-غامرضا ابوالقاسم قلعه سروی 2-معصومه بی پروا   فعا مجهول المكان اباغ میشود درمورد 
دادخواست بانك مهر اقتصاد  علیه شما بخواسته تجديدنظرخواهی  بموجب حكم شماره9609977458400882 درپرونده كاسه 960639 
رای به عدم استماع داده شده است با توجه به اينكه بانك مهر اقتصاد  تجديد نظر از رای فوق را خواسته است به شما اعام می شود ظرف 

مدت 10 روز با مراجعه به شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع 4 نسبت به انجام تبادل لوايح اقدام نمائید 
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع 2 مشهد

511/62آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
كاسه پرونده:40/970245-وقت رسیدگی:1397/10/29 ساعت 8 خواهان:اصغر بلوغا فرزند محمد -خوانده:مهدی حبیبی  –خواسته:مطالبه 
وجه چك  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 40 حقوقی  ارجاع گرديده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدنی مراتب 
يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه نموده و آدرس 

خويش را اعام داشته و نسخه دوم دادخواست را ضمن اباغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دريافت نمايد
دفترشعبه 40 دادگاه عمومي حقوقی مشهد

511/63آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :رمضان سفیديان  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه مكروح زاده فرزند جواد  به خواسته :اعسار هزينه دادرسی  مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كاسه9409987575400392  شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 ساعت 8/30 تعیین شده است كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثیراانتشارآگهی می 
شودتاخوانده ظرف يك ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدير دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی  مشهد

511/64آگهی 
خواهان  علی محمد گل محمدی   دادخواستی به طرفیت خوانده علی ازادی و مهدی عباسی  و مجید سلیمانیان  به خواسته  مطالبه وجه 
چك تقديم شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به كاسه 970743ثبت گرديده كه 
وقت رسیدگی آن مورخ 97/10/30 ساعت 10 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 
73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثیراانتشارآگهی می 
شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/65آگهی 
خواهان  زهرا مجرد كاته   دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی مروی خیابانی   به خواسته  مطالبه وجه بابت پرينت حساب بانكی تقديم 
شورای حل اختاف مشهد نموده نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار 
قرنی بین قرنی 22 و 24 و به كاسه 970272ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه 

وضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 174 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/66آگهی
خواهان دانیال سلیمانیان   دادخواستی به طرفیت خوانده علی میرنژاد  به خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 شهرستان مشهد واقع درمشهد- بلوار شهید قرنی-نبش قرنی 
28 ارجاع وبه شماره بايگانی:970824 ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن 97/10/29وساعت 8/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول 
المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويزماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب درامورمدنی و دستوردادگاه 
مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنشر آگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی كامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. 
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه  مشهد

511/67آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المكان
كاسه پرونده :31/970889  وقت رسیدگی :97/10/25 ساعت 8/30  خواهان :بانك مهر اقتصاد  خوانده:هادی واعظی بجستانی –خواسته 
:مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده كه جهت رسیدگي به شعبه31 دادگاه حقوقی ارجاع  گرديده و 
وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجويز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
مدني ، مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه بدفتر دادگاه 

مراجعه ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند 
مديردفتر  شعبه 31 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/68آگهي اباغ وقت رسیدگي
كاس�ه پرونده :37/970809 –خواهان : يحیی صنوبری فرزند اس�ماعیل – خوانده :غامحس�ن لطفی چش�مه میر علی فرزند مرادعلی  
خواسته:تسلیم مبیع  و الزام به تنظیم سند – وقت رسیدگي : 1397/10/22 ساعت 12 ظهر محل حضور: شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد 
.علت دعوت وحضورخوانده :رسیدگي به خواسته خواهان  خوانده مي تواند ازتاريخ نشرآگهي ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه ونسخه 

ثاني دادخواست وضمائم را دريافت ودرغیراين صورت دادگاه غیابارسیدگي وتصمیم مقتضي اتخاذخواهدشد 0 
 مديردفترشعبه 37 دادگاه عمومي مجتمع امام خمینی مشهد- 

511/69آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  علیرضا نوری و سمیه فرهادی 
خواهان مسعود منصوری نژاد دادخواستی به طرفیت خواندگان علیرضا نوری و سمیه فرهادی   به خواسته تنظیم سند مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كاسه 303/970807 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد  ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/2 
س�اعت8/30 تعیین ش�ده كه حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف يك ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/70آگهي  
بدينوسیله به اقای/خانم فريبا نیك منش  فعا مجهول المكان اباغ مي شود  كه فرشید نادر خوی  دادخواستي به خواسته مطالبه خسارت 
–مطالبه وجه بملغ 800000 تومان به طرفیت شما به شعبه 189  شوراي حل اختاف مشهد تقديم نموده است  كه به كاسه  970909 ثبت  
و برای روزبتاريخ97/11/13 س�اعت 8/30 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به اس�تناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب يك نوبت در  
روزنامه كثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه189 شهرستان مشهد مستقر در 
مجتمع شماره 4 به نشانی كوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقررجهت 

رسیدگي در اين شورا حاضر شود.  بديهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دبیرخانه شعبه 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/71آگهي  
بدينوسیله به اقای/خانم محمد رضا الشیخ الفتوح   فعا مجهول المكان اباغ مي شود  كه مرتضی محمدی كامرود  دادخواستي به خواسته 
مطالبه وجه سه فقره چك  به طرفیت شما به شعبه 189  شوراي حل اختاف مشهد تقديم نموده است  كه به كاسه  970734 ثبت  و برای 
روزبتاريخ97/11/13 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب يك نوبت در  روزنامه 
كثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه189 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
ش�ماره 4 به نش�انی كوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دريافت و دروقت مقررجهت 

رسیدگي در اين شورا حاضر شود.  بديهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دبیرخانه شعبه 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/72آگهي  
بدينوس�یله به اقای/خانم 1-حس�ین فريدی 2-هادی فريدی   فعا مجهول المكان اباغ مي ش�ود  كه عزيزاله علی زاده  دادخواس�تي به 
خواس�ته مطالبه وجه  به طرفیت ش�ما به شعبه 22  ش�وراي حل اختاف مشهد تقديم نموده است  كه به كاسه 22/970918 ثبت  و برای 
روزبتاريخ97/11/7 س�اعت 9/30 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب يك نوبت در  روزنامه 
كثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه22 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
ش�ماره 4 به نش�انی كوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دريافت و دروقت مقررجهت 

رسیدگي در اين شورا حاضر شود.  بديهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 22 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/73آگهي  
بدينوسیله به اقای/خانم مرتضی فاطمی   فعا مجهول المكان اباغ مي شود  كه امیر عبدی نوای   دادخواستي به خواسته مطالبه خسارت  
به طرفیت شما به شعبه 188  شوراي حل اختاف مشهد تقديم نموده است  كه به كاسه 970824 ثبت  و برای روزبتاريخ97/10/29 ساعت 
9 وقت رسیدگی تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب يك نوبت در  روزنامه كثیراانتشار درج میگردد شما می 
توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه188 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی كوثر شمالی 15  
مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دريافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در اين شورا حاضر شود.  بديهی 

است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 188 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/74آگهی 
خواهان مجید قوی    دادخواستی به طرفیت خوانده 1-مريم عظیم پور 2-محمد شجاعی ناوخ  به خواسته الزام به تنظیم سند  تقديم دادگاه 
های عمومی مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وكیل آباد كوثر شمالی 
15 ارجاع و به شماره پرونده كاسه 312/971067 ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن 97/10/26 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور 
دادگاه مراتب يك نوبت دريكی ازجرايد كثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 312 شورای حل اختاف  مجتمع شماره4  مشهد

511/75آگهی 
خواهان مسعود ناعمی     دادخواستی به طرفیت خوانده قاسم يوسفی   به خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه های عمومی مشهد نموده كه 
جهت رسیدگی به شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وكیل آباد كوثر شمالی 15 ارجاع و به شماره پرونده 
كاسه 312/971099 ثبت گرديده كه وقت رسیدگی آن 97/10/26 ساعت 9/30 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
دريكی ازجرايد كثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادريافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 312 شورای حل اختاف  مجتمع شماره4  مشهد

511/1گواهی حصر وراثت
آقاي رضا غامی  به شناس�نامه ش�ماره2378651 به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوكپی شناس�نامه ورثه درخواستی به شماره 
972283-243 تقديم اين ش�ورا نموده وچنین اش�عار داشته است كه شادروان محمدحس�ن غامی به شناسنامه شماره 1795 درتاريخ 
1397/07/16 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-زبیده غامی ش.ش92246101578 فرزندمتوفی2-
حسین غامی ش.ش 6917 فرزندمتوفی3-لیا شاه جهان غامی ش.ش24797 فرزندمتوفی4-دل جان غامحسن ش.ش922258624 
فرزندمتوفی5-شیرين حس�ن زاده ش.ش922266232 فرزند متوفی6-رضا غامی ش.ش2378651 فرزندمتوفی ، متوفی ورثه ديگری 
ندارد پس از انجام تشريفات قانونی وانتشار يك نوبت آگهی در روزنامه حمايت به شماره750914 وعدم وصول هرگونه ايحه يا اعتراض يا 
ارائه وصیت نامه سری يا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام در تاريخ 1397/09/13 
دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء كنندگان زير تشكیل وپس از ماحظه پرونده 
گواهی می نمايد كه ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ش�خص يادش�ده در باا بوده ووراث قانونی ديگری ندارد ودارائی آن روانش�اد پس 
از پرداخت وانجام حقوق و ديونی كه برتركه تعلق می گیرد به ش�رح ذيل تقس�یم می ش�ود: اعتبار قانونی اين گواهینامه از حیث مبلغ 

نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

512/2اصاحیه
پیرو آگهی حصر وراثت در پرونده كاسه 2/190/97 –انوش بنام شادروان ال محمد مختارپور منتشر شده در مورخه 1397/9/12 شعبه 2 

شورای حل اختاف سرخس صحیح می باشد.
شعبه 2 شورای حل اختاف سرخس

512/3اصاحیه
پیرو آگهی حصر وراثت ش�ادروان عبدالرحیم جامی س�میع آبادی منتشر ش�ده در مورخه 1397/9/8 كاسه پرونده 2/1202/97 صحیح 

می باشد.
شعبه 2 شورای حل اختاف تربت جام

511/4اصاحیه
پیروآگهی احضار متهم خانم زهرا س�ردار چرمی در پرونده كاس�ه 971054 منتشر ش�ده در مورخه 97/9/12 شعبه 129 دادگاه كیفری 2 

صحیح می باشد. 
شعبه 129 دادگاه كیفری 2 مجتمع قضايی عدالت مشهد

511/5اصاحیه
پیرو آگهی احضار متهم آقای س�جاد ش�اه مرادی در پرونده كاسه 970771 منتشر ش�ده در مورخه 97/9/8 شعبه 129 دادگاه كیفری 2 

صحیح می باشد. 
شعبه 129 دادگاه كیفری 2 مجتمع قضايی عدالت مشهد

512/6اصاحیه
پیرو آگهی حصر وراثت ش�ادروان هادی راثی در پرونده كاس�ه 7/307/97 نام خانوادگی وراث همگی راثی بوده، بجز اس�داله كه راش�ی 

صحیح می باشد. 
شعبه 7 شورای حل اختاف چناران

512/7اصاحیه
پیروآگهی حصر وراثت در پرونده كاسه 7/327/97 به نام شادروان شهربانو قدردان- نام ورثه ششم بهناز نوروزی و شماره ملی ورثه دوم 

صغری صبوری 5227997276  صحیح می باشد. 
شعبه 7 شورای حل اختاف چناران

512/8اداره كل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملك فريمان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306022001021 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك  فريمان تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای علی رضا بالفروش علی پور فرزند اسماعیل به شماره 
شناس�نامه 5 صادره از قائنات در يك باب س�اختمان به مس�احت 485/83 مترمربع پاک 4047 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از 
محل مالكیت مشاعی متقاضی محرزگرديده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی كه 
اشخاص نسبت به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
اين اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی 
است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادرخواهد شد. تاريخ انتشارنوبت اول:1397/09/17 

، نوبت دوم : 1397/10/1
رئیس ثبت اسناد و اماک فريمان – محمدرضا رجايی مقدم

512/9اداره كل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملك فريمان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306022000987 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملك  فريمان تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی خانم احترام رفعت جو فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه 
147 صادره از فريمان در يك باب ساختمان به مساحت 250 مترمربع پاک 2380 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالكیت 
رس�می متقاضی محرزگرديده اس�ت. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی كه اش�خاص 
نس�بت به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاريخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين 
اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس�لیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضايی تقديم نمايند.بديهی 
است درصورت انقضای مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادرخواهد شد. تاريخ انتشارنوبت اول:1397/09/17 

، نوبت دوم : 1397/10/1
رئیس ثبت اسناد و اماک فريمان – محمدرضا رجايی مقدم

511/10آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المكان
كاسه پرونده:31/970922؛وقت رسیدگی:1397/10/19 ساعت 9/30 ؛ خواهان: احسان فیوضی ؛ خوانده: مجتبی بختیاری فرزند حسین ؛ 
خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 31 ارجاع گرديده و 
وقت رسیدگی تعیین شده. به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويزماده 73 قانون آيین دادرسی 
مدنی مراتب يك نوبت در يك از جرايد كثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت نمايد.و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
مدير دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

512/11آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدين وسیله به خانم زهره غريبی فرزند نوراله فعا مجهول المكان اباغ می شود كه آقای جواد ابراهیمی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت ش�ما به ش�عبه اول شورای حل اختاف گلبهار ارائه و به كاسه 1/484/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 1397/10/18 ساعت 
16/30 وقت رسیدگی تعیین گرديده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در روزنامه كثیراانتشار درج می گردد شما می 
توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان گلبهار مستقر در مجتمع شماره اول به نشانی گلبهارخ بهار3 
نرگس 5 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 اول شورای حل اختاف شهرستان گلبهار

512/12دادنامه*
پرون�ده كاس�ه 9709987795600166 ش�عبه دوم دادگاه عمومی بخ�ش گلبهار تصمی�م نهايی ش�ماره 9709977795601454  
شاكی:آقای ياسر عجم فرزند حسین به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان چناران، شهر چناران- گلبهار –جامی 9- پاک 7  
-متهم: آقای ابراهیم قاس�می فرزند رحیم به نشانی قم- خیابان وحدت- پاک 425  - اتهام :كاهبرداری-رأی دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای ابراهیم قاس�می فرزند رحیم مبنی بر كاهبرداری ، موضوع ش�كايت آقای ياسر عجم فرزند حسین بدين شرح كه شاكی 
مدعی گرديده اس�ت فردی با وی تماس گرفته و پس از فريب وی به برنده ش�دن در قرعه كش�ی وی را به پای دس�تگاه عابر بانك 
كش�انیده و با اغفال و فريب وی مبلغی را از حس�اب وی به حس�اب خود منتقل كرده اس�ت .نظر به تحقیقات صورت گرفته توسط 
پلیس آگاهی كه حكايت از تعلق حس�اب مقصد وجوه به متهم دارد و همچنین احراز جعلی بودن نش�انی دارنده حساب كه به بانك 
اعام ش�ده ا س�ت و با عنايت به س�اير قراين و امارات موجود در پرونده و اينكه متهم علی رغم اباغ احضاريه از طريق نشر آگهی 
در دادگاه حاضر نش�ده و دفاعی در برابر اتهام صورت نداده اس�ت كه منجر به حصول علم قضايی گرديده اس�ت،مجرمیت متهم از 
نظر دادگاه محرز ومسلم است ودادگاه ايشان را مستندا به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبین ارتشا ،اختاس و كاهبرداری به 
تحمل هفت س�ال حبس و پرداخت مبلغ بیس�ت و هش�ت میلیون و نهصد و نود وپنج هزار و هشتصد ده ريال جزای نقدی و رد مال 
به همین میزان محكوم می نمايد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اطاع قابل واخواهی در اين دادگا و ظرف بیست روز 

پس از اين مهلت قابل تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی است
ريیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلبهار- محمد جواد كبريتی كرمانی

512/13آگهی مزايده
به موجب پرونده اجرائی كاسه 970254 اين اجرای احكام محكوم علیه محسن حجتی راد فرزند محمدبه پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/180/000 ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخیرتاديه از تاريخ 1395/07/24 الی يوم الوصول درحق محكوم 
له علی اصغر ابراهیم پور و پرداخت پنج درصدكل محكوم به بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محكوم گرديده .لذا جهت استیفاء 
دين ش�خص ثالثی با هويت غامرضا پازتاری فرزند حسین تمامیت ش�ش دانگ پاک ثبتی 211 فرعی از 38 اصلی شامل يك باب منزل 
مسكونی دارای عرصه ای به مساحت 286/62 مترمربع و اعیان به مساحت 180 متر مربع دارای قدمت 15 سال با نمای سرامیك فاقد شناژ 
واقع در مه وات روس�تای جنت آباد – خیابان امام خمینی را تعرفه كه وفق مقررات توقیف و طبق نظر كارش�ناس به مبلغ 739/310/000 
ريال ارزيابی گرديده .لذا تعیین مورخ 1397/09/28 ساعت 9 الی 10 صبح اعام می شود مال مذكور از طريق مزايده حضوری در موعد مقرر 
بفروش خواهد رسد .طالبین به خريد می بايست در مورد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسنايی معتبر در دفتر اين اجرای احكام حاضر 
گرديده و در صورتی كه متقاضی رويت مال توقیفی هس�تند حداقل پنج روز قبل از موعد مزايده مراجعه تا ترتیب بازديد ايش�ان از مال 

توقیفی داده شود.مزايده از نرخ كارشناسی شروع و به فردی كه بااترين قیمت را پیشنهاد و پرداخت نمايد واگذار خواهد شد.
مدير اجرای احكام مدنی شوراهای حل اختاف مه وات

512/14آگهی مزايده
به موجب پرونده اجرائی كاسه 970078 اين اجرای احكام محكوم علیه عباس جعفرزاده فرزند جواد به پرداخت مبلغ 107/800/000 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 290/500ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخیرتاديه از تاريخ 1395/12/15 الی يوم الوصول در حق محكوم 
ل�ه علیرضا مهديزاده فرزند احمد و پرداخت پنج درصد كل محكوم به بابت نیم عش�ر دولتی در حق صن�دوق دولت محكوم گرديده .لذا 
جهت استیفاء دين مشارالیه، شخص ثالثی با هويت جواد جعفرزاده فرزند عباسعلی  تمامت شش دانگ يك قطعه زمین محصور واقع در 
حاشیه جاده مهنه به گناباد عرصه ای به مساحت 6932 مترمربع و دو سالن گلخانه وگاوداری و يك باب منزل به مساحت 95 متر مربع و 
محوطه پوشیده شده با سقف كاذب به مساحت 150 متر مربع دارای امتیاز آب و برق 3 فاز50آمپر را تعرفه كه وفق مقررات توقیف و طبق 
نظركارش�ناس به مبلغ 1/457/740/000 ريال ارزيابی گرديده .لذا تعیین مورخ 1397/10/01 س�اعت 8 الی 9 اعام می شود ملك مذكور از 
طريق مزايده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد رسد .طالبین به خريد می بايست در مورد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسنايی 
معتبر در دفتراين اجرای احكام حاضر گرديده و در صورتی كه متقاضی رويت ملك توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزايده 
مراجعه تا ترتیب بازديد ايشان از مال توقیفی داده شود.مزايده از نرخ كارشناسی شروع و به فردی كه بااترين قیمت را پیشنهاد و پرداخت 

نمايد واگذار خواهد شد.
مدير اجرای احكام مدنی شوراهای حل اختاف مه وات

512/15آگهی احضار متهم
نظر به اينكه در پرونده كاس�ه 971396 اين دادگاه آقای تورج محمدی ش�رفی فرزند رشید متهم به كاهبرداری مرتبط با رايانه موضوع 
ش�كايت محم�د علی اصغری ؛ ل�ذا به علت معلوم نبودن محل اقامت نامب�رده در اجرای ماده 344 قانون آيین دادرس�ی كیفری از طريق 
نشرآگهی به وی اعام تا در دوشنبه 1397/10/19 ساعت 10 در شعبه 101 دادگاه كیفری دو شهرستان خواف حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 

نمايد در صورت عدم حضور در اين شعبه تصمیم قانونی)نتیجه عدم حضور جلب است( اتخاذ خواهد شد.
منشی شعبه 101 دادگاه كیفری دو شهرستان خواف

512/16آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
كاسه پرونده: 6/283/97؛ وقت رسیدگی:97/10/22 ساعت 10 صبح روز شنبه؛ خواهان: سجاد زنگنه ابراهیمی فرزند اله مراد؛خوانده:مرتضی 
كاهانی فرزندحس�ین ؛ خواسته: الزام خوانده به تنظیم سند رسمی يكدستگاه اتومبیل س�واری پژو 405 مدل 81 پاک ايران 36-377 ل 
16؛خواهان دادخواس�تی تس�لیم شورا نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 6 قاسم آباد ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی 
از جرايد كثیراانتشار آگهی می  شود تا خوانده از تاريخ نشرآخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمايم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانید.چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی 

ازم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدير دفترشعبه 6 قاسم آباد شورای حل اختاف خواف

512/17آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدين وس�یله به آقای حس�ن باقرزاده فرزند عبدالرزاق فعا مجهول المكان اباغ می شود كه آقای علی اصغر يوسف زاده قندشتن فرزند 
ابوالفضل دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ سی و شش میلیون ريال به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخیر تاديه ، به طرفیت شما 
به ش�عبه مركزی ش�ورای حل اختاف بجستان ارائه و به كاسه 97/666 ثبت و برای روز ش�نبه مورخ 1397/10/22 ساعت 11 صبح وقت 
رسیدگی تعیین گرديده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در روزنامه كثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه مركزی شهرستان بجستان مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان بجستان 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.
مدير دفتر شورای حل اختاف شهرستان بجستان

512/18آگهی اجرائیه
كاسه:1/52/97؛مش�خصات محكوم علیه:ابوطالب غفاری به نشانی مجهول المكان، مشخصات محكوم له: حسن صادقی فرزند ابوالفضل 
شغل آزاد به نشانی كاشمر ، خیابان قائم 32 ،ايزدی 15 پاک7 ؛محكوم به : به موجب رأی شماره1/27تاريخ 1397/6/7 شعبه اول شورای 
حل اختاف شهرستان كاشمركه قطعیت يافته است محكوم علیه محكوم است به :پرداخت مبلغ بیست میلیون ريال بابت اصل خواسته و 
خسارت تأخیرتأديه از مورخ 1397/2/9 )تاريخ تقديم دادخواست( الی يوم الوصول بر اساس تغییر نرخ شاخص بانك مركزی و پرداخت مبلغ 
پانصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه های دادرسی در حق خواهان و نیم عشر دولتی به مبلغ يك میلیون ريال؛ محكوم علیه مكلف است: 
پس از اباغ اين برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ويا ترتیبی برای پرداخت محكوم 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 احكام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آيین دادرسی مدنی 

اقدام قانونی از سوی اجرای احكام دادگستری صورت می پذيرد.
شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان كاشمر

512/19رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اينكه  خانم مهربانوصوفی داراي شناس�نامه ش�ماره 5 به شرح دادخواست به كاسه 4/970118 از اين شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه ش�ادروان حبیب صوفی به شناس�نامه 102 در تاريخ 1381/1/2 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: پسر متوفی به نام ناصر صوفی فرزند حبیب به ش.ش 0923068627 متولد 1371/10/23 
و دخت�ران متوفی :1-مهربانو صوفی فرزند حبیب به ش.م 0749347597 متولد41/1/9-2-ش�اهی صوفی ب�ه ش.م 0741406263 متولد 
1355/3/2 – 3- مهن�از صوفی به ش.م 074848426515 متولد58/4/1- 4- س�وری صوفی ب�ه ش.م 074838500 متولد 46/1/10 – 5- 
نسرين صوفی فرزند حبیب به ش.م 0923068678 متولد 1373/2/1 – 6- سمیرا ولی محمدی فرزند میراحمد به ش.م 0923422811 متولد  
1374/7/24 ؛ همسر متوفی خاتون ولی محمدی فرزند میراحمد به ش.م 0748895159 متولد 1355/5/8؛اينك با انجام تشريفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاريخ نشرآگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان تايباد

511/36آگهی 
خواهان: س�ید س�جاد احمدی دوغ آبادی دادخواس�تی به طرفیت خوانده بهمن اصولی فرزند محمدباقرو غیره به خواسته الزام به تنظیم 
سند خودرو و اثبات وقوع بیع تقديم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضايی امام خمینی شهرس�تان مشهد واقع دراستان خراس�ان رضوی –شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به 
كاس�ه 9709987578800275 ثبت گرديده كه وقت رسیدگی 1397/10/27 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده بهمن اصولی فرزند محمدباقر و درخواس�ت خواهان و به تجويزماده 73 قانون آيین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشرآگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی 511/37
كاسه پرونده:12/970835؛ وقت رسیدگی:1397/10/30 ساعت 10 ؛ خواهان: عباس غامی ؛ خوانده: جواد رشیدی فرزند غامرضا ؛خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 12 ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايدكثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشرآخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند.چنانچه بعدا اباغ به وسیله آگهی ازم 

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

511/38آگهی اباغ دادنامه
شماره بايگانی شعبه: 970475 ؛در خصوص دادخواست بانك مهراقتصاد با وكالت خانم اعظم سادات رسولی به طرفیت خواندگان آقايان1-
مهدی جعفری جو فرزند حسین 2- ابوالقاسم بهزادفر فرزند سیدحبیب اله 3- رضامرادی فرزند ماشاء اله 4-جواد جعفری جو فرزند حسین 
5–عباس چوپانی فرزند غامرضا6- حمید هاشمی فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ 386/900/000 ريال بابت وجه يك فقره چك به شماره 
648250 تاريخ 97/1/30 عهده بانك صادرات با احتساب خسارات دادرسی و خسارات تأخیرتأديه از خوانده رديف اول به عنوان متعهد خوانده 
ديگر به عنوان ضامن ،دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست تقديمی، ضمائم پیوست به آن و ماحظه اصول مستندات و اين كه خوانده رديف 4 ضمن 
حضور در دادگاه دلیلی بر پرداخت بدهی ارائه ننموده و خوانده رديف دوم با اباغ واقعی و خواندگان ديگر با وصف اباغ قانونی اخطاريه در جلسه 
رسیدگی حاضر نشده ، ايحه ای هم ارسال ننموده و ايراد ودفاع و تكذيبی نسبت به ادعای خواهان و مستندات ابرازی به عمل نیاورده اند. لذا با 
مصون ماندن مستند دعوی از هرگونه خدشه ای كه دالت براشتغال ذمه امضاء كنندگان آن دارد با استصحاب بقای دين دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تشخیص داد و منتهی به صدور دادنامه شماره 9709977580501282 شده و به استناد مواد 198، 515 ،519 ،303 قانون آيین دادرسی 
دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و 249 ، 307، 309 ،310، 313 ،314 و 403 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چك حكم به محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مورد خواسته و مبلغ 23/772/100 ريال بابت كلیه خسارات دادرسی كه به سبب 
طرح دعوا به خواهان وارد گرديده و نیز خسارت تاخیرتاديه از تاريخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم كه توسط بانك مركزی اعام می 
شود و در اجرای احكام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر واعام می نمايد.رأی صادر شده نسبت به خواندگان رديف 1 و 3 و 5 و6 غیابی و 
ظرف مدت بیست روز از تاريخ اباغ قابل واخواهی در اين دادگاه و نسبت به خواندگان ديگر حضوری و ظرف بیست روز برای همه خواندگان قابل 

تجديدنظرخواهی در محاكم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/39آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان/شاكی بانك مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم  خانم زهرا متصرف فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه وجه چك و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تأخیرتأديه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی 
مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد)47 حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی –شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس 
ارجاع و به كاسه 970792 گرديده كه وقت رسیدگی آن 1397/10/30 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده/
خواندگان و درخواست خواهان و به تجويزماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

511/40آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان/شاكی بانك مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم خانم اكرم خیاط باشی حسن آبادی فرزند غامرضا به خواسته مطالبه وجه 
چك و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تأخیرتأديه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 20 
دادگاه حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد)47 حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی –شهرستان مشهد- ابتدای بلوار 
شهید مدرس ارجاع و به كاسه 970791 گرديده كه وقت رسیدگی آن 1397/10/29 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجويزماده 73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

511/41آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان/ش�اكی آس�تان قدس رضوی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم خانم مريم كاظمی پور به خواسته خلع يد و قلع و قمع و خسارت 
دادرسی تقديم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان 
مشهد)47 حقوقی سابق( واقع دراستان خراسان رضوی –شهرستان مشهد- ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به كاسه 961092 گرديده كه 
وقت رسیدگی آن 1397/10/26 وساعت 9 تعیین شده است.به علت مجهول المكان بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجويزماده 
73 قانون آيین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشارآگهی می شود 
تا خوانده/متهم پس از نشرآگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت 

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

511/42آگهی اباغ وقت دادرسی 
شماره بايگانی 27/950806 ؛ وقت رسیدگی: 1397/11/01 ساعت 8 صبح ؛خواهان: حسین پیروز فرزند ابوالفضل؛ خواندگان:1- علی اصغر )بنیامین(
منصوری فرزند عباسقلی 2- آيدين ابراهیمی زنجانی فرزند اسماعیل 3- هما كريمی فرزند نصرت اه 4- مايا ابراهیمی زنجانی5- امیرهمايون 
ابراهیمی زنجانی 6- شركت سنگ آهن نیشابور7- زهرا عیدی فرزند مرتضی 8- ابوالفضل هاروتونیان8-آنژل هاروتونیان؛ خواسته: تصديق حق 
تقدم سهام؛ خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه نموده وقت رسیدگی تعیین شده، به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
ودستور دادگاه به تجويزماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده از تاريخ 

آخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت نمايد.
دادگاه حقوقی شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی اباغ دادنامه511/43
بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمود مهرپرور فعا مجهول المكان اباغ می شود در مورد دادخواست رضا تركان تبريزی فرزند يوسف 
علیه ش�ما در كاسه پرونده 970472 بموجب حكم ش�ماره 9709977578200900 به پرداخت مبلغ 450/000/000 ريال بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت خسارت هزينه دادرسی وخسارت تاخیرتاديه با ماخذ شاخص تورم اعامی بانك مركزی از تاريخ سررسید هر سفته لغايت تاريخ اجرای 
دادنامه در حق خواهان محكوم شده ايد. مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در اين دادگاه است.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

511/44آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان
كاسه پرونده:31/970912؛ وقت رسیدگی:1397/10/23 ساعت 9/30 ؛ خواهان: بانك ملت ؛ خوانده:1- نغمه باقری 2- مجتبی بواقی ؛ خواسته: 
مطالبه وجه ؛خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 31 ارجاع گرديده و وقت رسیدگی تعیین شده. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجويزماده 73 قانون آيین دادرسی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از 
جرايد كثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از تاريخ نشرآخرين آگهی ظرف يك ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادريافت نمايدو در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

511/45آگهی اباغ اجرائیه
بدينوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد تقی رفیعی، مجهول المكان اباغ می گردد طبق دادنامه شماره9209975112400581در 
پرونده كاسه 29/910796 به پرداخت مبلغ 910/000/000 ريال بعاوه هزينه دادرسی و خسارت تأخیرتأديه محكوم  شده ايد.و اجرائیه علیه 
شما صادر گرديده است.لذا ظرف ده روزازانتشاراين آگهی مهلت داريد نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمايید درغیراين صورت دايره 

اجرای احكام طبق مقررات نسبت به وصول محكوم به باهزينه اجرايی اقدام خواهد نمود.
مديردفتر شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهید مطهری مشهد

511/46آگهی اباغ دادنامه
بدينوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد شفیق فرزند حمید فعا مجهول المكان اباغ می ش�وددر مورد دادخواست بهادر رضايی 
مقدم علیه ش�ما دركاسه پرونده 32/970500 بموجب حكم ش�ماره 9709977578201106 خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
384/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 13/220/000 ريال هزينه دادرسی ومبلغ 10/416/000 ريال حق الوكاله وكیل در مرحله بدوی و 
پرداخت خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید هرچك تا يوم الوصول بر اساس نرخ تورم اعامی بانك مركزی در حق خواهان محكوم شده 
ايد.مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين دادگاه است.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

511/47آگهی اباغ تبادل لوايح
 پیروآگهی قبلی بدين وسیله به سیده فاطمه موسوی رشخوار فرزند سیدعبدالجواد- ابراهیم ساار زاده خباز فرزند مهدی – افسانه خوان 
پور فرزند محمد- حسینعلی امانی فرزند برات – سارا ساارزاده خباز فرزند مهدی – محمود رمضانعلی مقدم فرزند احمد علی- علیرضا 
محامدی فرزند ولی- غامحسین مايی فرزند محمد حسن فعا مجهول المكان اباغ می گردد كه اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان 
رضوی دادخواست تجديدنظر خواهی خود را نسبت به دادنامه شماره200675-97 در پرونده كاسه 32/960650 به شعبه 32 مجتمع امام 
خمینی تقديم نموده است .لذا جنابعالی ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهی فرصت داريد با مراجعه به اين شعبه نسبت به اخذ نسخه ثانی 

دادخواست وضمائم تجديدنظرخواهی و ارائه ايحه دفاعیه خود اقدام نمايید.در غیر اين صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.
مدير دفتر شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

511/48آگهی اباغ دادنامه
بدينوس�یله پیروآگهی های قبلی به 1- خانم عذرا مهران فوزی2- قربان عباس�ی 3- احمد ارفع رحیمیان 4- محمدرضا احتشام هروری 
5- اكبر شرقی ثانی فعا مجهول المكان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای رضا سعادتمند فیض رسا فرزند تقی علیه شما در كاسه 
پرونده 9709987578400255  به موجب حكم شماره 9709977578401133 به خواسته1- ابطال سه دانگ از شش دانگ اسناد رسمی 
صادر شده از خوانده رديف اول به خوانده رديف دوم الی ششم مقوم به 20/001/000 ريال 2- ابطال اجاره نامه بین آستان قدس رضوی وآقای 
علی مرادی، دادگاه دعوای خواهان را وارد تش�خیص داده و به اس�تناد موارد 1288 و1257 قانون مدنی ومواد 198 قانون آيین دادرس�ی 
دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی حكم بر ابطال سه دانگ از ششدانگ اسناد رسمی انتقالی شماره های 18650 مورخه 1388/6/12 
دفترخانه 115 ، 18073 مورخه 1388/12/27 دفتراسناد رسمی 134 مشهد، 112680مورخه 1389/6/29 دفتر 64 مشهد، 170630 مورخه 
1391/12/10 دفتر 53 مشهد ، 14343 مورخه 1393/4/25 ،دفتر 153 انتقالی مشهد و همچنین با توجه به مستندات مذور ابطال سند اجاره 
تنظیمی بین آستان قدس رضوی و آقای علی مرادی را صادر تامراتب به اداره ثبت اسناد واماک خراسان رضوی اعام می گردد. رأی صادره 

غیابی و تا بیست روز پس از تاريخ درج در روزنامه قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
منشی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

511/49آگهی اباغ دادنامه
شماره بايگانی شعبه:970116؛ بدينوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقايان 1- سید حسن قادری –فرزند رضا 2- آقای محمود محمديان فرزند 
مهدی3- آقای هوش�نگ تقی آبادی  فعا مجهول المكان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای فرهاد سیدمقدسی فرزند فرامرز علیه 
شما در كاسه پرونده 9709987578400108  به موجب حكم شماره 9709977578401132 به خواسته تقاضای رفع توقیف يك دستگاه 
خودروی میتسوبیش�ی به شماره انتظامی ايران36-957 ج 83 در پرونده اجرايی كاس�ه 12/34/930074، دادگاه دعوای خواهان را وارد 
تشخیص داده و به استناد ماده 147 قانون اجرای احكام مدنی حكم به رفع توقیف از خودروی ياد شده صادر و اعام می دارد.رأی صادره 

غیابی و تا بیست روز پس از تاريخ درج در روزنامه قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
منشی شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

511/50آگهی اباغ برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرائی
بدينوسیله در اجرای دستور مواد 9 ،118 و 119 قانون اجرای احكام مدنی  و پیرو آگهی قبلی ، به آقای احمدرضا فراشیانی فرزند غامرضا فعا 
مجهول المكان، اباغ می شود كه حكم محكومیت شما به شماره 9710427578400425 در پرونده شماره 9609987578400409، منجر به 
صدور برگ اجرائیه بر علیه شما و آقای محسن سنجری فرزند حشمت مبنی بر پرداخت تضامنی مبلغ 570/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 18/145/000 ريال بابت هزينه دادرسی و نیز پرداخت حق الوكاله وكیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتاديه از تاريخ 
سررسید چك تا تاريخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعامی از سوی بانك مركزی در حق محكوم له)خانم فاطمه عباسی تالی(شده است. مراتب 
به وسیله انتشارآگهی به شما اباغ می گردد و ده روز پس از نشرآگهی حكم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود. پس از اين برای ادامه 

عملیات اجرائی اباغ ديگری به شما نخواهد شد، مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطاع دهید.
مدير دفتر شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

511/51آگهی اباغ دادنامه
بدينوس�یله پیرو آگهی های منتشره قبلی محمد هادی كامیابی فرزند حسین همگی به نشانی مجحهول المكان در خصوص دادخواست 
معصومه بلوچ قرائی در پرونده كاسه 14/970023 به موجب دادنامه9709977580700343 حكم بر محكومیت خواندگان مبنی بر تنظیم 
س�ند رسمی نسبت به يك باب منزل مس�كونی دارای پاک ثبتی 153 فرعی از 45 فرعی از56 اصلی بخش 9 مشهد موضوع مبايعه نامه 
عادی مورخه 1391/4/28 به نام خواهان و پرداخت مبلغ دو میلیون و هش�ت هزار و چهارصد و بیس�ت ريال به عنوان هزينه دادرس�ی و 
مبلغ نهصد هزار ريال بعنوان حق الوكاله وكیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر می نمايد.رأی صادره نسبت به خواندگان رديف اول 
و چهارم حضوری و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر اس�تان خراسان رضوی می باشد. رأی صادره 
غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در اين دادگاه و س�پس ظرف بیس�ت روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر 

استان خراسان رضوی می باشد.
مدير شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی مشهد

511/52آگهی اباغ نظريه كارشناسی
كاسه پرونده:29/970140؛وقت رسیدگی:هفت روز پس از چاپ آگهی ؛ خواهان: رضا علی حاجی نیا فرزند حسن ؛ خوانده: عصمت علوی 
مجهول المكان ؛ موضوع: رويت نظريه كارش�ناس ؛خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 29 
ارجاع گرديده وپس ازصدور قراركارشناس�ی از س�وی رياست محترم شعبه و وصول نظريه كارشناس از طرف كارشناس محترم و دستور 
رياس�ت محترم ش�عبه مبنی بر رويت نظريه كارش�ناس به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه به 
تجويزماده 73 قانون آيین دادرس�ی مدنی مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهی 
درمهلت مقرر هفت روزه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی كامل خود و تحويل نسخه دوم دادخواست و ضمائم در وقت مقرر فوق 

جهت رويت نظريه كارشناس حاضر شويد. 
دفتر شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد

511/53آگهی اباغ اجرائیه
آقای سعید عبدالهی پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی زهرا رضائی بطرفیت شما بدينوسیله اباغ می شود كه پرونده كاسه 
28/960592 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت 1/700/000/000 ريال گرديده است .لذا مراتب فوق  طبق مواد 9-11-119قانون 
اجرای احكام مدنی يك نوبت در روزنامه محلی درج می گردد اين اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين 

برای عملیات اجرائی اباغ يا اخطار ديگری به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدير دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی امام خمینی شهرستان مشهد 

آگهی اباغ دادنامه511/54
بدينوسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده جال صاحب بیگی فرزند قربان فعا مجهول المكان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی 
اعتبار ثامن اائمه علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه بموجب حكم ش�ماره 9709987458301090 به تاريخ 97/8/29 در پرونده كاسه 
53/970502 محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت: 1- مبلغ 116/400/000 ريال بابت اصل خواسته.2-مبلغ 2/471/00 ريال بابت هزينه 
های دادرسی و نشر آگهی 3- حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی كانون وكای دادگستری 4- خسارت تأخیرتأديه از تاريخ سررسید چك 
مورخ 1395/10/13تا اجرای حكم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانك مركزی با احتساب در دايره اجرای حكم در حق خواهان محكوم شده ايد. 
مراتب بدينوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در اين شورا است.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد 
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آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای دارای شماره شناسنامه  به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان به شماره شناسنامه  در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: ضمن انجام 
تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف – بروجرد

آگهی مزایده اول
احتراما به موجب پرونده – شماره بایگانی : 970662 – عنوام پرونده : محکوم له : بهادر علی علیپور محکوم علیه : زهرا نوری ف ابراهیم  
موضوع ازم ااجرا : محکومیت مدنی – حکم به پرداخت وجه نقد  و با توجه به اینکه  محکوم علیه بدهی خود را  پرداخت ننموده اند  اموال 
نامبرده از جمله  یک آپارتمان به شماره پ  2379 فرعی از 63 اصلی  مفروز  و مجزی از 2055 فرعی  از اصلی 63 اصلی بخش 5 بجنورد  
به مساحت 115/18 متر مربع  به شماره ثبت 30876 در صفحه 118  دفتر شماره 200 می باشد . دارای اسکلت بتنی  سقف تیرچه  نماسنگ 
کابینت با درب ام دی اف  درب و پنجره فلزی  عایق  با ایزوگام بدنه  گچ و دارای  انشعابات آب و برق و گاز  سیستم گرمایشی بخاری  ملک 
فوق در رهن بانک صادرات  نیز می باش�د  به میزان 2/500/000/000 ریال  معادل دویس�ت و پنجاه  میلیون تومان توس�ط کارشناس رسمی 
دادگستری ارزیابی گردیده که منزل در اختیار و مالکیت  محکوم علیه  و در آن ساکن می باشد  و به غیر به اجاره یا به فروش نرسیده است  
و به جز ایشان غیر حق و حقوقاتی  نسبت به پاک فوق  نداشته و در مورخه 1397/10/08 شنبه از ساعت 11 الی 13  از طریق مزایده حضوری  
در محل اجرای  احکام مدنی  شورای حل اختاف دادگستری اسفراین  به قیمت کارشناسی  واگذار می گردد  متقاضیان شرکت در جلسه  
مزایده می توانند  در خواست قیمت پیشنهادی خود را  ظرف پنج روز  قبل از موعد مقرر  در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  و 

در صورت تمایل  از مورد مزایده بازدید نمایند  ضمنا مزایده  به بااترین قیمت پیشنهادی  واگذار خواهد شد . 15
اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف اسفراین- فیضی 

گواهی حصروراثت
آق�ای محمد امینی  بش�ماره شناس�نامه 001277595 فرزند حس�ن متولد 1368 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نام�ه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 999/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته اس�ت که شادروان حسن امینی 
فرزن�د محمد به ش�ماره شناس�نامه 788 در تاری�خ 97/8/23 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الف�وت وی عبارتند از ...1- 
مریم عابدی جوش�قانی فرزند قوام ش.ش6همس�رمتوفی2- محمد امینی فرزند حس�ن ش.ش001277595پسرمتوفی 2- مهدی امینی 
فرزند حس�ن ش.ش0012306541پس�رمتوفی3- معصوم�ه امینی فرزند حس�ن ش.ش 31472دخترمتوفی4- لیا امینی فرزند حس�ن 
ش.ش5560218103دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا 
چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم 

صادرخواهد شد.
م الف 3152 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم معصومه شریفی  بشماره شناسنامه 2667 فرزند امیر رضوان متولد 1352 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 975/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان غام رضا مهرامی نیلق  فرزند 
فرزنده به ش�ماره شناس�نامه 3712 در تاریخ 97/7/26 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- مائکه 
ناس�وتی فرزند ابوالقاسم ش.ش2610مادرمتوفی2- معصومه شریفی فرزند امیر رضوان ش.ش2667همسرمتوفی3- فاطمه مهرامی نیلق 
فرزندغ�ام رضا ش.ش0110099915 دخترمتوفی4- آیدا مهرامی نیل�ق فرزندغام رضا ش.ش5560811025دخترمتوفی5- مائده مهرامی 
نیلق فرزندغام رضا ش.ش5561186116دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.
م الف 3151 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم فاطمه مومن برمی  بشماره شناسنامه 22 فرزند عباسعلی متولد 1342 صادره دامغان ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1012/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان سیدعلی مرتضوی 
زاده برمی  فرزند س�ید حس�ین  به ش�ماره شناس�نامه 28 درتاریخ 97/7/2 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی 
عبارتند از.... 1- فاطمه مومن برمی  فرزندعباس�علی ش.ش22همس�رمتوفی2- س�ید محمد مرتضوی زاده برمی فرزند س�یدعلی 
ش.ش1488پس�رمتوفی3- سیده صدیقه مرتضوی زاده برمی فرزند سیدعلی ش.ش14دختر متوفی4- سیده طاهره مرتضوی زاده 
برمی فرزند س�یدعلی ش.ش1595دخترمتوفی5- سیده زهرا مرتضوی زاده برمی فرزند سیدعلی ش.ش4570108210دخترمتوفی 
اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی 

دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3183 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم رقیه اس�فندیاری  بشماره شناس�نامه 28 فرزند حسینعلی متولد 1340 صادره چهارطاق ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 965/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که شادروان آسیه 
س�خائی چهارط�اق فرزند یعقوبعلی به ش�ماره شناس�نامه 697 درتاری�خ 97/4/24 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین 
الفوت وی عبارتند از.... 1- ابوالفضل اس�فندیاری فرزند حس�ینعلی ش.ش1169پس�رمتوفی2- رقیه اس�فندیاری فرزند حسینعلی 
ش.ش 28دخترمتوف�ی3- حبیب�ه اس�فندیاری فرزن�د حس�ینعلی ش.ش4دخترمتوفی4- بلقیس اس�فندیاری فرزند حس�ینعلی 
ش.ش916دخترمتوفی5- معصومه اس�فندیاری فرزند حس�ینعلی ش.ش1257دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی 
جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد 

ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد
.م الف 3182 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آق�ای محمد بخش�ی عربلو بش�ماره شناس�نامه 5 فرزند یحی�ی متولد 1336 صادره هش�ترود ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی 
فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1013/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که شادروان 
زیبن�ده جوانمردی غریب دوس�تی فرزند علیقلی به ش�ماره شناس�نامه 15 درتاری�خ 96/12/11 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته 
وورث�ه حی�ن الف�وت وی عبارتن�د از .... 1- محمد بخش�ی عربلو فرزند یحی�ی ش.ش5پس�رمتوفی2- پرویز بخش�ی عربلو فرزند 
یحیی ش.ش 1439پس�رمتوفی3- محمود بخش�ی عربلو فرزند یحیی ش.ش1580پس�رمتوفی4- احد بخش�ی عربلو فرزند یحیی 
ش.ش1593پس�رمتوفی5- ثریا بخش�ی عربلو فرزند یحی�ی ش.ش1220دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت 
انتش�اردرجرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3207 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

اگهی اباغ اجرائیه کاسه: 9204017086000001/1 
بدینوس�یله به -1 بس�تان نیسی فرزند حسین 2- اسکندر س�اکی فرزند عبدالرضا 3- سعید س�یاوی فرزند عبدالحسین بدهکار 
پرونده کاس�ه : 9204017086000001/1 که برابر گزارش مامور مربوطه ش�ناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر قرارداد ش�ماره 
83158 بی�ن ش�ما و بان�ک ملت سوس�نگرد مبلغ 000/ 000 / 412 ریال بدهکار می باش�ید ک�ه بر اثر عدم پرداخت وجه بس�تانکار 
درخواس�ت صدور اجرائیه نموده پس از تش�ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
19 / 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس�ناد رس�می بش�ما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت در روزنامه درج ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
9/40-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دشت آزادگان

آگهی اباغ اجرائیه کاسه: 9204017086001611/1
بدینوس�یله به 1- عطاله س�عیداوي 2- مرحوم عبدالکریم سلمانی نژاد و )ورثه مرحوم عبدالکریم سلمانی نژاد( 3- عبداه سلمانی 
نژاد 4- نادیا س�لمانی نژاد 5- فخریه فرحانی نژاد 6- حس�ین سلمانی نژاد 7- امیره س�لمانی نژاد 8- احمد سلمانی نژاد 9- شیما 
س�لمانی نژاد 10- علی س�لمانی نژاد 11- عقیله سلمانی نژاد 12- فاطمه س�لمانی نژاد 13- علیرضا سلمانی نژاد 14- نصره عسکری 
بدهکار پرونده کاس�ه : 9204017086001611/1 که برابر گزارش مامور مربوطه ش�ناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر س�ند 
رهنی 17805 بین شما و بانک ملت سوسنگرد مبلغ 000/ 010 / 607 ریال که روزانه مبلغ 000/ 252 ریال از تاریخ 11/ 09 / 92 به آن 
اضافه می ش�ود بدهکار می باش�ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواس�ت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر و بکاس�ه فوق در این اجراء مطرح می باش�د لذا طبق ماده 19 / 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس�ناد رس�می بشما اباغ 
می گردد از تاریخ انتش�ار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محس�وب اس�ت فقط یک نوبت در روزنامه درج ومنتشر می گردد ظرف 
م�دت ده روز نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش�ار آگهی دیگری عملی�ات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد.
9/41-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دشت آزادگان

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709986195600253 ش�عبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرس�تان اهواز )18 حقوقي س�ابق( تصمیم نهایی شماره 
9709976195601076 خواه�ان: آق�ای خزعل مجدم فرزند دنبوس با وکالت آقای مهدي حبیبي فرزند حس�ین به نش�اني اس�تان 
خوزس�تان - شهرس�تان اهواز - اهواز – نادری بین حافظ و کتانباف جنب بانک س�په طبقه سوم خوانده : آقای ربیع اه آذر نیوش 
فرزند داراب به نشاني مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه بابت ... » رأی دادگاه « در این پرونده مهدی حبیبی به وکالت از خزعل 
مجدم دادخواستی به طرفیت ربیع اه آذرنیوش به خواسته مطالبه مبلغ 275 میلیون ریال بابت تلف شدن تعداد 30 راس گوسفند 
و پرداخت خس�ارات ناش�ی از دادرس�ی و تاخیر تادیه ، مطرح و تقدیم نموده اس�ت . توضیح اینکه ، وکیل خواهان دعوای خود را 
اینگونه ش�رح داده اس�ت: » به اس�تحضار میرس�اند خوانده فوق الذکر به علت بی احتیاطی در رانندگی ، در جاده اهواز به ماهشهر 
تعداد 30 راس از گوسفندان موکل ) خواهان ( را تلف نموده به گونه ای که گوسفندان تلف شده قابل استفاده نبوده اند لذا حکم بر 
محکومیت خوانده مورد استدعاس�ت «. دادخواس�ت خواهان مستند به نظریات کارشناسان مبتنی بر تامین دلیل می باشد. خوانده 
در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایحه ای ارسال نداشته است. دادگاه با عنایت به: نظریات کارشناسان تصادفات و دامپروری که اصل 
وقوع تصادف و ورود خسارت و تلف شدن گوسفندان را تایید کرده اند و احراز رابطه سببیت میان تقصیر خوانده و خسارات وارده 
به خواهان ، در مجموع دعوی خواهان را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 328، 330 و 331 قانون مدنی و مواد 198 ، 515 و 
519 قانون آیین دادرسی مدنی ، مبادرت به اعام و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 275 میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 14 میلیون و 312 هزار ریال بابت مجموع هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی( در حق 
خواهان می نماید . حکم محکومیت صادره غیابی اس�ت و ظرف بیس�ت روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیس�ت روز از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اس�تان خوزستان می باشد. اما در خصوص 
تقاضای وکیل خواهان مبنی بر مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه ، با توجه به نوع خواس�ته و موضوع دعوا و در نتیجه عدم اس�تحقاق 
خواهان و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی ، مبادرت به اعام و صدور حکم به بیحقی خواهان در این بخش می نماید. حکم بیحقی 

صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می باشد .
9/39-دادرس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اهواز - حجت جلیلیان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 به متهم نور آل کثیر فرزند حس�ین دائر 
برقتل مرحوم ش�یار س�عدی آل کثیر با اسلحه شکاری در پرونده کاسه 9009986147300710  ش�ماره بایگانی940063  که جهت 
ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی مورخ 22 / 10 / 1397  س�اعت 10 صبح در این دادگاه حاضر در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد .  نوبت اول :  6/  9/ 97  نوبت دوم :17 / 9 / 97 
1945-رئیس شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان خوزستان – سید ولی حسینی فالحی 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک آبدانان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موض�وع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می، 
برابر رأی ش�ماره 139760315007001194 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای روح اله امری  فرزند لطیف بشماره 
شناسنامه  1115صادره ازآبدانان در یک باب خانه به مساحت208/26 مترمربع  پاک 10051 فرعی از31 اصلی قطعه 7 ایام واقع در 
آبدانان-خیابان هزار در- خیابان شهید موسوی-  خیابان 12 متری خریداری شده از آقای نصراله محمدی و شرکت تعاونی مسکن 
ش�ماره دو کارکنان و منتسب به مالکیت رس�می منصورحیدری محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/8/30  تاریخ انتشار نوبت دوم: 9/15 /1397 
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم زهراءالحسن فرزند حنطوش دارای شناسنامه شماره 500 بشرح دادخواست به کاسه 664/97 حقوقی از این شورا درخواست 
ص�دور گواه�ی حصروراثت نامحدود نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عیده نادعلی زاده کاوری فرزند عبد به شناس�نامه 
ش�ماره 8084 در تاریخ 1371/1/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- سعد 
نادعلی زاده کاوری متولد 1336/4/19 به ش�ماره شناس�نامه 4720851541 صادره از عراق فرزند پسرمتوفی 2- اسعد نادعلی زاده 
کاوری متولد 1337/1/6 به ش�ماره شناس�نامه 4720851551 صادره از عراق فرزند پسرمتوفی 3- زهراء نادعلی زاده کاوری متولد 
1343/7/1 به ش�ماره شناس�نامه 4519422035 صادره از عراق فرزند دختر متوفی 4- لی�ا نادعلی زاده کاوری متولد1346/5/16 
به ش�ماره شناس�نامه 4720851576 صادره از عراق فرزند دختر متوفی 5-صغری نادعلی زاده کاوری متولد 1351/7/1 به ش�ماره 
شناسنامه 4519460867 صادره از دهلران  فرزند دختر متوفی 6- فاطمه نادعلی زاده کاوری متولد 1351/11/1 به شماره شناسنامه 
4519430844 ص�ادره از دهل�ران فرزن�د دخت�ر متوفی 7- زینب نادعل�ی زاده کاوری متولد 1353/7/25 به ش�ماره شنانس�امه 
4519874009 صادره از دهلران دختر متوفی واغیر می باش�ند  و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صاد رخواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم  فرخ کرم زاده فرزند پیره زاد  دارای شناس�نامه ش�ماره 482  بش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 377/97 حقوقی از این ش�ورا 
درخواست صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان جوانمیر سلیمانی  فرزند حسین به شناسنامه 
ش�ماره 9 در تاری�خ 89/12/16 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود حیات گفت�ه وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1- بهزاد 
س�لیمانی  متولد 1351 به ش�ماره شناسنامه 954صادره از دهلران پسرمتوفی 2- بهروز سلیمانی  متولد 1353 به شماره شناسنامه 
954 صادره از دهلران پس�رمتوفی 3- علی س�لیمانی متولد 1359 به ش�ماره شناس�نامه 1187صادره از دهلران فرزند متوفی 4- 
مجتبی س�لیمانی  متولد1361 به ش�ماره شناس�نامه 103 صادره از دهلران  پسر متوفی 5-سعید س�لیمانی  متولد 1363 به شماره 
شناس�نامه 4519926114 صادره از دهلران  پس�ر متوفی 6- فرزاد سلیمانی  متولد1366 ش�ماره شناسنامه 750 صادره از دهلران 
پس�رمتوفی 7- ش�هناز س�لیمانی متولد 1349  به ش�ماره شناس�نامه 952صادره از دهلران دختر متوفی8- فرخ کرم زاده متولد 
1330 به ش�ماره شناس�نامه 482 صادره از دهلران همسرمتوفی 9- مهناز سلیمانی متولد 1356 به شماره شنانسامه 997 صادره از 
دهلران دختر متوفی  واغیر می باشند  و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر 

آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صاد رخواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

آگهی اباغ
احترام�ًا خواهان میاد غامی نصرآبادی دادخواس�تی بطرفیت خوانده آقای مهدی زهرایی تقدیم این ش�ورا 
نم�وده نم�وده و از آنجائیکه خوانده مجهول المکان می باش�د ل�ذا طبق ماده 73 قانون ِآین دادرس�ی مدنی 
مراحل یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار نشر تا خوانده مذکور ظرف یکماه از طریق نشر آگهی 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد.
رییس شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- کریم تمری

آگهی 
در اجرای مادتین 115 و 180  قانون آئین دادرس�ی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری  حس�ب ش�کایت عباس�علی   عبدلی  و 
کیفرخواس�ت  صادره به متهم  آقای فرهاد کانتری فرزند حس�ینعلی  که مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد در روز ش�نبه  مورخ 
1397/10/22  ساعت 11:30  در جلسه رسیدگی  دادگاه و دفاع از اتهام منتسبه   در پرونده کاسه 960006 دایر بر انتقال مال غیر مطروحه 

در شعبه 101  دادگاه عمومی جزایی شهرستان خرمدره  حاضر شوند واا به صورت  غیابی  رسیدگی  و رای مقتضی صادر خواهد شد. 
777  مدیر دفتر  شعبه 101  دادگاه کیفری  دو  شهرستان خرمدره 
آگهی تغییرات موسسه حقوقی سفیران عدل آفرین شرق به شماره ثبت 5116 و 

شناسه ملی 14006023994
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : خانم مریم نوروزی با پرداخت مبلغ 50000 ریال به صندوق شرکت در ردیف 
ش�رکاء ش�رکت قرار گرفتند در نتیجه سرمایه ش�رکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 
1050000 ریال افزایش یافت و سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل اعام گردید: 
آقای جواد حسنی دارای 950000 ریال سهم الشرکه آقای سعید رجب زاده دارای 50000 

ریال سهم الشرکه خانم مریم نوروزی دارای 50000 ریال سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )307180(
آگهی تغییرات موسسه حقوقی سفیران عدل آفرین شرق به شماره ثبت 5116 و 

شناسه ملی 14006023994 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم 
مریم نوروزی به ش�ماره ملی 0794921531 به س�مت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای جواد حس�نی به شماره ملی 0932108581 به سمت رئیس هیئت مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت,بروات و سایر 
اوراق تجاری ش�رکت با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره )جواد حسنی( به همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )307200(

آگهی تغییرات شرکت روژان سپیده خاوران شرکت با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 61409 و شناسه ملی 14006758210

 به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای عبدالمجید بنیادی کدملی 1200072839 و خانم اعظم یوسفی زاده صفدرآباد 
کدمل�ی 0941144445 ب�ه عنوان اعض�ای هئیت مدیره برای م�دت نامحدود انتخاب 

گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )307202(

آگهی تغییرات شرکت کاسپین الکترونیک شایان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 41709 و شناسه ملی 10380575378 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور ف�وق العاده م�ورخ 1397/08/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : -خانم یلدا اولیائی به شماره ملی 0078178592 به سمت 
بازرس اصلی وآقای امین س�لطانی به شماره ملی 0873002954 به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )307204(
آگهی تغییرات شرکت ماهان کنترل شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

36704 و شناسه ملی 10380522427 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور ف�وق العاده م�ورخ 1397/09/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای علی صادقی ش�ماره مل�ی 0945580371 و علیرضا 
قربانی ش�ماره ملی 0839559003 و حس�ن صادقی شماره ملی 0901802263 و گلناز 
سرخابی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای 
رس�ول رستم نژاد طرقی به ش�ماره ملی 0946143528 به عنوان بازرس اصلی و بهناز 
شکفته به شماره ملی 0944701116 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
تعیین شدند -روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت نشر آگهی و دعوت نامه های شرکت 

تعییین شد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )307206(

آگهی تغییرات شرکت کاسپین الکترونیک شایان شرکت سهامی خاص به 
شماره ثبت 41709 و شناسه ملی 10380575378

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا 
ب�ر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/06 و با توجه به 
اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حساب سرمایه شرکت هیئت مدیره شرکت،افزایش سرمایه راعملی دانسته 
،در نتیجه مبلغ 1998500000 ریال از حس�اب بدهی ش�رکت کسر و به حساب سرمایه 
منظور گردیده اس�ت و ماده 5 اساس�نامه به ش�رح زیراصاح گردید ماده 5: س�رمایه 
ش�رکت مبلغ2000000000 ریال منقسم به 100 س�هم 20000000 ریالی با نام می باشد که 

تماماً پرداخت گردیده است.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )307207(
آگهی تغییرات شرکت آریا پی خاوران مهراس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 48243 و شناسه ملی 10380645955 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
ابراهیم جهانگیری بسمت رئیس هیت مدیره و مدیر عامل با شماره ملی 0779444027 
آقای یوسف مصلح قوچانی بسمت عضو هیئت مدیره با شماره ملی 0939987181 آقای 
حسین خانی علی آبادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره با شماره ملی 0938109693 و 
خانم اعظم صابر بسمت عضو هیئت مدیره با شماره ملی 0941598454 برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند . کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از 

چک- سفته و غیره با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )307208(

آگهی تغییرات شرکت تینا قدرت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
25500 و شناسه ملی 10380409219 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور ف�وق العاده م�ورخ 1397/02/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیراانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. - آقای مهدی کربایی به شماره ملی 1291066225 به عنوان بازرس 
علی البدل و آقای سید علی اکبر ابراهیم زاده موسویان به شماره ملی 0938427571 
ب�ه عنوان بازرس اصلی برای یک س�ال مالی انتخاب گردیدند. - س�مت اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند: آقای امین سرابی به شماره ملی 
0779557344 و آق�ای احمد زنگوئی به ش�ماره مل�ی 0942720921 و خانم مهدیس 

مختارراد به شماره ملی 0079739751 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )307211(

تاسیس شرکت تعاونی توسعه روستایی حکمت همدل آباد 
درتاریخ 1397/05/09 به شماره ثبت 65188 به شناسه ملی 14007754304 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. 
موضوع :باستناد مجوز شماره 31366 مورخ 97/02/22 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان مشهد ، احداث واحدهای تولیدی )کشاورزی,دامداری,صنعت,معدن,فرش و 
بافته های محلی و صنایع دستی و مشاغل خانگی (خدماتی)احداث واحدهای اقامتی 
,تفریحی,خدمات زیارتی و گردشگری,س�ردخانه,انبار نگهداری محصوات و نهادهای 
کشاورزی ( پرورش ماهی - ایجاد واحدها و امکانات آموزشی,خدمات بهداشتی و درمانی 
و انواع فروشگاههای مصرف و سایر موارد مرتبط با رشد و توسعه روستاهادرصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط و ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - بخش مرکزی - دهستان کنویست - روستا 
هندل آباد-کوچه محمد-کوچه غام-پاک 0-طبقه همکف- کدپستی 9359164475 
سرمایه شخصیت حقوقی : 12000000 ریال می باشد. که  به 24سهم 500000 ریالی منقسم 
گردیده اس�ت.برابر گواهی 3762382 مورخ 96/10/05 بانک توسعه تعاون شعبه امام 
خمینی مش�هد مبلغ 4000000ریال آن نقداً توس�ط اعضاء  پرداخ�ت و الباقی در تعهد 
س�هامداران می باش�د . اولین مدیران : خانم عزت امیری به شماره ملی 0700823514 
به س�مت عضو هیئت مدی�ره - عضو علی البدل به مدت 3 س�ال آقای محمد چوپان 
کارشرش�ر به ش�ماره ملی 0922061289 به سمت مدیرعامل وبه سمت منشی هیئت 
مدیره و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای عباس چوپان کار شرشر به 
ش�ماره ملی 0936254955 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 
سال آقای سعید یوسف پور به شماره ملی 0936256583 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 3 سال آقای علی محمد چوپان کار شرشر به شماره ملی 0936299517 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال بازرس اصلی و علی البدل : مرضیه رحیمی 
به شماره ملی 0936256982 5 به عنوان بازرس اصلی/بازرسان اصلی/هیأت بازرسی و 
مجید چوپانکار شرشر به شماره ملی 0922819181 2 به عنوان بازرس / بازرسان علی 
البدل برای یک س�ال مالی انتخاب گردیدن�د. روزنامه حمایت به عنوان روزنامه اصلی 
برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی و روزنامه شهرآرا به عنوان روزنامه علی البدل 
انتخاب گردیدند . دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی 
از قبیل چک-س�فته – و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت محمد چوپان کار شرش�ر 
)مدیرعامل(و علی محمد چوپان کار شرشر ) رئیس هیات مدیره ( و مهر شرکت دارای 
اعتبار است و اسناد عادی نامه ها با امضای محمد چوپان کار شرشر )مدیرعامل (و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )307213(

آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان: صفدر سبک دست  ساکن: قرچک طاییه بهارشمالي 21 طبقه سوم واحد 6 پ 202 خوانده: 
امیر دیدي  س�اکن: مجهول المکان خواس�ته: مطالبه وجه »خاصه رای« حسب محتویات پرونده 
کاسه 215/4/97 ش�عبه 4 شورای حل اختاف قرچک درخصوص دادخواست آقاي صفدر سبک 
دست بطرفیت امیر دیدي مبنی بر مطالبه وجه پس از انجام اقدامات ازم و تشریفات قانونی نهایتا 
بموجب دادنامه مذکور خوانده به پرداخت مبلغ 23/375/000 ریال راي ضمیمه مي باش�د بانضمام 
تاخیر تادیه دیرکرد آن با احتساب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف مدت 20 روز 
پ�س از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک می باش�د.مفاد رای صادره 
حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه قرچک می باش�د.نظر به 
اینکه خوانده مجهول المکان اعام ش�ده،خاصه مفاد رای صادره برای یکبار نشر آگهی می شود. 
تاریخ انتشار،تاریخ اباغ رای محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری به پیوست می باشد.
             1883   دبیر حوزه 4  شورای حل اختاف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
     خانم زینب موس�وي داراي ش�ماره شناسنامه 532  به شرح دادخواست به کاسه 974/1/97 از 
این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جعفر موسوي 
بشناس�نامه ش�ماره 151 درتاریخ 96/11/30  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر زینب موسوي  داراي شماره 
شناس�نامه 532 متولد 1352 دخترمتوفی 2- دختربس صادقي دارای شماره شناسنامه 17 متولد 
1319 همس�رمتوفی 3- لیلي موسوي دارای ش�ماره شناسنامه 237 متولد 1344 دخترمتوفی 4- 
جمیله موس�وي دارای شماره شناس�نامه 531 متولد 1351 دخترمتوفی 5- سید مصطفي موسوي 
دارای شماره شناسنامه 6 متولد 1342 پسرمتوفی 7- سید احمد موسوي دارای شماره شناسنامه 
متولد 2268 متولد 1362 پس�رمتوفي  8- مرتضي موسوي دارای شماره شناسنامه 49074 متولد 
1354 پسرمتوفي  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                        1884   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود ش�دن اس�ناد فروش خودروی وانت پیکان تیپ 1600i به رنگ س�فید شیری- 
  NAAA36AA4DG619444 118 ش�ماره شاس�یP0014657 روغنی مدل 1392ش�ماره موتور
شماره پاک ایران69-255 ب61 بنام قاسم شریفی ثانی فرزند علی شماره شناسنامه20068 صادره 
ازگنبد کاووس لذا فاکتور فروش کارخانه)س�ند کمپانی(خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه 

اعتبار ساقط میباشد.
329-استان گلستان - گرگان

آگهی مفقودی
  درخصوص مفقود ش�دن کارت ملی به مش�خصات خانم فاطمه کابلی نام پدر امراه ش�ماره  ملی 
1062923928 متولد 1363/01/28صادره ازشهرستان گرگان لذا کارت ملی فوق الذکر مفقود شده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
3050-استان گلستان –شهرستان گرگان

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به مرتضی لطفی که به اتهام توهین وتهدید ازطریق تلفن همراه موضوع شکایت علی قاسمی تحت کاسه 960825/دراین 
دادیاری تحت تعقیب قرارگرفته است واباغ احضاریه به وی به واسطه عدم شناسایی نامبرده امکان پذیرنشده است با نشرآگهی دریکی 
ازروزنامه های محلی/رس�می برای 1نوبت احضار میگردد ظرف30روزپس از درج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی درش�عبه9 

دادیاری دادسرای عمومی وانقاب گرگان حاضرشود در صورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
307-دادیار شعبه 9دادسرای عمومی وانقاب گرگان-عشرستاقی

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به علی رستم گل فرزند محمد که به اتهام توهین وایراد ضرب وجرح عمدی تحت کاسه 970608 بایگانی/10دادیاری تحت 
تعقیب قرارگرفته است واباغ احضاریه به وی به واسطه عدم شناسایی نامبرده امکان پذیرنشده است با نشرآگهی دریکی ازروزنامه های 
محلی وبرای 1نوبت احضار میگردد پس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی درشعبه 10دادیاری دادسرای عمومی وانقاب 

گرگان واقع درمیدان ترمینال گرگان حاضر شود درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
310-دادیار شعبه10دادسرای عمومی وانقاب گرگان-منتظری المشیری

آگهی احضار متهم
   بدینوسیله به غامعلی ارباب که به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی وتهدید با ساح سرد تحت کاسه 970787 بایگانی/10دادیاری تحت 
تعقیب قرارگرفته است واباغ احضاریه به وی به واسطه عدم شناسایی نامبرده امکان پذیرنشده است با نشرآگهی دریکی ازروزنامه های 
محلی وبرای 1نوبت احضارمیگردد پس ازدرج آگهی درروزنامه جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی درش�عبه 10دادیاری دادسرای عمومی وانقاب 

گرگان واقع درمیدان ترمینال گرگان حاضر شود درصورت عدم حضورطبق مقررات غیابا” رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد شد.
311-دادیار شعبه 10دادسرای عمومی وانقاب گرگان-منتظری المشیری

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه مشتکی عنه امین پیرنیا فرزند حسینعلی ازسوی این شعبه درپرونده کاسه بایگانی5/970291ب حسب شکایت نسرین 
امانی دایربرتهدید به قتل وسرقت خودرو وشروع به آدم ربایی ومزاحمت تلفنی وتوهین وتخریب شیشه خودرو تحت تعقیب میباشد واباغ 
احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن متهم ممکن نگردیده لذا دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی درامورکیفری مراتب برای 1نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشار درج تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار جهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی موضوع شکایت شاکی درپرونده 
کاسه شعبه پنجم بازپرسی واقع درگرگان میدان شهید قندهاری روبروی ترمینال دادسرای عمومی وانقاب حاضرگردد درغیراینصورت 

بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید. 
308-بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی وانقاب گرگان-عزیززاده

آگهی احضار متهم
  دراجرای ماده 174قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392باانتش�ار این آگهی یکنوبت درروزنامه متهمین آقای جال راش�کی فرزند 
محمد به اتهام ضرب وجرح عمدی)حارصه بینی- سیاه شدگی دورچشم(با داشتن حق وکیل ساعت9 صبح که بلحاظ مجهول المکان بودن 
احضارشوند تا یکماه پس ازنشراین آگاهی دراین شعبه حاضرشده تا ازاتهام فوق درپرونده کاسه 6/970464 د دفاع نمایند درصورت عدم 

حضور یا عدم اعام عذرموجه دادسرا تصمیم مناسب اخذ مینماید.
 309-دادیارشعبه 6 دادسرای عمومی وانقاب گرگان-طوسی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده510-97 شعبه 2شورای حل اختاف آزادشهر بدینوسیله به آقای موسی مراد قلی آخر مجهول المکان اخطار میگردد خواهان 
عبدالحکیم شیردل دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه به شورای حل اختاف آزادشهر تقدیم نموده است پس ازارجاع به 
این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده مجهول 
المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد تا 
خوانده دردفترشعبه 2شورای حل اختاف آزادشهر حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه دادرسی که 
به روزسه شنبه تاریخ97/10/25 ساعت9/30 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت 

آن ده روزخواهد بود.
349-مدیردفترشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده511-97 ش�عبه 2شورای حل اختاف آزادشهر بدینوسیله به آقای موس�ی مراد قلی آخر مجهول المکان اخطار میگردد 
خواهان عبدالحکیم ش�یردل دادخواستی بطرفیت شما به خواسته مطالبه طلب به ش�ورای حل اختاف آزادشهر تقدیم نموده است پس 
ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاس�ه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رس�یدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه 
خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج 
میگردد تا خوانده دردفترشعبه 2شورای حل اختاف آزادشهر حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه 
دادرسی که به روزسه شنبه تاریخ97/10/25 ساعت9 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت 

ومدت آن ده روزخواهد بود.
348-مدیردفترشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

دادنامه
خواس�ته: مطالب�ه بهای نس�ق زارعانه -  رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم مطهره س�هرابی فرد به وکال�ت از رحمت اله منصوری 
فرزند جهانگیر و صحبت اله منصوری فرزند جهانگیر و مراد خان . گلی و حوا ش�هرت هر س�ه منصوری  تاری بطرفیت صدیقه خرم 
آبادی سیامک خرم آبادی فرزند هادی فاطمه باجان فرخی فرزند نصرت اله و نور خدا عزیزی. زهرا . عذرا . کبری. معصومه فاطمه 
. ش�هناز. همگی ش�هرت عزیز. بخواسته مطالبه حق نسق زارعانه مورخ 1364 به عاوه جمیع خسارات ناشی از دادرسی بدین شرح 
که وکیل خواهان اظهار نموده است براساس قرارداد واگذاری عادی مورخ 1364 مورث خواندگان ردیف 4 الی 10 و خوانده ردیف 4 
منافع و نسق زارعانه پاک معروف به چمن روبروی آسیاب دره غریب اعم از حق ریشه و اشجار و ثمره و غیره را به مورث موکلین 
در قبال مبلغ 150000 تومان واگذار نموده اند لذا موکلین به عنوان قائم مقام قانونی واگذارکنندگان و مالک منافع کلیه حق و حقوق 
زراعی ملک موصوف هستند که مالک عرصه آن اقای شیخ علی محمد خرم آبادی مورث خواندگان ردیف 1 تا 3 است لذا با توجه به 
پیشینه زراعی موکل درخواست دریافت حق نسق زارعانه را دارم. با توجه به مطالب بیان شده و مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه 
ایجاد نسق زارعانه و حق زراعتی منوط به تصرف مجاز زارع در ملک می باشد به عبارت دیگر اذن مالک برای تصرف در ایجاد حق 
حاصل نگردیده است از سوی دیگر مطالبه بهای این حق از مالک منوط به استیفای مالک از عملکرد زارع به دلیل رفع تصرف ملک 
می باشد در حالی که با توجه به استشهاد یه تنظیمی شخصی بنام عباس شمسه اقدام به تصرف ملک نموده است لذا شرط اخیر نیز 
حاصل نمی باشد. بنابراین دادگاه دعوی خواهان ها را وارد نمی داند و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 336 
و 1257 قان�ون مدن�ی حکم بر ب�ی حقی خواهان ها صادر می گردد. رای صادره ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد./
رئیس شعبه دوم محاکم عمومی )حقوقی( بروجرد -  رسول بخشنده

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای قاسم گودرزی دارای شماره شناسنامه 398 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان ملوس ملکی به شماره شناسنامه 10 در تاریخ 1397/8/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-قاسم گودرزی -  فرزند  2- فاطمه گودرزی - فرزند ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از ش�ادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد  

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای محسن شیرویه دارای شماره شناسنامه 1797 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی شیرویه به شماره شناسنامه 793 در تاریخ 97/8/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-زهرا گل حسینی – همسر  2- ابوالفضل شیرویه – فرزند  3- محسن شیرویه – پدر  4- افسانه 
روزبهانی - مادر ضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 

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

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای بیژن گودرزی دارای شماره شناسنامه 42797 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان عزت اله گودرزی به شماره شناسنامه 16810 در تاریخ 97/8/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-کبری گودرزی – همسر  2- سعید گودرزی – فرزند  3- بیژن گودرزی – فرزند  4- فریده 
گودرزی - فرزند ضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 

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

اگهی مزایده اموال غیر منقول  )مرحله اول( 
دایراه اجرای احکام شورای حل اختاف شیروان در نظر دارد نسبت به مزایده سند قسمتی از ششدانگ پاک 2 فرعی از 1018 اصلی واقع 
در قطعه 1 شیروان بخش 5 قوچان  که برابر سوابق ثبتی چهار دانگ مشاع  از ششدانگ آن بنام آقای رضا خالق پناه می باشد  که با توجه 
به مساحت کل ششدانگ  بمیزان 323 متر مربع  میزان مساحت چهاردانگ بمساحت 215/33  متر مربع می باشد  که رقبه مورد تقاضا  
بمس�احت 113/21 متر مربع قس�متی از چهار دانگ مشاع مذکور  نیز می باشد که واقع در شیروان  انتهای خ ورزش  کوچه بن بست  قبل 
از کوچه شهید دولت  می باشد  که از ناحیه کارشناسی  به مبلغ 39/658/000 تومان ارزیابی شده  را در خصوص پرونده اجرایی  به کاسه 
شماره 970663 اجرای احکام مدنی  شورای حل اختاف  شیروان  در حضور نماینده حوزه قضائی و دادورز اجرای حقوقی به فروش برساند، 
مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا هزینه نقل 

و انتقال سند به عهده برنده مزایده می باشد.
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شیروان

زمان مزایده: روز پنج شنبه 1397/10/06 – از ساعت 10 ظهر الی 11 بعدازظهر
طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده با مراجعه به این اجرا معرفی نامه اخذ نمایند ضمنا برنده 

مزایده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید. 16
تاریخ انتشار 97/09/17 

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شیروان 
آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله سوم

 نظر به صدور دس�تور فروش یک قطعه باغ به مس�احت 380 متر مربع واقع در محدوده روس�تای برزلی با حدود اربعه شمال  ورثه مرحوم 
طاهری و جنوب متصل به ابوالفضل ضربی  و شرقا  متصل به دره  و غربا متصل است به مختار کیوان که دارای 10 اصل درخت گردو با عمر 32 
سال و 2 اصله درخت گردو با عمر حدود دو ساله است  با مساحت 380 متر مربع متعلق به پدر اصحاب دعوی می باشد که 380 متر مربع 

زمین مرحوم برات محمد توکلی مقدم که به مبلغ 152/000/000  از ناحیه کارشناسی ارزیابی گردیده است 
 در خصوص پرونده اجرایی به کاسه شماره 970548  اجرای شعبه اول در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای احکام حقوقی به فروش 
برساند مورد مزایده از قیمت کارشناسی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا مال 

مورد مزایده فاقد سند رسمی و صرفا گواهی اعطا می شود  و این اجرا مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد .
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی 

زمان مزایده: روز  سه شنبه 1397/10/01 – از ساعت 10 الی 11 
طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نشانی شیروان روستای برزلی بازدید به عمل آورند 
.ضمنا برنده مزایده بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید. و مابقی را ظرف یک ماه از 

خریدار اخذ می گردد. طالبین خرید 2 ساعت  قبل از ساعت مزایده جهت واریز  ده درصد در این اجرا  حاضر شوند . 
تاریخ انتشار در روزنامه  : شنبه  97/09/17 16

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان – مرادی 

4- حصروراثت
آقای مجید جبارپور فرزند محمد دارای شناسنامه 365 شرح دادخواست شماره 970589 مورخ 1397/9/13 توضیح داده شادروان طاهره 
جبارپور فرزند محمد بشناس�نامه 406 در تاریخ 97/8/5 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مجید جبارپور 
فرزند محمد متولد 1340/2/10 ش.ش 365 کدملی 2991371250 برادر متوفی. 2- اطهره جبارپور فرزند محمد متولد 1332/12/16 ش.ش 
33360 کدملی 2990330682 خواهر متوفی. 3- بتول جبارپور فرزند محمد متولد 1318/12/24 ش.ش 621 کدملی 2991183225 خواهر 
متوفی. 4- حکیمه جبارپور فرزند محمد متولد 1336/1/16 ش.ش 527 کدملی 2991324562 خواهر متوفی. 5- فاطمه سلطان جبارپور 
فرزند محمد متولد 1317/2/21 ش.ش 89 کدملی 2991172355 خواهر متوفی. 6- صدیقه جبارپور فرزند محمد متولد 1330/4/31 ش.ش 
33158 کدملی 2990328912 خواهر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
589 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

5- حصروراثت
خانم طاهره ناظمی معزآبادی فرزند اکبر دارای شناسنامه یک شرح دادخواست شماره 97/415/3 مورخ 1397/7/3 توضیح داده شادروان 
عبدالمن�اف بادفر فرزند مرتضی بشناس�نامه 221 در تاریخ 1397/5/15 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الف�وت وی عبارتند از : 
1- طاهره ناظمی معزآبادی فرزند اکبر ش.ش یک متولد 1340 همسر متوفی. 2- حامد بادفر فرزند عبدالمناف ش.ش 2980882054 متولد 
1376 فرزند پسر متوفی. 3- حسین بادفر فرزند عبدالمناف ش.ش 2980217034 متولد 1369 فرزند پسر متوفی. 4- سمیرا بادفر فرزند 
عبدالمناف ش.ش 2981200062 متولد 1379 فرزند دختر متوفی. 5- حسام بادفر فرزند عبدالمناف ش.ش 2980507271 متولد 1372 فرزند 
پسر متوفی. 6- ویکتوریا بادفر فرزند عبدالمناف ش.ش 991 متولد 1359 فرزند دختر متوفی. نامبرده به غیر از ورثه فوق وراث دیگری ندارد.  
لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
415 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

6- مفقودی
س�ند، برگ س�بز و کارت و بیمه نامه خودروی پژو 405 مدل 1394 به رنگ خاکس�تری متالیک به 
 5 FR 217376 124 و شماره شاسی K 0681639 ش�ماره پاک 84- 321 ص 79 به ش�ماره موتور
NAAM 01 CE بنام ستاره بوبرده فرزند صامی به شماره ملی 3380442127 صادره از بندرعباس 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

7- حصروراثت
آقای حس�ین راینی اکبرزاده فرزند س�یف اله دارای شناسنامه 1929 ش�رح دادخواست ش�ماره 970357 مورخ 1397/8/9 توضیح داده 
شادروان صیف اله راینی اکبرزاده فرزند عزیزاله بشناسنامه 2279 در تاریخ 1392/11/14 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- حسین راینی اکبرزاده ش.ش 1929 متولد 1339 فرزند متوفی. 2- عزیزاله اکبرزاده ش.ش 18 متولد 1345 فرزند متوفی. 
3- فاطمه اکبرزاده ش.ش 2476 متولد 1347 فرزند متوفی. 4- زهرا راینی اکبرزاده ش.ش 28 متولد 1337 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
357 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9709988323800054 ش�عبه 112 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه )112 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهایی  ش�ماره 
9709978313500853  نماینده  دادستان دادسرای عمومی و انقاب  کرمانشاه متهم: آقای علیرضا آرشی  فرزند محمدحسن به نشانی  
کرمانشاه  چهارراه رودکی  به سمت تعاون مقابل آتش نشانی  کابینت  سازی آرتین اتهام: رانندگی بدون پروانه رسمی  دادگاه با بررسی اوراق  
پرونده ختم رسیدگی  را ا عام و با استعانت از حضرت حق تعالی  مبادرت به صدور رای می نماید. رای  دادگاه  حسب مفاد کیفرخواست 
شماره 9710438315104903  صادره از دادسرای عمومی و انقاب کرمانشاه  آقای علیرضا ارش فرزند محمد حسین متهم است به رانندگی 
بدون داشتن گواهینامه با توجه به  گزارش مرجع انتظامی  و محتویات پرونده و عدم حضور    جهت دفاع از خود در دادگاه وقوع بزه از سوی 
مشارالیه  محرز و مسلم است فلذا دادگاه ضمن انطباق عمل وی با ماده 723  قانون مجازات اسامی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای 
دول�ت و مص�رف آن در موارد معین   و قانون بودجه مصوب 1397 وی را به پرداخت چهار میلیون  ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم و اعام می دارد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی  در این شعبه و پس از آن ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر   مرکز استان کرمانشاه می باشد. 
1828  رئیس شعبه 112  دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه 

دادنامه 
  تاریخ تنظیم: 1397/06/18  شماره بایگانی شعبه: 970134 پرونده کاسه 9609988321000167 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  
104 جزایی سابق تصمیم نهایی  شماره واخواه ها: 1. آقای امیر مرادی علی آبادی فرزند نعمت اله به نشانی  کرمانشاه   شهرک تعاون و حدت 
2   ایستگاه  5 کوی یحیی اسدی  پاک 20  ،  2. آقای رسول حیدری به نشانی کرمانشاه متواری  واخوانده ها: 1. آقای سلیم اسماعیلی  فرزند 
الماس  به نشانی استان ایام شهرستان  ایام شهر ایام ایوان بخش زرنه  خ جانباز پاک 7 ،  2. آقای اسمعیل حیدری فرزند علی با وکالت 
آقای جواد بابائی کاکاوند فرزند بهرام به نشانی کرمانشاه  دااهو  کرمانشاه دااهو  روبروی دادگستری اتهام:  فروش مال غیر  رای دادگاه  در 
خصوص واخواهی امیر مرادی علی آبادی نسبت به دادنامه غیابی 970435- 1397/04/14   صادره از این دادگاه که به موجب آن به لحاظ 
ارتکاب جرم دایر به صدور یک فقره چک به شماره 1605/714579/43  به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال  عهده بانک ملت به تحمل دو 
سال حبس تعزیری درجه شش و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است  نظر به اینکه واخواه در این مرحله از 
دادرسی اردبیل و بینه قانونی که موجبات فسخ دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ابراز و اقامه ننموده است علیهذا دادگاه   مستندا 
به ماده 406  قانون آئین دادرس�ی کیفری  ضمن صدور حکم به رد واخواهی واخواه دادنامه واخواس�ته را عینا تائید می نماید. رای صادره 

حضوری ظرف 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض  نزد محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می با شد. 
1826 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609988323300814 ش�عبه 108  دادگاه کیفری دو ش�هر کرمانشاه )108 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره  شکات: 1. 
مجتمع دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کرمانشاه  معاون دادستان به نشانی کرمانشاه  خیابان  شریعتی کوچه ثبت  2. آقای ارسان  
درویش�ی ده مجنونی فرزند محمد به نش�انی کرمانش�اه کرمانشاه شهیاد خ ش�باب  کوی  کرمی  کوی حقیقت پ11 متهم: آقای کیانوش 
خسروی به نشانی   اتهام: ایراد صدمه بدنی عمدی  رای دادگاه در خصوص اتهام کیانوش خسروی دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع 
کیفرخواست شماره 723- 97  مورخه 97/06/06  دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان  کرمانشاه دادگاه اوراق پرونده را مورد بررسی و 
مداقه قرار داده و با توجه به شکایت ارسان درویشی ده مجنونی  فرزند محمد گواهی پزشکی قانونی تحقیقات  محلی و اینکه در جلسه 
دادگاه  حاضر نش�ده و دفاعی ننموده بزه انتس�ابی  به نظر محرز بوده و به اس�تناد مواد 448- 449- 452- 454- 462- 569- 709- 710  
قانون مجازات اسامی مصوب 1392 وی را به پرداخت 1. یک صدم دیه  کامل بابت جراحت های  حا رصه زانوی راست و ارنج راست 2. یک 
پنجم از یک دوم از  چهار پنجم دیه کامل بابت شکستگی انتهایی تحتانی زند ا علی راست که بدون عیب بهبود یافته در حق شاکی ظرف 
مدت یک سال از تاریخ وقوع  جرم محکوم می نماید. رای صادره غیابی  و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و 

پس از آن به مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
1819 رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری دو کرمانشاه

اباغ دادنامه 
 به موجب دادنامه  شماره 9709970493300623 مورخه 97/8/9 و   دادنامه تصحیحی به شماره 9709970493300723  مورخه 97/9/5  
پرونده کاسه 970303  مطروحه در شعبه سوم خوانده  آقای فرهاد طهماسبی به پرداخت نفقات ایام زوجه از تاریخ 97/1/14 لغایت تاریخ  
صدور حکم 97/7/3 مجموعا به  مبلغ 22/100/000  ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 2/400/000 ریال و نیز پرداخت مبلغ 1/700/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و به پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق زوجه خانم دریا بخت یاری گندشمین با وکالت خانم مریم 
اصغری محکوم شده است. نظر به اینکه آدرس دقیق مشارالیه مشخص نبوده و مجهول المکان ا عام شده لذا مفاد  دادنامه به طریق درج 
در یکی از جراید کثیر اانتشار به وی اباغ می گردد تا چنانچه نسبت به رای صادره تقاضای واخواهی داشته باشد ظرف بیست روز پس از 

انتشار آگهی و پس از انقضای مهلت واخواهی  ظرف بیست روز اعتراض خود را به این شعبه تقدیم نماید. 
1099501  مسئول دفتر  شعبه 3 شورای حل اختاف اردبیل  - محمدی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
 در پرونده کاسه 960829  شعبه 108 دادگاه کیفری دو اردبیل آقای هادی احمد زاده – آقای مصطفی  اخاصی – آقای سلمان پیرزاده – 
خانم آمینه الیاسی متهم هستند به کاهبرداری موضوع شکایت آقای سعید همرنگ به  لحاظ مجهول المکان  بودن اباغ احضاریه به ایشان 
ممکن نشده است لذا در اجرای  ماده 344  قانون آئین دادرسی  کیفری مصوب 1392 با انتشار این آگهی  برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراانتشار  به نامبرده اباغ می گردد. روز شنبه 97/10/22 ساعت 12 ظهر جهت رسیدگی  در ا ین شعبه حضور بهم رسانند. در صورت 

عدم حضور  دادگاه تصمیم  مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
1099503  مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 108  دادگاه کیفری دو شهر اردبیل – شامی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
 در اجرای ماده 344  قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراانتشار  آقای نعمت قربانی که به لحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نشده است احضار می شود تا  در وقت 
رسیدگی 1397/11/17 ساعت  9  صبح با حضور در این  شعبه از اتهام منتسبه به در پرونده 970732  موضوع شکایت  عدالت موسی زاده 
دایر بر جعل و استفاده از یک فقره چک  جعلی به وی از خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور  دادگاه به صورت غیابی رسیدگی  و تصمیم  

مقتضی را اتخاذ خواهد  نمود. 
1099405  منشی شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل – کریم نژاد 

آگهی اخطاریه اجراء و ثبت طاق 
  جناب  آقای ساار محمدی  فرزند صادق به شماره شناسنامه 4270850663  متولد 1373/03/10  صادره از زنجان  همسر شما خانم محدثه 
حیدری  فرزند مردعلی با ارائه دادنامه  شماره 9709972400900606 مورخ 1397/04/16 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی زنجان 
که قطعیت یافته و ازم ااجراست   متقاضی  اجراء و ثبت طاق می باشد لذا بدینوسیله به  جنابعالی اخطار می شود حداکثر ظرف 15  روز از 
چاپ آگهی جهت اجراء و ثبت طاق به آدرس زنجان  میدان 15 خرداد چهارراه پایین کوچه  غریبیه پاک 5/1  دفتر ثبت طاق شماره شش 

زنجان مراجعه نمایید در غیر اینصورت  بنا به دستور دادگاه نسبت به ثبت طاق اقدام خواهد شد. 
497 علی بیات سردفتر 

دادنامه 
تاریخ: 97/8/29  ش�ماره بایگانی: 970765  ش�ماره دادنامه: 9709972446301574    مرجع رسیدگی  کننده: شعبه  اول دادگاه خانواده 
شهرستان زنجان خواهان: خانم سکینه بیگدلی  فرزند قدرت اله با وکالت خانم ثریا عباسی  فرزند جمشید به نشانی زنجان زنجان زنجان 
ابتدای خ  زینبه ساختمان   هفت بهشت ط5 واحد 502  خوانده : آقای غامرضا بیگدلی فرزند اشرف به نشانی تهران  پیشوا شهرک نقش 
جهان فاز  1 - 18 متری سروستان سروستان 4 روبروی نیلگون 6 طبقه همکف واحد 2 خواسته: طاق به درخواست زوجه  به تاریخ 97/8/29 
در وقت فوق العاده  پرونده کاسه 970765  در شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان زنجان به تصدی ا مضاء  کننده ذیل  تحت نظر و  جلسه 
تشکیل و دادگاه با  ماحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی   را اعام و  با استعانت از خداوند متعال  به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص  دادخواست خانم سکینه بیگدلی فرزند قدرت اله اهل و ساکن زنجان با وکالت   خانم ثریا عباسی به طرفیت 
آقای غامرضا  بیگدلی فرزند اشرف اهل و ساکن زنجان  مجهول المکان  به خواسته استیذان  اعمال وکالت مندرج در  نکاحنامه  رسمی 
مربوطه به منظور مطلقه شدن خواهان توسط خودش به وکالت از خوانده  به لحاظ تحقق شرط ضمن العقد ماحظه می گردد بر  اساس تصویر 
مصدق سند نکاحی شماره 4083  مورخه 67/12/22 دفتر رسمی ثبت ازدواج  شماره 38 حوزه ثبتی زنجان علقه و رابطه زوجیت فیمابین 
خواهان و خوانده  به سبب عقد دائمی با مهر المسمی  یکصد و ده هزار  تومان وجه رایج کشور  عندالمطالبه محرز و مسلم است دادگاه به 
استناد  مواد 27  و 28 قانون حمایت  از خانواده  مصوب 1391 قرار ارجاع  امر به داوری صادر تاش دادگاه و داوران انتخابی جهت ایجاد صلح 
و س�ازش  واصاح ذات البین و انصراف زوجه از طاق منتج به نتیجه نگردید و کیل محترم زوجه بیان نموده زو ج بیش از پنج س�ال است 
زندگی مشترک را ترک نموده و رفته و خبری  از ایشان نیست و در این مدت  خانواده و اقوام هزینه زندگی آنهار ا تا مین نموده است و با 
توجه به  تحقق شروط ضمن عقد نکاح  تقاضای صدور حکم طاق را  دارند و جهت اثبات  ادعای خود به شهادت شهود  استناد نموده اند و 
شهود نیز  با  رعایت شرایط قانونی شهادت داده اند. زوج اعتیاد شدید داشته اند و حدودا پنج سال است زندگی مشترک را ترک نموده اند 
و مخارج زندگی زوجه را خانواده  تامین می نمایند و زوجه با مشکات زیادی  زندگی می نماید. زوج علی رغم  دعوت از طریق انتشار آگهی  
در جلسه رسیدگی  دادگاه حاضر نشده  و ایحه دفاعیه   ای هم به دادگاه ارسال ننموده است با توجه به مراتب مذکور خواسته خواهان  کاما 
مصون از ا یراد و ا عتراض و اشکال مانده است و مطابق بند ب  شرایط ضمن عقد نکاح زوج به زو جه وکالت باعزل با حق توکیل به غیر داده  
که در موارد مشروحه بندهای دوازده گانه عقدنامه با رجوع  به دادگاه   و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طاق  خود را مطلقه نماید 
و نیز به زوجه وکالت  باعزل با حق تویل به غیر داده تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید. بنابراین تحقق شروط موضوع بند 8 از شرایط 
ضمن العقد مندرج در نکاحنامه رسمی مربوطه برای دادگاه محرز و مسلم است و دادگاه به تحت تعقیب عنوان وکالت برای زوجه در طاق 
خودش به استناد  ماده  1119  قانون مدنی حکم می نماید. نوع طاق بائن خلعی است و عده آن سه طهر از تاریخ اجرای صیغه طاق است و 
زوجین به استناد ماده 34  قانون حمایت  از خانواده  3 ماه مهلت  دارند از تاریخ اباغ رای قطی یا قطعی شدن رای با مراجعه به دفتر رسمی 
ثبت طاق با جاری نمودن صیغه طاق نسبت به ثبت آن اقدام نمایند. رعایت شرایط صحت اجرای صیغه  طاق از جمله مقررات مواد 1134  
و 1135 و 1140  و  1141 قانون مدنی و ماده 31 قانون حمایت  از خانواده  به عهده دفترخانه مجری صیغه طاق می باش�د و در مورد مس�ائل 
مالی زوجین دادگاه  در اجرای ماده 29  قانون حمایت  از خانواده  به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید. وکیل محترم زوجه بیان نموده زوجه 
ده هزار تومان از بابت مهریه را به همراه سایر حقوق مالی در قبال طاق به زوج بذل می نمایند. و در خصوص الباقی مهریه فعا ادعایی ند 
ارند. جهیزیه در ا ختیار    زوجه می باشد و فرزندان مشترک  زوجین از سن حضانت خارج شده اند و زوجه بیان نموده باردار نمی باشند. رای 
صادره غیابی  و ظرف مدت 20 روز پس از تاریخ اباغ و اقعی  به خوانده  قابل واخواهی در  این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر در محاکم محترم  تجدید نظر  مرکز ا ستان زنجان می باشد. 
498  رئیس شعبه  اول  دادگاه خانواده شهرستان زنجان 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
موس�ی طارمی دارای شماره شناسنامه 20 به شرح دادخواست کاس�ه 970673/ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده  که شادروان   جعفر طارمی به شماره شناسنامه 488 در تاریخ 96/7/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر به ولی اله شماره شناسنامه 9 ابوالفضل شماره شناسنامه 689  موسی شماره شناسنامه 20  عیسی شماره شناسنامه 
832 غامرضا شماره شناسنامه 3 جملگی طارمی پسران متوفی  و ام حبیبه   شماره شناسنامه 601 معصومه شماره شناسنامه 1007 فاطمه 
شماره شناسنامه 1024  جملگی طارمی دختران متوفی و آمنه پیکانی فرزند محمدعلی  شماره شناسنامه 521 همسر متوفی و اغیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.  
774 رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای منوچهر خوئینی دارای ش�ماره شناس�نامه 860 به ش�رح دادخواست کاس�ه 970675/ش6 از این شورا درخواست  گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و چنین توضی�ح داده  که ش�ادروان  یعقوبعلی خوئینی به ش�ماره شناس�نامه 335 در تاریخ 97/3/31 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به   جهانگیر  شماره شناسنامه 859   منوچهر  شماره شناسنامه 
860 مروتعلی  شماره شناسنامه 652  جملگی خوئینی  پسران متوفی و مهین شماره شناسنامه 20 لیا شماره شناسنامه 7 سمن 
گل ش�ماره شناس�نامه 730 مریم ش�ماره شناس�نامه 905  جملگی خوئینی دختران متوفی و فاطمه خوئینی فرزند رحیم  شماره 
شناس�نامه 523 همس�ر متوفی و   اغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد ش�د.  
775 رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف ابهر 

 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   خوانده   امیر سرداری 
خواهان: حمید قهرمانی  خوانده : امیر سرداری  خواسته: مطالبه طلب  وقت رسیدگی: 1397/10/22 ساعت 09:00 خواهان دادخواستی به 
طرفیت  خوانده آقای امیر سرداری  به خواسته مطالبه طلب تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان خرمدره نموده و پرونده به حوزه دوم 
این شورا ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخ 1397/10/22  ساعت 09:00 تعیین گردیده است و اینک به لحاظ مجهول المکان  بودن خوانده  
حسب درخواست خواهان و به تجویز  ماده 73  قانون آئین دادرسی   مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار  آگهی 
می گردد تا خوانده  پس از نشر آگهی مطابق قانون به دفتر حوزه دوم شورای حل اختاف شهرستان  خرمدره مراجعه نماید و ضمن ا عام 
نش�انی دقیق خود نس�خه ثانی دادخواست  و ضمائم را دریافت نماید و  در وقت مقرر جهت رسیدگی  حاضر شود. در غیر اینصورت شورا  

نسبت به موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. 
776 دبیر حوزه  دوم شورای حل اختاف شهرستان  خرمدره 
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511/76آگهی 
خواهان محمد اروجی    دادخواستی به طرفیت خوانده 1-اصغر احمدی 2-مژگان جدیدی الیگودرزی  به خواسته مطالبه سفته تقدیم دادگاه 
های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 
15 ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 312/970846 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/26 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 312 شورای حل اختاف  مجتمع شماره4  مشهد

511/77آگهی 
خواهان  کبری افخمی   دادخواستی به طرفیت خوانده اعظم داهی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره 4 ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970785 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت10 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواند و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی  و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 192 شورای حل اختاف  مجتمع شماره4  مشهد

511/78آگهی 
بدینوسیله به آقایان مجید مهاجر سلطانی و احمد سمسار شیرازی    فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای رضا دهقان   دادخواستی به 
خواسته اثبات وقوع عقد بیع و تنظیم سند خودرو  به طرفیت شما به شعبه 192 شورای حل اختاف مشهد ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
970831 ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/19 س�اعت 8 صبح تعیین ش�ده است لذا به استناد ماده 73 ق-ا-د-م مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 192 مشهد 
مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت 

مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/79رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي میثم رجبیان  داراي شناسنامه شماره 9524 به شرح دادخواست به کاسه 230/970571 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا تیر زاد  به شناسنامه 4826 در تاریخ 97/5/13 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد آب جو فرزند غامعلی و زهرا ش ش 827 ت ت 1342 ص تهران فرزند متوفی 
2- مهدی رجبیان فرزند محمد حسن و زهرا ش ش 69874 ت ت 1357 ص تهران فرزند متوفی 3- میثم رجبیان فرزند محمد حسن و زهرا 
ش ش 9524 ت ت 1364 ص تهران فرزند متوفی 4- کورش رجبیان فرزند محمد حسن و زهرا ش ش 6294 ت ت 1350 ص تهران فرزند 
متوفی 5- فرشته رجبیان فرزند محمد حسن و زهرا ش ش 6592 ت ت 1353 ص تهران فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/80رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراثت معصوم�ه داددش�تی کاته فرزن�د محمد تقی  به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701750 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان اصغر دائمی زحمتی  دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-معصومه داددشتی کاته )همسر(2-فاطمه جاوید )مادر(3-
محمد علی دائمی )پدر(4-س�جاد 5-س�هیا همگی دائمی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي 
مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/81رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت همای�ون ابراهی�م زاده فرزن�د منوچه�ر   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702011 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان صغری لطیف ش�یروان 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-هما 2-همایون 3-کتایون همگی ابراهیم 
زاده )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/82رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهره راحتی قوچانی فرزند علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702077 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان احمد وفادار مقدم  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهره راحتی قوچانی )همسر( 2-کورش 3- شهاب 4-بهنوش همگی وفادار 
مقدم)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/83رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت ش�هین فرامرزی س�اار فرزن�د س�اار   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701954 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عظیم ش�کوه سادات  
دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-ش�هین فرامرزی س�اار )همس�ر(2-
س�حر3-نگین4-نگار 5-علیرضا 6-مریم همگی شکوه س�ادات )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/84رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عبداله ناصری  فرزند محمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702066 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان میمنت ناصری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-عبداله ناصری )همس�ر (2-مرتض�ی 3-محترم 4- معصومه 5-فاطمه 
6-مری�م 7-مصطفی 8-محمد همگی ناصری )فرزند( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزب�ور را یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/85رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت گیتی اجالی فرزند احمد   به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702018 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد صادق طاهر دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-گیتی اجالی)همسر(2-سارا 3-محمد 4-محمد امین همگی طاهر )فرزند ( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/86رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت مریم جهانگیری فرزند صادق   به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 9709987506702081 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان جعفر تازه کار  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-مریم جهانگیری )فرزند( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/87رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت محمد رضا فریور دوغ آبادی فرزند غامحس�ین   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 
9709987506701925 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامحسین فریور دوغ 
آب�اد  دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود زندگي گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-غامرض�ا 2-غامعلی 3-زهرا 
4-محمد رضا 5-حمیده 6-حس�ن همگی فریور دوغ آباد )فرزند ( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/88رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت مهدی غفوریان صمدانی مش�هد فرزند تقی   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701865 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بی بی آغا نعمتی هاشمی  
دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-مه�دی 2-جواد 3-حمید رضا همگی 
غفوریان صمدانی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

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

511/89رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت میت�را میره�ادی فرزند س�ید حس�ین   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702007 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان سید حسین میرهادی  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-فاطمه ابوترابی)همسر(2-مجید 3-میترا 
همگی میرهادی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و 

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

511/90رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت امیر پوادین فرزند جعفر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702068 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان جعفر پوادین  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-ش�هناز احمد زاده املش�ی )همس�ر(2-امیر 3-آرمین 4-طناز همگی 
پوادین )فرزند( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا 

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

511/91رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت رجبعل�ی اس�می خانی فرزن�د غضنف�ر   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702024 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غضنفر اس�می خانی  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-فاطمه پور ش�اهوردی اصیل )همسر(2-
هادی 3-حمید رضا 4-وحید 5-رجبعلی 6- محمد همگی اس�می خانی )فرزندان( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/92رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه نواری فرزند اسداله   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701979 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید رضا دری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-فاطمه نواری )همس�ر( 2-س�ید حسین 3- سید معین 4-سید صادق 
همگی دری )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

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

511/93رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت سکینه رجبی فرزند عباس   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702006 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن غامزاده  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-سکینه رجبی )همسر (2-غامرضا 3-مهدی 4-محمد 5-مرتضی 6-تکتم 7-مصطفی همگی 
غامزاده )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/94رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مصطفی مهاجری فرزند علی احمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702035 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی احمد مهاج�ری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مصطفی 2-میثم 3-محسن 4-مهدی همگی مهاجری )فرزند(5-لیا زاهدی 
)همسر(6-مرضیه عظیمی )همسر(7-خیراانساء حاجی قرقروک )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/95رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فریبرز حاجی زاده فرزند غامرضا   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701829 
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا حاجی زاده   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-فریبرز 2-فرزانک همگی حاجی زاده )فرزندان( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/96رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراثت معصومه س�ادات بیضائی فرزند س�ید حس�ین   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702001 ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسن قاسم آبادی   دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-معصومه سادات بیضائی )همسر(2-نسرین 3-سعید 4-سمیرا 
5-سمانه 6-فاطمه همگی قاسم آبادی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

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

511/97رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت نسرین رمضانی فرزند ابوالحسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701950 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ابوالحسین رمضانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زینب شافعی )همسر( 2-مسعود 3-زهرا 4-نسرین 5-تکتم 6-حمید 7-حامد همگی 
رمضانی )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/118آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه مجید ستاران    که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد که از شعبه 302 
در پرونده شماره بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 1397025001886936 و شماره دادنامه مربوطه 9709977513200260 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 27/000/000 ریال بابت صدور چک 620447/36-95/1/22-620448/22-95/1/25 به اضافه 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ )سر رسید(چک 95/1/22-95/1/25 تا یوم اادا و هزینه دادرسی به مبلغ 725/000 ریال و در حق محکوم له 
و نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره 

اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
دفتر شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

511/119آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمد ساعی دهشک فرزند قاسمعلی     که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گردد که از ش�عبه 302 در پرونده شماره 960139 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 1397025001887348 و شماره 
دادنامه مربوطه 9609977513200730 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1-مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک بشماره و تاریخ 
90121793619-94/2/25 به مبلغ 50/000/000 از  حس�اب ش�ماره 55547513593770/01 عهده بانک پست بانک ایران شعبه سجاد کد 
شعبه 1312—2-مبلغ 2/485/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و هزینه انتشار آگهی 3-خسارت تاخیر تادیه با عنایت به واگذاری چک پس 
از واخواس�ت به خواهان از زمان مطالبه تقدیم دادخواس�ت 96/2/25 لغایت یوم اادا که بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی و توسط دایره 
محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می گردد در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در دولت محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین می 
گردد در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در دولت شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در 

غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
دفتر شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

آگهی 511/120
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه سجاد حسینی مرام     که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977507200450 صادره از شعبه 192 در پرونده شماره 960808 محکوم به صورت تضامنی به همراه خانم زیبا حاجی 
نژاد به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/630/000 ریال باتبت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بتبت هزینه 
درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم داخواس�ت مورخ 96/9/25 لغایت یوم اادا که بر مبنای 
نرخ تورم محاسبه در حق محکوم له رضا کاریان و نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

511/121آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه امیر ارسان بادمستانی طرقبه      که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977507200756 صادره از شعبه 192 در پرونده شماره970353 محکوم به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/179/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست در حق محکوم له و نیم غعشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد 

در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

511/122آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای 1-علی اکبر غامی 2-ربابه چروی 3-حس�ن قاس�می  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت تعاونی میزان در حال تصفیه علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9409977579800096  در پرونده  کاسه 
920404 –به پرداخت تضامنی مبلغ یک میلیاردو دویست و ده میلیون  ریال و هزینه دادرسی آن برابر قانون و همچنین زیان وجه)التزام(
قرار دادی تا روز بازپرداخت به صورتی که منتهی به دریافت زیان از زیان نشود در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی  مشهد

511/123آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای علی اکبر مس�تمند طرقی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی میزان در 
حال تصفیه علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9309977579800686 در پرونده  کاسه 920188 –به پرداخت تضامنی 
مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال  به همراه هزینه دادرسی آن برابر قانون و همچنین زیان )وجه التزام(قراردادی را تا روز باز پرداخت در 
حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی  مشهد

511/124آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای سید حسن حسینیون فرزند میر حسین   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمود 
اسکندری   بطرفیت شما به خواسته مطالبه اجرت المثل  و بموجب حکم شماره 9709977575400917 در پرونده کاسه 970110 به پرداخت 
تضامنی مبلغ 259/250/000 ریال طبق نظریه کارشناس تامین دلیل و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب فوق 
در روزنامه آگهی و با توجه به غیابی بودن دادنامه مذکور ظرف بیست روز از تاریخ درج در روزنامه قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد 
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/125آگهی اباغ نظریه کارشناس
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای 1-حسن قاسمی فرزند عباس 2-علیرضا حمزه زاده فرزند رجب 3-حمید اکبر نژاد فرزند علی اصغر    
فعا مجهول المکان اباغ می شود که  در پرونده کاسه 4/970215 کارشناس نظریه خود را اعام داشته لذا از تاریخ درج این آگهی ظرف 
ی�ک هفت�ه مهلت دارید ضمن مراجعه به دفتر ای�ن دادگاه و اعام آدرس محل اقامت خود نظریه مذک�ور را ماحظه و در صورت اعتراض 

مراتب را کتبا اعام نمائید 
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/126آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده 1-هادی جامعی 2-محمد جامعی 3-علی اکبر جامعی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواست بانک ملت    علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709987458301091 به تاریخ 97/8/29  در پرونده کاسه 
53/970589 محکومی�ت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ 146/962/231 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 4/905/027 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه از 
باقیمانده تس�هیات اعطائی به مبلغ 142/468/898 ریال از تاریخ 97/6/5 لغایت یوم الوصول به ماخذ 12 درصد مانده بدهی قابل 
محاسبه در اجرای احکام در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/127آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده 1-حسین پور ابراهیم شاندیز 2-امید صابری اقبالی   فعا مجهول المکان اباغ می شود 
در مورد دادخواس�ت بانک ملت    علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709987458301106 به تاریخ 97/8/30  
در پرونده کاس�ه 53/970445 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ 114/747/914 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 
3/928/348 ری�ال بابت هزینه های دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل در مرحله ب�دوی 4/300/000 ریال و در صورت ارجاع به مراحل 
بعدی مطابق تعرفه کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تایه از زمان سر رسید چک مورخ 93/7/29 تا اجرای حکم بر بمنای 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/128آگهی 
بدینوس�یله پیروآگه�ی ه�ای قبلی به خوانده 1-ماه منی�ر مرادی 2-عاطفه دوغائ�ی   فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت بانک ملت    علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977458301083 ب�ه تاریخ 97/8/27  در 
پرونده کاس�ه 53/970424 محکومی�ت تضامنی خواندگان به پرداخ�ت 1-مبلغ 78/724/512 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 
3574056ریال بابت هزینه های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه 
از باقیمانده تس�هیات اعطائی به مبلغ 52/544/050 ریال از تاریخ 97/4/9 لغایت اجرای حکم بر مبنای 12 درصد قابل محاس�به در 
اجرای احکام در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/129آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده 1-نسرین بیگلری دلوئی   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست تعاونی 
ثامن اائمه    علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977458301054 به تاریخ 97/8/23  در پرونده کاسه 
53/970503 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ 112/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 1/966/000ریال بابت 
هزینه های دادرس�ی و نش�ر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 4-خس�ارت تاخیر تادیه از  
تاریخ س�ر رس�ید چک مورخ 94/10/14 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم  در 
حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/130آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به خوانده 1-عباس گشایش�ی   فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت تعاونی 
ثامن اائمه   علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977458301055 به تاریخ 97/8/23  در پرونده کاسه 
53/970501 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 2/891/000 ریال بابت 
هزینه های دادرس�ی و نش�ر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 4-خس�ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ س�ر رس�ید چک مورخ 94/12/5 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم  در 
حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/131آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به خوانده 1-داود حس�ین آبادی  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت بانک 
مهر اقتصاد   علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709987458300964 به تاریخ 97/8/12  در پرونده کاس�ه 
53/970183 محکومی�ت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ 49/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 2/194/500ریال بابت 
هزینه های دادرس�ی و نش�ر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک مورخ 96/1/31 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم  در حق خواهان محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/132آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به خوانده 1-علیرضا یا علی 2-حس�ین محس�نی فرزقی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواست بانک مهر اقتصاد   علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977458301082 به تاریخ 97/8/27  در پرونده 
کاسه 53/970525 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ 60/097/669 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 3/408/220 ریال بابت 
هزینه های دادرسی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک مورخ 97/5/23 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم  در حق خواهان محکوم شده 

اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/133آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به خوانده 1-محدثه ش�کاری بافقی    فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک ملت    
علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709987458301015 به تاریخ 97/8/19  در پرونده کاسه 53/970538 محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت )خوانده ردیف دوم ملزم شده بدهی خود مربوط به قرارداد شماره 9529254/62 به مبلغ 200/000/000 ریال 
را در مورخ�ه 97/8/6 در موع�د مقرر به خواهان بپردازد و در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت هر یک از اقس�اط کل دین حال و 
یکجا قابل وصول خواهد بود و برابر شاخص نرخ تورم بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه محاسبه و اخذ خواهد گردید و قابل اجرا از طریق 
صدور اجرائیه خواهد بود و خواهان نیز ملزم شد در صورت تسویه حساب کامل اسناد و مدارک  مربوط به خواندگان )و ثایق و چک و سفته 
ها(را به ایشان مسترد نماید ( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/134آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده نصرت اله همتی فرزند ابراهیم    فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست اعتبار 
اعتماد ایرانیان   علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709987458301098  به تاریخ 97/8/29  در پرونده کاس�ه 
53/970391 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ 165/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 3/026/500 ریال بابت هزینه 
های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/135آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده ابراهیم ابراهیمی داود لی 2-الهام ابراهیمی داود لی 3-احسان ابراهیمی داود لی فعا مجهول المکان اباغ 
می شود در مورد دادخواست بانک مهر اقتصاد   علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9509987458301192 به تاریخ 95/12/18  در 
پرونده کاسه 53/950790 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1-مبلغ 49/787/914 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 1/910/000ریال بابت 
هزینه های دادرسی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 
مورخ 95/7/11 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم  در حق خواهان محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/136آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای 1-علی اصغر اکبر زاده فرزند محس�ن  2-سحر اکبرزاده فرزند حسن فعا مجهول المکان اباغ می 
شود در مورد دادخواست سید علی حسینی سید ابوالفضل  علیه شما بخواسته اثبات وقوع بیع الزام به تنظیم سند  بموجب حکم شماره 
9709977578701089 در پرونده  کاس�ه 37/970634 قرار رد دعوی  صادر شده است مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/137آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای  سید علی حسینی ابراهیم آباد  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست علی عنبری 
یزدی   علیه شما بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی  بموجب حکم شماره 9709977578701003 در پرونده  کاسه 37/961098  حکم 
به رد دعوی صادر شده است محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/138آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای 1-حمید باغبانی خادر 2- س�عید عباد 3-محمد عباد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت تعاونی میزان در حال تصفیه علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9209975115101495 در پرونده  کاسه 
911464 –به پرداخت تضامنی صدو هفتاد میلیون ریال به عاوه هزینه دادرسی مربوط مطابق تعرفه قانونی و همچنین خسارت قراردادی 
تا روز تسویه برابر قرارداد طرفین در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی  مشهد

511/98آگهی اباغ اجرائیه
آقای 1-علیرضا س�لطانیان 2-احمد اس�دی زاده 3-منصوره راه کان  پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی تعاونی میزان در حال 
تصفیه  بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می شود که پرونده کاسه 920417 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی پرداخت تضامنی مبلغ 
س�یصد میلیون ریال و هزینه دادرس�ی آن برابر قانون به مبلغ 6/000/000 ریال و همچنین زیان )وجه التزام (قراردادی تا روز باز پرداخت به 
صورتی که منتهی به دریافت زیان از زیان نشود در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم  لذا مراتب فوق 
مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده 
خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/99آگهی اباغ اجرائیه
آقای 1-مجید کدخدایی 2-مصطفی رحمتی  پیرو آگهی های منتش�ره قبلی در خصوص دعوی تعاونی میزان در حال تصفیه  بطرفیت ش�ما 
بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 930343 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی پرداخت تضامنی مبلغ نود و پنج میلیون ریال و 
هزینه دادرسی آن برابر قانون به مبلغ 2/910/000 ریال و همچنین زیان )وجه التزام (قراردادی تا روز باز پرداخت به صورتی که منتهی به دریافت 
زیان از زیان نشود در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم  لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات 

اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/100آگهی اباغ اجرائیه
آقای 1-اصغر احمدی 2-امیر حسین شامکوئی 3-حسین پورحصاری 4-مریم کاظمی 5-محمد حسن محمدی   پیرو آگهی های منتشره قبلی 
در خصوص دعوی تعاونی میزان در حال تصفیه  بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می شود که پرونده کاسه 930393 منجر به صدور اجرائیه 
بر علیه شما مبنی پرداخت تضامنی مبلغ خواسته  شصت و پنج میلیون ریال و هزینه دادرسی آن برابر قانون و همچنین زیان )وجه التزام( 
قراردادی تا روز باز پرداخت در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم  لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  
اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای 

عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/101آگهی اباغ اجرائیه
آقای 1-مرتضی یزدی 2- زهرا مرادی نجار    پیرو آگهی های منتش�ره قبلی در خصوص دعوی تعاونی میزان در حال تصفیه  بطرفیت ش�ما 
بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 911375 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی پرداخت تضامنی مبلغ هشتاد و پنج میلیون  
ریال به عاوه هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی به مبلغ 1/700/000 ریال و همچنین خسارت قراردادی تا روز تسویه برابر قرارداد طرفین در 
حق محکوم له پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم  لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت 
در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار 

دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/102آگهی اباغ اجرائیه
آقای 1-مهران جعفری 2-حسین حشمتی 3-امیر نوری 4-محمد جواد رمضان پور شهرکهنه 5-مهدی محمدی شاه آبادی    پیرو آگهی های 
منتشره قبلی در خصوص دعوی تعاونی میزان در حال تصفیه  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 920290 منجر به صدور 
اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت تضامنی مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون  ریال و هزینه دادرسی آن برابر قانون به مبلغ 15/000/000 ریال و 
همچنین زیان )وجه التزام (قراردادی تا روز باز پرداخت به صورتی که منتهی به دریافت زیان از زیان نشود در حق محکوم له و پرداخت نیم 
عش�ر دولتی در حق صندوق دولت محکوم  لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد 

مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/103آگهی اجرائیه 
-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به خانم منصوره موثقی فرزند علی محمد   که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق 
اجرائیه صادره از شعبه 4 در پرونده کاسه 930937 به موجب دادنامه شماره 9409977575400600 صادره از شعبه 4 محکوم علیه محکوم به 
پرداخت تضامنی مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته تا تاریخ تقدیم دادخواست 1393/9/17 و ساالیانه معادل 31 درصد مانده تسهیات 
از تاریخ مذکور لغایت یوم الوصول که توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ 3/770/000 ریال هزینه دادرسی در حق 
محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم 
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین  لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر 

اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
 مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/104آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکومین وحید طوفان نیا فرزند عباس –عاطفه حیدری فرزند محمد جواد که مجهول 
المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره  9609977458300331 مورخ 96/4/8 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده شماره 
960064 در خصوص دعوی تعاونی ثامن اائمه محکومین متضامنا محکومند پرداخت 1-مبلغ 130/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 
3900000 ریال بابت هزینه های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه از زمان سر 
رس�ید چک مورخ 95/1/26 تا اجرای حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5-نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2  مشهد

511/105آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم سید علی میرکتولی فرزند سید مجتبی  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره  9709977458300149 مورخ 97/2/30 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده شماره 960820 در خصوص دعوی تعاونی 
ثامن اائمه محکوم علیه محکومند پرداخت 1-مبلغ 54/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 1/350/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 95/2/6 تا اجرای حکم 
بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5-نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده 

محکومین می باشد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2  مشهد

511/106آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محمود رضائیان کاشانی فرزند ابراهیم  که مجهول المکان می باشد اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره  9609977458300332 مورخ 96/4/8 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده شماره 960013 در خصوص دعوی 
تعاونی اعتبار ثامن اائمه محکوم علیه محکومند پرداخت 1-مبلغ 105000000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 3260000ریال بابت هزینه های 
دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 94/12/1 تا 
اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5-نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 

بر عهده محکومین می باشد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2  مشهد

511/107آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه علی اکبر فرخنده فرزند ذبیح اله  که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره  9709977458300152 مورخ 97/2/30 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده شماره 960821 در خصوص دعوی اعتبار 
ثامن اائمه محکوم علیه محکومند پرداخت 1-مبلغ 108/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ 3/150/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و 
نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 94/10/7 تا 
اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5-نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 

بر عهده محکومین می باشد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2  مشهد

511/108آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین محمد هادی رنجبر فرزند حسنعلی –محمد رضا صهبائی اجالی فرزند غامرضا  که 
مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره  9609977458300329 مورخ 96/4/8 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 
ش�ماره 960066 در خصوص دعوی تعاونی ثامن اائمه محکومین متضامنا محکومند پرداخت 1-مبلغ 195/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 
2-مبلغ 5525000 ریال بابت هزینه های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4-خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سر رسید چک مورخ 95/1/29 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 
5-نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باش�د در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2  مشهد

511/109آگهی اباغ اجرائیه
آقای 1-رمضان ش�هباز 2-پروین مازاده 3-حس�ین مازاده  پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی تعاونی میزان در حال تصفیه  
بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 920436 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی پرداخت تضامنی مبلغ  یکصدو 
هشتاد میلیون ریال به همراه هزینه دادرسی به مبلغ 3/600/000 ریال برابر قانون و همچنین زیان )وجه التزام(قراردادی را تا روز باز پرداخت در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم  لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت 
در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار 

دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/110آگهی اباغ اجرائیه
آقای 1-اوش�نگ حیدری 2-میثم دوس�ت آبادی 3- امیر صحرائی 4- محمد ناصر نجفی    پیرو آگهی های منتش�ره قبلی در خصوص دعوی 
تعاونی میزان در حال تصفیه  بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می شود که پرونده کاسه 930455 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی 
پرداخت تضامنی مبلغ چهارصد  میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ 8/000/000 ریال آن برابر قانون و همچنین زیان )وجه التزام قراردادی 
تا روز باز پرداخت به صورتی که منتهی به دریافت زیان از زیان نش�ود در حق محکوم له و پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت 
محک�وم  ل�ذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قان�ون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گ�ردد این اجرائیه ده روز پس از 
انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود 

را کتبا به دادگاه اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/111آگهی اباغ اجرائیه
آقای 1-حسن شجاعی نیا 2-میثم بسکابادی 3-عباسعلی بسکابادی    پیرو آگهی های منتشره قبلی در خصوص دعوی تعاونی میزان در حال 
تصفیه  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 901323 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی پرداخت تضامنی مبلغ 
یکصدو بیست و پنج  میلیون ریال را به عاوه هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی 2/500/000 ریال و نیز وجه التزام قراردادی را تا روز تسویه در 
حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم  لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت 
در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار 

دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/112آگهی اباغ اجرائیه
 بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خوانده محمود شریعتی  فعا مجهول المکان می باشد در مورد دادخواست تعاونی ثامن اائمه علیه شما به 
خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9509977458401029 در پرونده کاسه 54/950853 صادره از این شورا مبنی بر محکومیت 
شما به :1-مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3/055/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی کانون وکای دادگس�تری 4-خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ  93/7/14 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم 
بانک مرکزی با احتساب ددر دایره اجرای حکم در حق خواهان 5- پرداخت حق ااجرای نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد منجر 
به صدوراخطار اجرائی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت درجراید درج می گردد و این اخطار 
اجرائی  ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذاش�ته خواهد شد و در صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود  به قسمت اجرا پس از این برای 

عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد     
متصدی امور دفتری  شعبه54 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2مشهد

511/113آگهی اباغ اجرائیه 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسن عادلی معینی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
اجراییه صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقیی مشهد محکوم به پرداخت مبلغ 46/050/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی در حق 
محکوم له آقای جواد سفری مقدم و نیم عشر دولتی شده اید ظرف  ده روز پس از انتشار آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود شماره بایگانی :930014
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/114آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای قاسم غام زادگان شرق   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977513300551 صادره از شعبه 303 در پرونده شماره 970214 محکوم به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 829/000 ریال هزینه دادرسی و الصاق تمبر و اوراق و درج روزنامه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ عدم پرداخت 94/8/26 تا 
یوم اادا در حق محکوم له مجید باغانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد 

در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4  مشهد

511/115آگهی اباغ اجرائیه
آقای مرتضی محمدی و علی داروغه   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای مسعود شاهسونی  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود 
که پرونده کاسه 961117منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر مطالبه وجه چک بملغ 25 میلیون ریال گردیده است لذا مراتب وفق مواد 
19-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد 

شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه189 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/116آگهی اباغ اجرائیه
خانم فاطمه مجدی و آقای حسین تازیکی  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی طیبه امینی  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که 
پرونده کاس�ه 960751 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبنی بر مطالبه وجه محکوم علیه محکوم است به پرداخت  مبلغ هفتاد و شش 
میلیون و چهارصد هزار بابت اصل خواسته )به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و شش میلیون و چهار صد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 
253288 مورخ 95/6/15 عهده بانک سپه(و مبلغ دو میلیون و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و چهارصد 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 95/6/15 لغایت یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم 
محاسبه و در حق محکوم له محکوم می نماید و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119-118-19 
قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این 

برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه192 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/117آگهی اباغ اجرائیه
آقای علی اکبر شریف نجفی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای علیرضا فرهنگ  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاس�ه 970273 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبنی بر بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره و شماره دادنامه مربوطه 
9709977506600660 محکوم علیه محکوم است به پرداخت یک فقره سفته مدرکیه به شماره 0974350)سری-ه(به 1-مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ یک میلیون و سیصدو بیست و سه هزار ریال هزینه دادرسی ااصاق تمبر و روزنامه 3-خسارت تاخیر تادیه 
از زمان تقدیم دادخواست )97/3/23(محاسبه و در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 
19-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد 

شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مسئول دفتر شعبه186 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/139آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای رضا دولتی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سیدعلی رحیمی علیه شما بخواسته 
مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره9709977579900828 در پرونده  کاس�ه 12/970357–به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وخسارت دادرسی طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تاهنگام پرداخت بارعایت تناسب تغییر شاخص ساانه بانک 
مرکزی ایران درحق محکوم له محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/140آگهی اباغ دادنامه
پی�رو اباغیه های قبلی به آقای مجتبی رس�تگار مقدم مایونی فرزندرمضانعل�ی فعا مجهول المکان با ش�ماره بایگانی 970143 اباغ می 
ش�وددر خصوص دعوی آقای محمدحسین مومن باوکالت آقایان مهدی محمدزاده ومصطفی تاجی بطرفیت آقای مجتبی رستگار مقدم 
مایونی به خواسته رسیدگی به خواسته مطالبه اجور معوقه وقبوض به موجب اجاره نامه شماره4865 مورخه95/2/25 به میزان هشتاد 
وپنج میلیون ریال درخال مدت اجاره شماره 4865 مورخه95/2/25به میزان هشتاد وپنج میلیون ریال درخال مدت اجاره به انضمام 
کلیه خس�ارت قانونی محکوم ش�ده اید به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال اجورمعوقه ازقرارماهیانه سیزده میلیون ریال درخال مدت 
اجاره ازتاریخ 95/2/26 الی96/2/26 زمان تخلیه به انضمام مبلغ2285000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ450000ریال هزینه درج 
آگهی روزنامه وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می نماید نسبت به مازاد مبلغ خواسته)5/000/000ریال بابت 
قبوض مصرفی(باتوجه به اینکه هیچ گونه قبض پرداختی ومدرکی به ش�عبه ارائه نش�ده اس�ت لذا شورا قرار رد دعوی خواهان راصادر 

واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از درج در روزنامه قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
مسئول دفتر شعبه 310 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/141آگهی اباغ دادنامه
پیرو اباغیه های قبلی به آقایان مجید تبریها وابوالفضل غفاری مهوار فعا مجهول المکان با ش�ماره پرونده 960748 اباغ می شوددر 
خصوص دادخواس�ت خواهان آقای مهدی ظهورنیا بطرفیت آقایان1-مجید تبریها 2-ابوالفضل غفاری به خواس�ته تقاضای مطالبه وجه 
یک فقره چک به ش�ماره وتاریخ 137399 مورخه96/8/20 عهده بانک ملت ش�عبه نورد س�اوه به انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه 
های دادرس�ی محکوم ش�ده اید به پرداخت مبلغ1-مبلغ یکصد وپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ چهارمیلیون وهشتصد 
هزارریال بعنوان هزینه دادرسی3-خس�ارت تاخیرتادیه اززمان سررس�ید چک مورخه96/8/20لغایت یوم ااداء که برمبنای ش�اخص 
بانک مرکزی وتوس�ط دایره محترم اجرای احکام محاس�به وتعیین می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس�ت روز پس از درج در 

روزنامه قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
مسئول دفتر شعبه 310 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/142آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ی های قبل�ی به آقای کاظم رش�یدی2-عذری صفائی فعا مجه�ول المکان اباغ می گردد درمورد دادخواس�ت 
امیریعقوبی علیه ش�مابه خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977513801145 درپرونده کاسه 9709987513800645 
ش�ماره بایگانی970660 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت1-مبلغ110/000/000ریال بابت اصل خواس�ته2-مبلغ2/734/000ریال 
بعنوان هزینه دادرسی ومبلغ450/000ریال هزینه درج آگهی3-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک94/9/20لغایت یوم ااداء که 
برمبنای شاخص بانک مرکزی وتوسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه وتعیین می گردد درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره 

غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/143آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ی ه�ای قبلی به آقای حس�ن جلیلی�ان مبهوت فعا مجه�ول المکان اباغ می ش�ود درمورد دادخواس�ت آقای 
امیرحسین مکانیک صنعتی علیه شمابه خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره9709977507200900مورخه1397/07/17 درپرونده 
کاسه970352 به اینکه پرداخت1-مبلغ120/000/000ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ1/796/000ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله 
وکیل برابر تعرفه ومبلغ450/000ریال بابت آگهی جراید3-خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 97/4/16لغایت یوم الوصول 
درحق خواهان محکوم ش�ده ایدمراتب بدینوس�یله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ازتاریخ درج در روزنامه ظرف بیست 

روز قابل واخواهی در همین شعبه است
مسئول دفتر شعبه 192شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/144مزایده اموال-مرحله اول
بدینوس�یله پرونده اجرائی کاس�ه شماره 972552-32 صادره از حوزه شماره 146 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای رضا 
نظری جمعا به پرداخت مبلغ 142/946/046 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای امیر حس�ین زاده 
محکوم گردیده اس�ت چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در 
قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگس�تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/2 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل 
اجرای احکام مدنی مجتمع سه شوراهای حل اختاف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی – بین قرنی 22 و 24 واحد اجرا از طریق مزایده 
حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت پایه ش�روع و به کس�انیکه بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به 
خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود ،ضمنا حداقل ده درصد از بهای 
فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از:یکدستگاه سری تراش AZO سبز 
رنگ دارای شاس�ی و الکتروموتور روی دس�تگاه 80/000/000 ریال- یک دس�تگاه چیزل به انضمام غلطک و تیغه های مربوطه 5 شاخه 

78/000/000 ریال ارزش کل اقام 158/000/000 ریال می باشد 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد مقدس

511/145مزایده اموال-مرحله دوم
بدینوس�یله پرونده اجرائی کاس�ه شماره 960103-31 صادره از حوزه شماره 164 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای حسن 
صدیق –جواد صدیق  جمعا به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه در حق محکوم له آقای صفر 
سااری  محکوم گردیده است چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه 
ذیل در قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگس�تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/3 از ساعت10 الی 11 صبح 
در محل اجرای احکام مدنی مجتمع س�ه ش�وراهای حل اختاف مش�هد واقع در بلوار ش�هید قرنی – بین قرنی 22 و 24 واحد اجرا از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ، 
طالبین به خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ،ضمنا حداقل ده درصد 
از بهای فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د.اموال مورد مزایده عبارت اس�ت از:یک بیس�تم ملک پاک 
ثبتی 2988 فرعی از 3-اصلی بخش 9 مش�هد واقع در بلوار مطهری ش�مالی 28 ش�هید حس�ن زاده 5 سمت راست کوچه دوم-سمت 
چپ –کوچه اول پ 24 –قدمت بیش از 30 س�ال- نماس�نگ-پنجره ها فلزی –دیوارها نقاش�ی و س�نگ –کابینت فلزی معمولی –زیر 
زمین و هم کف-سیستم گرمایش و گاز و بخاری و دارای اشتراکات شهری که با توجه به مراتب فوق الذکر ارزش ششدانگ پاک ثبتی 
مذکور توسط کارشناس 210/000/000 ت و ارزش یک بیستم آن معادل 10/500/000 ت می باشد ازم به ذکر است کلیه هزینه های معوقه 

به عهده فروشنده و هزینه تنظیم سند بالمناصفه می باشد 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 3مشهد مقدس

511/146مزایده اموال-مرحله دوم
بدینوس�یله پرونده اجرائی کاسه شماره 971385-31 صادره از حوزه شماره 164 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای حامد 
جالی�ان جمعا به پرداخت مبلغ 16/370/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه در ح�ق محکوم له ناهید عیدی  محکوم 
گردیده اس�ت چون تا کنون نس�بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حس�ب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/1 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی مجتمع س�ه ش�وراهای حل اختاف مش�هد واقع در بلوار ش�هید قرن�ی – بین قرنی 22 و 24 واحد اج�را از طریق مزایده 
حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت پایه ش�روع و به کس�انیکه بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به 
خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود ،ضمنا حداقل ده درصد از بهای 
ف�روش م�ورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د.اموال مورد مزایده عبارت اس�ت از:1-تع�داد 57 عد روتختی تک 
نو –داخل کاور بس�ته بندی شده –رنگ مختلف-جنس مختلف-25/650/000 ریال ---2- تعداد 6 دوک قرقره نخ کامل در رنگ های 
متف�اوت 180/000 ری�ال 3- تعداد 60 دوک قرقره نخ نیمه کاره در رنگ ه�ای متفاوت 600/000 ریال 4- تعداد 3 عدد بالش بزرگ بدون 
رویه 270/000 ریال 5-تعداد 27 عدد بالش کوچک در انواع متفاوت 945/000 ریال  6- یکعدد تش�ک تختی مس�تعمل و کهنه 100/000 

ریال 7- توپ بزرگ ایه ایکو عرض 20---2 متر 1/600/000 ریال ارزش کل اقام 29/345/000 ریال می باشد  
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد مقدس

511/147مزایده اموال-مرحله اول
بدینوس�یله پرونده اجرائی کاسه شماره 972484-31 صادره از حوزه شماره 159 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای مریم 
دلدار  جمعا به پرداخت مبلغ 90/041/256 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه در حق محکوم له امیر موس�ی پور  محکوم 
گردیده اس�ت چون تا کنون نس�بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حس�ب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/1 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی مجتمع س�ه ش�وراهای حل اختاف مش�هد واقع در بلوار ش�هید قرن�ی – بین قرنی 22 و 24 واحد اج�را از طریق مزایده 
حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت پایه ش�روع و به کس�انیکه بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به 
خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود ،ضمنا حداقل ده درصد از بهای 
فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از:تعداد 360 صندلی پایه استیل رویه 

مشمایی 90/000/000/000 ریال –دو دستگاه هیترگازی مدل 845 –52/000/000 ریال ---ارزش کل اقام 142/000/000 ریال می باشد 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 3مشهد مقدس

511/148مزایده اموال-مرحله اول
بدینوس�یله پرونده اجرائی کاسه شماره 970098-32 صادره از حوزه شماره 145 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای جعفر 
تکلوی  جمعا به پرداخت مبلغ 74/718/683 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیرتادیه در حق محکوم له مجید قائمی محکوم 
گردیده اس�ت چون تا کنون نس�بت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حس�ب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/2 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی مجتمع س�ه ش�وراهای حل اختاف مش�هد واقع در بلوار ش�هید قرن�ی – بین قرنی 22 و 24 واحد اج�را از طریق مزایده 
حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت پایه ش�روع و به کس�انیکه بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به 
خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود ،ضمنا حداقل ده درصد از بهای 
فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از:1-تعداد 200 جفت کفش با کیفیت 
ب�ه مبلغ 21/000/000 ریال )مردانه-زنانه-بچگانه(با کیفیت متفاوت مقداد 11 متری آس�تری ب�ه مبلغ 1/155/000 ریال –ارزش کل اقام 

22/155/000 ریال می باشد 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 3مشهد مقدس

511/149مزایده اموال-مرحله اول
بدینوس�یله پرونده اجرائی کاسه ش�ماره 968540-31 صادره از حوزه شماره 169 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای سید 
احمد محمودی  جمعا به پرداخت مبلغ 561/621/739 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له علیرضا وحدتی  
محکوم گردیده اس�ت چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در 
قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگس�تری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/3 از ساعت 9 الی 10 ظهر در محل 
اجرای احکام مدنی مجتمع سه شوراهای حل اختاف مشهد واقع در بلوار شهید قرنی – بین قرنی 22 و 24 واحد اجرا از طریق مزایده 
حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت پایه ش�روع و به کس�انیکه بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد شد ، طالبین به 
خرید می تواند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود ،ضمنا حداقل ده درصد از بهای 
فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد.اموال مورد مزایده عبارت است از:1-یکدستگاه صندلی ماساژور مدل 

RK-2016 به شماره سریال 08095118E به همراه یونیت کنترل مربوطه با فرض کارکرد صحیح به ارزش 80/000/000 ریال می باشد 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مجتمع شماره 3مشهد مقدس

512/150رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غام حبیبی نیا دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کاسه 2/1270/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اس�معیل فاضلی به شناسنامه 86 در تاریخ 1397/8/29 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- غام حبیبی نیا فرزند اسماعیل  تولد 1316/1/15 ش ش 3 صادره 
از تربت جام ، فرزند متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اا 

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

آگهی حصر وراثت
خانم صدیقه زارعی فیض دارای ش�ماره شناس�نامه 68 به شرح دادخواست به کاس�ه 97000400634 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد رش�یدی شئون به شماره شناس�نامه 217 به تاریخ 1396/04/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- صدیقه زارعی فیض فرزند اله وردی بشماره شناسنامه 
65 متولد 1360 صادره کبودرآهنگ همس�ر متوفی 2- مهدی رش�یدی ش�ئون فرزند محمد بشماره شناس�نامه 4890496173 متولد 
1381 صادره نظرآباد پسر متوفی 3- ملیکا رشیدی شئون فرزند محمد بشماره شناسنامه 7170131390 متولد 1390 صادره ساوجباغ 
دختر متوفی 4- شادعلی رشیدی شئول فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 157 متولد 1332 صادره کبودرآهنگ پدر متوفی 5- فاطمه 
رس�تمی فرزند قدرت بشماره شناس�نامه 3 متولد 1339 صادره آوج مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1805

آگهی حصر وراثت
آقای ایرج کبودوند دارای ش�ماره شناس�نامه 4890098305 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 97000400676 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان بهمن کبودوند به ش�ماره شناسنامه 259 به تاریخ 1396/02/05 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- یوس�ف کبودوند فرزند بهمن بشماره شناسنامه 792 
متولد 1362 صادره کرج پس�ر متوفی 2-  رحمن کبودوند فرزند بهمن بش�ماره شناس�نامه 305 متولد 1364 صادره س�اوجباغ پس�ر 
متوفی 3- تورج کبودوند فرزند بهمن بش�ماره شناسنامه 0310068258 متولد 1367 صادره کرج پسر متوفی 4- ایرج کبودوند فرزند 
بهمن بش�ماره شناسنامه 4890098305 متولد 1370 صادره س�اوجباغ  پسر متوفی 5- رقیه کبودوند فرزند بهمن بشماره شناسنامه 
1279 متولد 1360 صادره ساوجباغ دختر متوفی 6- زهرا کبودوند فرزند بهمن بشماره شناسنامه 4890233555 متولد 1373 صادره 
س�اوجباغ دختر متوفی 7- فاطمه آقارضایی فرزند ارجعلی بش�ماره شناسنامه 414 متولد 1340 صادره بیجار همسر متوفی 8- امینه 
کریمی نس�ب فرزند اس�داله بش�ماره شناس�نامه 4890438270 متولد 1312 صادره س�اوجباغ مادر متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1806

اخطاریه دفترخانه
جناب آقای حس�ین ایمانی فرزند عبدالعلی همس�ر شما جهت اجرای حکم دادگاه مبنی بر طاق به این دفترخانه مراجعه نموده است . 
لذا به شما اخطار می گردد ظرف مدت هفت روز جهت ثبت واقعه طاق به این دفترخانه واقع در هشتگرد خیابان شهید بختیاری کوچه 

رسالت مراجعه نمائید در غیر اینصورت برابر قانون اقدام خواهد شد .
سردفتر طاق شماره 3 ساوجباغ – احمد بکتاش نظرآباد : 1807

511/291گواهی حصر وراثت
آقاي س�یدمجید حسن پور ازغدی به شناسنامه شماره 5 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972375-243 تقدیم این ش�ورا نموده وچنین اش�عار داشته است که ش�ادروان خانم زهرا عامل شعرباف گویا به شناسنامه شماره 21675 
درتاریخ1389/09/03دراقامت�گاه دائم�ی خود ف�وت نموده و ورثه حین الف�وت وی عبارتند از :1-محمدش�یرزادعیدگاهی ش.ش 441 محل 
صدور شناس�نامه مش�هد فرزندمتوفی2-محمدعلی ش�یرزادعیدگاهی ش.ش52398 محل صدور شناسنامه مش�هد فرزندمتوفی3-اکرم 
شیرزادعیدگاهی ش.ش35076 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی4-محسن شیرزادعیدگاهی ش.ش58940 محل صدور شناسنامه 
مشهد فرزندمتوفی  ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره750886 
وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به 
ش�ماره 111564 س�رانجام در تاریخ 1397/09/13 دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء 
کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی 
دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی 

این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
    آقاي محمد عاري داراي ش�ماره شناس�نامه 6036 به شرح دادخواست به کاسه 964/1/97 
از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان گداعلي 
صائبي نیكو بشناس�نامه ش�ماره 1641 درتاریخ 95/3/2 اقامتگاه دائم�ی خود را بدرود زندگی 
گفت�ه ورث�ه حین الف�وت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-مجتب�ي صائبي نیكو  داراي ش�ماره 
شناسنامه 1579 متولد 1355 پسرمتوفی 2- زهرا صائبي نیكو دارای شماره شناسنامه 17821  
متولد 1362 دخترمتوفی 3- معصومه صائبي نیكو دارای شماره شناسنامه 17822 متولد 1364 
دخترمتوفی 4- رخساره سخنگوي چوبه دارای شماره شناسنامه 8  متولد 1329 همسرمتوفی 
5- فاطمه صائبي نیكو دارای ش�ماره شناس�نامه یک متول�د 1353 دخترمتوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یكم  شورای حل 

اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                       1885    رئیس شعبه یكم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آق�اي محمدعلي گلس�تاني داراي ش�ماره شناس�نامه 152 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
972/1/97  از ای�ن ش�عبه درخواس�ت گواه�ی حصروراث�ت نم�وده و چنین توضی�ح داده که 
شادروان نگار گلستاني بشناسنامه شماره 516  درتاریخ 97/8/1  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر 
محمدعلي گلستاني داراي شماره شناسنامه 152 متولد 1339 پسرمتوفی 2- عبداله گلستاني 
دارای ش�ماره شناسنامه 8 متولد 1334 پس�رمتوفی 3- رضا گلستاني دارای شماره شناسنامه  
18 متولد 1345 پس�رمتوفی 4-  علي اصغر گلستاني دارای شماره شناسنامه 111 متولد 1348 
پس�رمتوفی 5- منصور گلس�تاني دارای ش�ماره شناس�نامه 53  متولد 1351 پس�رمتوفی 6- 
خدیجه گلس�تاني دارای ش�ماره شناس�نامه 118 متولد 1332 دخترمتوفی 7- زهرا گلس�تاني 
دارای ش�ماره شناسنامه 1 متولد 1342 دخترمتوفي  8 کبري گلستاني دارای شماره شناسنامه 
65 متولد 1349 دخترمتوفي اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر 
آگه�ی ظرف یک ماه به ش�عبه یكم  ش�ورای حل اختاف شهرس�تان قرچ�ک تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
                             1886        رئیس شعبه یكم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ اجرائیه مهریه 
بدین وسیله به آقای ولی رنجبر فرزند امان به شماره شناسنامه 32 کد ملی 0682540382 ساکن تهران کرج بولوار ماصدرا کابینت 
آریا ) متن س�ند( و بجنورد محمدعلی پهلوان ک کاوه پاک 108 ) نش�انی اظهاری( اباغ می ش�ود که وکیل خانم صفورا حسین زاده 
جهت وصول تعداد پنجاه س�كه طای کامل بهار آزادی از مجموع هش�تصد و پنجاه عدد س�كه  طای کامل  بهار آزادی  به اس�تناد 
مهریه مندرج در س�ند ازدواج ش�ماره 1183 – 1386/06/22 دفتر ازدواج ش�ماره 6 و طاق شماره 3 شهر بجنورد علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 139704007141000859/1 در این اداره تشكیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/07/15 مأمور 
اداره ثبت اس�ناد و اماک کرج  آدرس ش�ما به شرح متن  سند شناسایی نگردیده اس�ت. و طبق گزارش مورخه 1397/08/12 مامور 
پس�ت بجنورد  اباغ واقعی  به ش�ما در نش�انی اظهاری به علت  عدم شناسایی آدرس  نشده است . لذا بنا به تقاضای وکیل بستانكار 
به ش�رح وارده 1397050071413099- 1397/09/13 طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریكی از روزنامه های 
کثیراانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت 

بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.15
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی  بجنورد – حمید عزیزی

آگهی مزایده نوبت اول 
 در مورد پرونده اجرائی کاس�ه  944161 / ش 1 ح فیمابین  محكوم له  حلیمه براتی  فرزند حس�ین  بوکالت احمد  یگانه  و محكوم 
علیه�م 1-  فاطم�ه  و 2- عف�ت  و  3- طاهره 4- معصومه 5- زهرا 6- هادی 7- مهدی 8- حجیه 9- برات  همگی فامیلی ش�یرازی  
فرزن�د تیم�ور  مطابق با نیابت مورخه  1394/1/26 محكوم علیهم محكوم اند  به پرداخت 95 عدد س�كه تمام بهار آزادی  و 152/000 
ریال  بابت هزینه  دادرس�ی  و پرداخت مبلغ 223/200  ریال بابت  حق الوکاله وکیل  در حق محكوم له  و مبلغ 500/000  ریال  بابت 
نیم عش�ر دولتی  در حق دولت  و با عنایت   به توقیف یک باب منزل  مس�كونی  به آدرس 32 متری شهربازی کوچه شهید اصفهانی 
پاک 31 و به نظریه کارشناسی  به مشخصات ذیل الذکر :  1- مشخصات مالک ورثه مرحوم تیمور شیرازی 2- یک باب واحد مسكونی  
ویایی  واقع در بجنورد 32 متری شهدا  کوچه شهید اصفهانی  پاک 31 میباشد  مساحت عرصه حدود 160 متر مربع  و مجاور  معبر 
غربی  و مساحت اعیان  حدود 65 متر مربع  که به صورت دیوار خشتی  و سقف چوبی و کلنگی  با قدمت بیش از 30 سال است  ملک 
دارای انش�عابات  آب و برق و گاز اس�ت 3-  در ملک کس�ی سكونت ندارد  و متصرفی مش�اهده نگردید و با عنایت به موقعیت ملک  
و کاربری  و مس�احت عرصه و اش�تراکات  و انش�عابات  و کیفیت  و قدمت اعیان  و قیمت عرف منطقه  و جمیع جهات  تاثیر گذار  و 
ارزش پایه ملک  تعرفه شده  توسط کارشناس محترم دادگستری  به مبلغ 2/100/000/000  ریال  معادل  دویست و ده میلیون  تومان  
کارشناس�ی گردیده اس�ت  و اینک پس از سیر مراحل قانونی  مقرر گردیده  که اموال توقیفی  در روز دوشنبه  مورخ 97/10/10 راس 
س�اعت 11 الی 11:30  و از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احكام مدنی دادگس�تری بجنورد به فروش برسد. بنابراین 
متقاضیان شرکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت 
تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. بدیهی اس�ت مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و به بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد شد 
و ده درصد مبلغ پیش�نهادی قبل از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد ش�د. و در صورت عدم پرداخت 

الباقی ) نود درصد(  در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه  مزایده به نفع دولت ضبط  و مزایده تجدید می گردد. 15
دادورز شعبه اول اجرای احكام مدنی دادگستری بجنورد – کریمی 

 آگهی احضار متهم
   حسب محتویات پرونده کاسه 971484/کیفری دو دادگستری آزادشهر ودراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای 
عمومی وانقاب به احمد کوهساری فرزند عبدالحسین مجهول المكان بودن اباغ میشود تا در خصوص شكایت یداله رجبی علیه شما 
دایربرضرب وجرح عمدی درحد لوث جهت اجرای مراسم قسامه بهمراه دایل ومدارک خود درروزپنجشنبه1397/10/20ساعت9/45 

صبح جهت دفاع ازخود درشعبه اول دادگاه کیفری 2 شهرستان آزادشهر حاضرشوید واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
333-دفترشعبه 101دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان آزادشهر

آگهی احضار متهم
   حس�ب محتوی�ات پرون�ده کاس�ه971488/کیفری دو دادگس�تری آزادش�هر ودراجرای م�اده 174قانون آئین دادرس�ی کیفری 
دادگاهه�ای عموم�ی وانق�اب به نگین ناروئ�ی مجهول المكان بودن اباغ میش�ود تا درخصوص گزارش علیه ش�ما دایربراس�تفاده 
غیرایرانی ازشناس�نامه ایرانی برای ایرانی قلمداد کردن هویت خود معاونت دراس�تفاده ازشناس�نامه دیگری بنام هویت خود بهمراه 
دایل ومدارک خود در روزپنجشنبه1397/10/20س�اعت10صبح جهت دفاع ازخود درشعبه اول دادگاه کیفری 2شهرستان آزادشهر 

حاضرشوید واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
334-دفترشعبه 101دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان آزادشهر

آگهی احضار متهم
   حس�ب محتوی�ات پرونده کاس�ه 971486/کیفری دو دادگس�تری آزادش�هر ودراجرای م�اده 174قانون آئین دادرس�ی کیفری 
دادگاههای عمومی وانقاب به نصیر قهری مجهول المكان بودن اباغ میش�ود تا درخصوص ش�كایت س�ید جواد میرغنی علیه ش�ما 
دایربرتوهین بهمراه دایل ومدارک خود درروزش�نبه 1397/10/22س�اعت8/45صبح جهت دفاع ازخود درشعبه اول دادگاه کیفری 

2شهرستان آزادشهر حاضرشوید واا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
322-دفترشعبه 101دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان آزادشهر

آگهی احضار متهم
   حس�ب محتوی�ات پرون�ده کاس�ه971515/کیفری دو دادگس�تری آزادش�هر ودراجرای م�اده 174قانون آئین دادرس�ی کیفری 
دادگاههای عمومی وانقاب به محمد ش�اوزی)نهتانی(مجهول المكان بودن اباغ میش�ود تا درخصوص شكایت آمنه قنبر زهی فرزند 
خداداد علیه ش�ما دایربر اس�تفاده ازشناس�نامه افراد ایرانی توس�ط خارجیان بهمراه دایل ومدارک خود در روزچهارشنبه مورخه 
1397/10/22ساعت9 صبح جهت دفاع ازخود درشعبه اول دادگاه کیفری 2شهرستان آزادشهر حاضرشوید واا تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد شد.
335-دفترشعبه101 دادگاه کیفری 2دادگستری شهرستان آزادشهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   بدینوس�یله به محمد طاطاری فرزند س�اری فعا مجهول المكان اخطارمیگردد خواهان ها داود ش�ولی بر- امید ش�ولی بر وبی بی 
براهوئی دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواسته1-ابطال سند)ابطال قولنامه فیمابین مجید ش�ولی بر وسید حسین حسینی مقدم به 
انضمام جمیع خسارات قانونی منجمله هزینه دادرسی وکارشناسی وحق الوکاله وکیل2-خلع ید ازمساحت زمین30000مترمربع زمین 
موصوف 3-اثبات مالكیت نس�بت به 1قطعه زمین زراعی)آبی(بمس�احت 30000مترمربع واقع درروس�تای توران فارس به دادگستری 
رامی�ان تقدیم نموده اس�ت پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بكاس�ه970599/وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رس�یدگی 
وصدوراخطاریه جهت طرفین نظربه اینكه خوانده مجهول المكان میباشد لذا مستندا" به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه 
های عمومی وانقاب مراتب 1نوبت در یكی ازروزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تا خوانده ضمن حضوردردفتردادگاه واخذ نسخه 
ثانی دادخواس�ت وضمایم درجلسه رس�یدگی بادریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم به روزدوش�نبه مورخه1397/11/01ساعت11 

صبح تعیین شده است شرکت نمایند. 
 347-دفترشعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رامیان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   ش�اکیان1-علی نظرخانی2-قوش�مان نظرخان�ی ش�كایتی علی�ه رش�ید طاط�اری فرزند ب�اوه  دایربرعم�ل منافی عف�ت تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس�تان استان گلستان نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 4دادگاه کیفری یک گنبد کاووس ارجاع وبكاسه 
9409981790400696بایگانی940156/ثبت گردیده ووقت رس�یدگی آن 1397/12/12س�اعت9/30 صبح تعیین ش�ده است به علت 
مجه�ول الم�كان بودن متهمان وبه تجویزماده 394قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب درامورکیفری ودس�تور دادگاه 
مراتب 2نوبت دریكی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی میش�ود تا متهمان پس ازنش�ر آگهی واطاع ازمفادآن ب�ه دادگاه مراجعه وضمن 
اعام نش�انی کامل خود دروقت مقررفوق جهت رس�یدگی حاضر گردن�د ضمنال متهمان میتوانند وکیل معرف�ی نمایند نتیجه عدم 

حضور صدورحكم غیابی است. 
331-شعبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان)مستقردرگنبدکاووس(-قدیم آبادی

آگهی احضارمتهم واباغ وقت رسیدگی
   دادس�تان محترم دادس�رای عمومی وانقاب شهرس�تان گنبد کاووس بموجب کیفرخواست صادره بش�ماره 97/2386 برای متهم 
شریف رحمانی فرزند رحمان به اتهام  کاهبرداری موضوع شكایت نورمحمد اسحاق پور تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این ش�عبه ارجاع وبش�ماره بایگانی971132/ثبت ووقت رسیدگی برای مورخه19/ 97/10 ساعت8/30تعیین گردیده است باعنایت 
ب�ه مجهول المكان بودن وعدم دسترس�ی به مته�م ودراجرای مقررات ماده 344قانون آئین دادرس�ی دادگاهه�ای عمومی وانقاب 
درامورکیفری مراتب 1نوبت منتش�ر تا متهم دروقت مقرر فوق جهت رس�یدگی ومواجهه حضوری واستماع ادله ودفاعیات وعندالزوم 
اخذ آخرین دفاع ضمن ارائه ادله و دفاعیات خود دردادگاه حاضرگردد بدیهی اس�ت درصورت عدم حضور مطابق مقررات رس�یدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
 328-رییس شعبه 104دادگاه کیفری2 گنبد-میقانی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به مسعودیه لهراسب
  خواهان داود ومسعود وخانم مرضیه ومعصومه شهرت همگی رزاق نژاد آبرس دادخواستی بطرفیت خواندگان 
مس�عودیه لهراسب فرزند علی آقا ومنیژه لهراسب بخواس�ته اصاح سند مالكیت ملک مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه9709981787300419وشماره بایگانی970608/ شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس�تان گنبد کاووس ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/26س�اعت8/30تعیین که حسب دستوردادگاه 
طب�ق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجه�ول المكان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان 
مراتب یكنوبت دریكی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی میگردد تا خوانده ظرف یكماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. 
353-مدیردفترشعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گنبد کاووس-خرمالی

گواهی حصروراثت
آقای بال نصیری بشماره شناسنامه 656 فرزند عین اله متولد 1352 صادره هشترود ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1010/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان حمایل زاد اسدی 
فرزن�د نعمت به ش�ماره شناس�نامه 840 در تاری�خ 97/4/9 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الف�وت وی عبارتند از .... 
1- بال نصیری خلج فرزندعین اله ش.ش656پس�رمتوفی2- روح اله نصیری خلج فرزند عین اله ش.ش801پس�رمتوفی 3- عصمت 
نصی�ری خلج فرزند عین اله ش.ش260دخترمتوفی4- مریم نصیری خلج فرزن�د عین اله ش.ش655دخترمتوفی5- خدیجه نصیری 
خلج فرزند عین اله ش.ش802دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یكماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3212 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم مهین سپهری با وکالت ابوالفضل صلحی بشماره شناسنامه 2350 فرزند یداله متولد 1351 صادره تكاب ازبه استناد شهادت نامه 
گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بشماره 992/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان 
یداله س�پهری فرزند محرمعلی به ش�ماره شناسنامه 713 درتاریخ 97/7/24 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی 
عبارتن�د از .... 1- مهریه نوروزی فرزند احمد ش.ش یک1همس�رمتوفی2- عباس س�پهری فرزند یداله ش.ش2088پس�رمتوفی3- 
فرهاد س�پهری فرزند یداله ش.ش3پس�رمتوفی4- نسرین س�پهری فرزند یداله ش.ش2089دخترمتوفی5- س�میه سپهری فرزند 
یدال�ه ش.ش35دخترمتوفی6- مهین س�پهری فرزند یدال�ه ش.ش2350دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر 

آگهی ظرف یكماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3216 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آق�ای محم�ود علینقی بش�ماره شناس�نامه 685 فرزند محمد حس�ین متول�د 1340 صادره ری ازبه اس�تناد 
ش�هادت نام�ه گواهی ف�وت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1004/13/97 تقدی�م این حوزه 
نم�وده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان زهری خان�م صادقی فرزند صادق به ش�ماره شناس�نامه 303 
درتاری�خ 89/11/19 دراقامت�گاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتن�د از .... 1- احمد علینقی 
فرزند محمدحس�ین ش.ش8پس�رمتوفی2- محمودعلینقی فرزند محمدحس�ین ش.ش685پس�رمتوفی 3- 
بت�ول علینقی فرزن�د محمدحس�ین ش.ش481دخترمتوفی4- ش�هربانوعلینقی فرزند محمدحس�ین ش.ش 
251دخترمتوف�ی5- لیاعلینقی فرزند محمدحس�ین ش.ش568دخترمتوفی6- طوب�ی علینقی فرزند محمد 
حس�ین ش.ش1دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 

یكماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 3168 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم رقیه اس�فندیاری  بش�ماره شناسنامه 28 فرزند حس�ینعلی متولد 1340 صادره چهارطاق ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 964/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان حسینعلی 
اس�فندیاری ساروجلو فرزند نقدعلی به شماره شناس�نامه 10 درتاریخ 96/11/29 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت 
وی عبارتند از .... 1- آس�یه س�خائی چهارطاق فرزند یعقوبعلی ش.ش697همس�رمتوفی2- ابوالفضل اس�فندیاری فرزند حسینعلی 
ش.ش1169پس�رمتوفی3- رقیه اسفندیاری فرزند حسینعلی ش.ش 28دخترمتوفی4- بالقیس اسفندیاری سارجلو فرزند حسینعلی 
ش.ش4دخترمتوفی5- حبیبه اس�فندیاری س�ارجلو فرزند حس�ینعلی ش.ش4دخترمتوفی6- معصومه اس�فندیاری سارجلو فرزند 
حس�ینعلی ش.ش1257دخترمتوف�ی این�ک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت 
منتشرش�ود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نشر آگهی ظرف یكماه به دادگاه تقدیم دارد 

واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد
.م الف 3181 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای محس�ن ش�یبانی  بش�ماره شناس�نامه 252 فرزند علیداد متولد 1351 صادره خرم آباد ازبه استناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 982/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان گلی پاداری 
دره دنک فرزند امام داد به ش�ماره شناس�نامه 82 درتاریخ 96/7/1 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از .... 1- عباس شیبانی فرزندعلیداد ش.ش140پسرمتوفی2- الماس شیبانی فرزندعلیداد ش.ش1پسرمتوفی3- علی عباس شیبانی 
فرزندعلیداد ش.ش30531پسرمتوفی4- میرعباس شیبانی فرزندعلیداد ش.ش30532 پسرمتوفی5- محسن شیبانی فرزندعلیداد 
ش.ش252پسرمتوفی6- هما ش�یبانی فرزندعلیداد ش.ش140 دخترمتوفی7- مهین ش�یبانی فرزندعلیداد ش.ش279دخترمتوفی 
اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می ش�ود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد 

یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یكماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3178 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی وقت رسیدگی
شكات شكوائیه ای به طرفیت آقای امیر جاسمی سرحانی فرزند عبدالرضا تقدیم دادگاه های کیفری استان خوزستان نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 1 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )1 کیفری استان سابق( واقع در استان خوزستان – شهرستان اهواز- خرم 
کوش�ک – ابتدای نیوس�اید – مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی( ارجاع و به کاسه 950199  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
مورخ  14/  11 /1397 س�اعت 9  صبح  تعیین ش�ده اس�ت . به علت متواری بودن متهم و به تجویز تبصره یک ماده 394 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب دو نوبت و به فاصله 10 روز در یكی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می شود بدینصورت که از آخرین آگهی تا وقت رسیدگی 1 ماه فاصله باشد تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.  نوبت اول :  6/  9/ 97  نوبت دوم :17 / 9 / 97 
1946-شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان خوزستان )1 کیفری استان سابق( –علی ملكی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون ایین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 به متهم محمد رحیمی فرزند درویش داور 
بر مشارکت در آدم ربایی و سرقت به عنف و حبس غیرقانونی و ضرب و جرح عمدی و مشارکت در فیلم و عكس مستهجن در پرونده 
کاس�ه 9409986171600702 ش�ماره بایگانی 970177 اباغ می گردد که جهت ش�رکت در جلسه دادرس�ی مورخ  12/ 12  / 1397 
ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . نوبت اول :  6/  9/ 97  نوبت دوم :17 / 9 / 97 
1947-دادرس دادگاه کیفری یک استان خوزستان – کریم کروشاتی  

آگهی اباغ وقت رسیدگی
وفق تبصره یک ماده 394 قانون ایین دادرسی کیفری مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در خصوص شكایت اولیا دم مرحوم قربانعلی 
لرکی علیه متهم رحیم عیاشی  دائر بر معاونت در قتل عمدی و معاونت در سرقت مسلحانه  با توجه به متواری بودن متهم مذکور در 
پرونده کاس�ه 8909986114200046 به کاس�ه بایگانی 930280 که جهت شرکت در جلسه رسیدگی مورخ 24 / 10  / 1397 ساعت 

10صبح در این دادگاه حاضر در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد . نوبت اول :  6/  9/ 97  نوبت دوم :17 / 9 / 97 
1948-رئیس شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان خوزستان - سید ولی حسینی فالحی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
وفق ماده 394 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در دو نوبت به فاصله ده روز  و آخرین آگهی و وقت دادرس�ی نباید کمتر از یک 
ماه باش�د به متهم داوود حاجی ور میرقائد دائر بر مباش�رت در یک فقره قتل عمدی مرحوم جاس�م شاچری و شرکت در نزاع دسته 
جمعی منجر به قتل و حمل و نگهداری اس�لحه ش�كاری غیر مجاز و قدرت نمایی با اس�لحه ش�كاری از طریق تیراندازی و اخال در 
نظم عمومی در پرونده کاس�ه 9009986114200219  ش�ماره بایگانی 930258  اباغ میگردد  که جهت ش�رکت در جلس�ه دادرسی 
م�ورخ 10 /  11 / 1397  س�اعت   9 صب�ح در ای�ن دادگاه حاضر در غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش�د .  نوبت اول :  6/  

9/ 97  نوبت دوم :17 / 9 / 97 
1949-رئیس شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان خوزستان – سید ولی حسینی فالحی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
وفق تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در دو نوبت به فاصله ده روز در خصوص ش�كایت  1 – حمید پوزش به 
وایت از فرزندش حامدپوزش 2 – خانم ایران موسوی به وایت فرزندش بهزاد ارزن زرین علیه متهم  نیما شریفات فرزند کریم  دائر 
بر آدم ربایی و لواط به عنف  با توجه به متواری بودن متهم مذکور در پرونده کاسه 95099869226500816  شماره بایگانی 960026  
اباغ میگردد  که جهت ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی مورخ 11 /  12 / 1397  س�اعت 9  صبح در این دادگاه حاضر در غیر این صورت 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .  نوبت اول :  6/  9/ 97  نوبت دوم :17 / 9 / 97 
1950-دادرس دادگاه کیفری یک استان خوزستان – کریم کروشاتی

آگهی احضاریه متهم
در پرونده کاس�ه 950122  کیفری این دادگاه آقای محمد علی ) س�لمان ( رش�یدی فرزند زال  ،مجهول المكان متهم است به ارسال 
و توزیع 800 گرم شیشه و صدگرم هروئین  لذا برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به وسیله ی درج در یكی از روزنامه های 
کثیراانتش�ار برای دونوبت به فاصله ده روز به نامبرده اباغ می ش�ود که در وقت مقرر در مورخ 26 /10 /1397  س�اعت 9  صبح در 
ش�عبه دوم دادگاه انقاب اس�امی اهواز واقع در کیانپارس خیابان اسفند شرقی حاضر شود عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی 

می باشد. نوبت اول :  6/  9/ 97  نوبت دوم :17 / 9 / 97 
1953- معاون سرپرست مجتمع جنایی و انقاب اهواز- زارع 

آگهی اباغ وقت رسیدگی
وفق  تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب در دو نوبت به فاصله ده روز در خصوص ش�كایت ماجد عساکره علیه 
متهم علی عراری دائر بر  مشارکت در آدم ربایی با توجه به متواری بودن متهم مذکور در پرونده کاسه 9509980620000295  شماره 
بایگانی 960109  اباغ میگردد  که جهت ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی مورخ 2 /  11 / 1397  س�اعت   9 صبح در این دادگاه حاضر در 

غیر این صورت تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .  نوبت اول :  6/  9/ 97  نوبت دوم :17 / 9 / 97 
1954-رئیس شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان خوزستان – سید ولی حسینی فالحی

آگهی حصر وراثت 
بهنام ش�هرت دارابی نام پدر محمد حس�ین به کد ملی 1740939468 صادره از اهواز درخواس�تی به خواس�ته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که ش�ادروان مرحوم محمد حس�ین ش�هرت دارابی به شناس�نامه 628 صادره از مس�جد س�لیمان در 
تاریخ 97/8/28 در اهواز اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از ا- متقاضی با مش�خصات فوق پس�ر متوفی فقط و ا غیر. تحس�ب 
درخواس�ت 970549 تقدیمی به ش�عبه 35 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره 2 اهواز می باش�د. ( اینک با انجام تشریفات قانونی 
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
9/42- قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 اهواز

آگهی دادنامه
پرن�ده کاس�ه 960998085130003 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ری دو شهرس�تان آبدانان تصمیم نهایی ش�ماره 
9709970850501119 ، شاکی: خانم مرصع احمدی فرزند مرادخان به نشانی استان ایام – شهرستان آبدانان- 
ش�هر آبدانان-هزار در خیابان ش�هید موسوی، متهم: آقای خداداد اس�ماعیل پورفرزند شنبه به نشانی استان 
ایام-آبدانان، اتهام: جعل و اس�تفاده از س�ند مجعول. بسمه تعالی: به تاریخ 1397/8/26 در وقت مقرر جلسه 
ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو شهرس�تان آبدانان به تصدی اینجانب امضاءکنننده ذیل تش�كیل اس�ت. پرونده 
کاسه 970507 کیفری تحت نظراست و دادگاه پس از اعام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال با تكیه 
بر ش�رف ووجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به ش�رح ذیل مبادرت به انش�ای رأی می نماید.
))رأی دادگاه (( در خصوص اتهام آقای خداداد اس�ماعیل پور، فرزند ش�نبه، متولد 1355/11/3 ایرانی ، ش�یعه 
فاقد سابقه کیفری ، متواری، اهل و ساکن آبدانان، دایر بر ارتكاب رفتارهای مجرمانه1- جعل یک فقره چک به 
شماره 1372-45711562 2- استفاده از سند مجعول ، موضوع شكایت خانم مرصع احمدی ، دادگاه با مداقه و 
امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده از جمله شكایت شاکیه، استعام به عمل آمده از بانک ملت که مؤید عدم 
مطابقت امضاء  دارنده حس�اب با امضای مندرج در چک می باش�د، نظریه کارشناس خط و امضاء مبنی بر عدم 
مطابقت امضای مندرج در چک با امضای ش�اکی و اس�تفاده از چک مذکور با توجه به اظهارات مطلعین ، عدم 
حضور متهم در دادس�را جهت ارائه دفاعیات احتمالی خود، علیرغم احضار از طریق نشر آگهی و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده، ارتكاب بزه های انتسابی را از ناحیه متهم موصوف محرز و مسلم دانسته فلذا مستنداً 
ب�ه مواد 2-10-12-13-14-18-19-144-134 قانون مجازات اس�امی مصوب 1392 و مواد 523 و 536 قانون 
مجازات اس�امی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات نامبرده را ب�ا رعایت قاعده تعدد مادی جرم بابت ارتكاب 
بزه جعل یک فقره چک به تحمل دوسال حبس تعزیری و بابت ارتكاب بزه استفاده از سند مجعول به تحمل دو 
س�ال حبس تعزیری محكوم می نماید.0 از بین مجازاتهای مذکور صرفًا مجازات اشد قابل اجراست(رأی صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست 

روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان ایام می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان آبدانان- کامران رومیانی 

دادنامه 
 ش�كات: 1. آقای عباس س�لطانی عموقین فرزند نوحعلی به نشانی استان اردبیل – شهرس�تان  اردبیل – شهر اردبیل بزرگراه بسیج 
محله 5 تن آل عبا ک ش   حسین  عبادزاده پ21 ،  2. آقای هوشنگ نجفقلی زاده فرزند حمداله به نشانی استان اردبیل شهرستان 
اردبیل ش�هر اردبیل ش�هرک کشاورزی پشت اداره خدمات قضایی کش�اورزی طبقه دوم واحد سه  تلفن:  09142895576  ،  متهم: 
آقای عبدالعلی نوین ده  به نش�انی تبریز ش   اندیش�ه مجتمع نگین پ25 واحد 15  اتهام: کاهبرداری   گردشكار: دادگاه با ماحظه 
جامع اوراق و محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را ا عام و استعانت از خداوند متعال به شرح آتی انشاء رای می نماید. رای دادگاه در 
خصوص  کیفرخواست صادره  توسط  دادسرای عمومی و انقاب اردبیل علیه آقای عبدالعلی نوین ده خوارقان  فاقد سایر مشخصات 
مجه�ول الم�كان  دایر بر کاهبرداری به مبلغ 97/000/000 ریال از طریق امیدوار س�اختن به امور واهی و غیر واقع موضوع ش�كایت 
آقایان هوش�نگ نجفقلی زاده فرزند احمد و عباس س�لطانی عموقین  فرزند نوحعلی  بدین ش�رح که شكات خصوصی اظهار داشتند 
متهم موصوف با مراجعه به ایشانو از بابت تاسیس شرکت بازرگانی در امر واردات و صادرات  مبلغ مذکور را از ایشان دریافت کرده و 
پس از نشان دادن دفتری در  شهرستان تبریز جهت تهیه ملزومات دفتری به طور صوری مرتكب کاهبرداری گردیده و متوجه غیر و 
اقعی بودن و جود  چنین شرکتی گردیده اند که دادگاه   توجها به مراتب مذکورو اظهارات گواهان  تعرفه و ماحظه پرینت   حسابهای 
بانكی حاکی از پرداخت وجه و عدم حضور   متهم  جهت دفاع از اتهام انتسابی   در مرحله  تحقیقات  مقدماتی دادسرا و جلسه دادگاه 
با وصف اباغ قانونی و س�ایر قرائن و امارات  بزهكاری متهم را در مانحن فیه  محرز  تش�خیص و  به اس�تناد ماده یک قانون تش�دید 
مجازات مرتكبین ارتش�اء  و ا ختاس و کاهبرداری  نامبرده را   عاوه بر رد اصل مال به تحمل چهار س�ال حبس تعزیری و پرداخت 
جزای نقدی به مبلغ 97/000/000 ریال  معادل مالی که برده اس�ت در حق صندوق دولت محكوم  می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 

مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. 
1099502  رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو اردبیل -  ارشد مدحی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
  در پرون�ده کاس�ه 970864/106  آق�ای ولی  اله جوادی فاح فرزند  مرادعلی متهم اس�ت به کاهبرداری به 
مبلغ 29/951/014 ریال  از طریق امیدوار ساختن به امور واهی و غیر واقع  موضوع شكایت خانم زهرا احمدی 
سلطان آبادی که به لحاظ مجهول المكان بودن اباغ احضا ریه به وی ممكن نشده است لذا در اجرای  ماده 344  
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با  انتشار این آگهی برای یک  نوبت در آن رو زنامه به نا مبرده اباغ 
می گ ردد تا در روز  چهارشنبه تاریخ 1397/10/26 راس ساعت 11  صبح جهت رسیدگی  و اخذ توضیح در این 

شعبه حضور بهم رساند در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم  مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
1099407  مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری 2 ا ردبیل – اکبری 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم پوراندخت خس�روی  دارای شناس�نامه ش�ماره 708  به شرح  دادخواست به کاس�ه ی پرونده 970320  از  این به شورای حل 
اختاف  درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده اس�ت و چنین توضیح داده که مرحوم بهرام بهرامپور کیوی به شناسنامه 64 در تاریخ 
1397/06/28 در اقامتگاه دائمی فوت نموده و ور ثه ی آن مرحوم منحصر است به: 1.  محمد شهرت بهرامپور گیوی فرزند اکبر شماره 
شناس�نامه 51 تاریخ تولد 1323  نس�بت پدر متوفی 2. فرخنده شهرت جهاندیده  کیوی فرزند قلی شماره شناسنامه 81 تاریخ تولد 
1330 نسبت مادر متوفی  3. پوراندخت شهرت خسروی فرزند نبی ا له شماره شناسنامه 708 تاریخ تولد 1356 نسبت همسر متوفی 
4. س�ارا ش�هرت بهرامپور کیوی فرزند بهرام شماره شناس�نامه 5660120024 تاریخ تولد 1387 نسبت دختر متوفی  5. زهرا شهرت 
بهرامپور  کیوی فرزند بهرام ش�ماره شناس�نامه 5660144306 تاریخ تولد 1363 نسبت دختر متوفی 6. زینب شهرت بهرامپور کیوی 
فرزند بهرام شماره شناسنامه 5660096972 تاریخ تولد 1382 نسبت دختر متوفی اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
1099500  قاضی شعبه اول شورای حل اختاف  کوثر – آرش جعفری 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609984555400369  ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو شهرس�تان پارس آباد )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره 
9709974548301068  شاکی: آقای جعفر شایسته بیگدیلو  فرزند عزیز به نشانی استان اردبیل  شهرستان پارس آباد بخش مرکزی 
شهرس�تان پارس آباد  دهس�تان س�اواان روستای قوش�ا قش�اق  متهم:  آقای نجفقلی  نجفی  فرزند برات به نشانی هریس  سرباز 
شهید  وحدت دربند ش  قلی پور  پ17  اتهام: مزاحمت تلفنی  رای دادگاه در  خصوص اتهام آقای  نجفقلی   نجفی فرزند برات فاقد 
مش�خصات دیگر متهم اس�ت به ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع  ش�كایت آقای جعفر شایس�ته بیگدیلو  فرزند عزیز ساکن پارس اباد 
روستای قوشاقشاق نظر به  محتویات پرونده از جمله شكایت شاکی پرینت ریز مكالمات تلفنی 09146300184   که بنام متهم بوده 
و دارای تماس های مكرر با خط تلفن شماره 09147052272  متعلق به شاکی بوده است و متهم علی رغم احضار از طریق نشر آگهی 
جهت دفاع در دادگاه حضور نیافته اند لذا وقوع بزه معنونه برای  دادگاه محرز بوده  مس�تندا به ماده 641 از قانون مجازات اس�امی 
حكم بر محكومیت متهم به تحمل ش�ش ماه حبس  تعزیری  صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی  و ظرف بیس�ت روز از تاریخ 

اباغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم  تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
1099406 دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری  دو پارس  آباد – کریم امیری 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی برابر رای 
شماره 139360309030000258  مورخ 1393/02/18    هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین – البرز  تصرفات مالكانه بامعارض متقاضی آقای خانعلی  غفاری  به  شناس�نامه 
ش�ماره 1031 کد ملی 1600957501 صادره هش�ترود فرزند صادق در ششدانگ  یكباب س�اختمان به مساحت 139/95 متر مربع پاک 
ش�ماره 13 اصلی واقع در قزوین بخش حوزه ثبت ملک قزوین – البز و انتقال ملک بنابر  ادعای متقاضی  مع الواس�طه ا ز آقای موس�ی 
حس�ین پور مالک رس�می به متقاضی  د اشته و تصرفت متقاضی   نس�بت به مورد تقاضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی   می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق  مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/02 
417 - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز –  شعبان عسگری 

آگهی فقدان سند مالكیت 
 آقای عقیل بیدس�تانی به اس�تناد  2 برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و بگواهی دفترخانه شماره  21 سمنان رسیده مدعی می 
باشد که سند مالكیت چهار دانگ مشاع از ششدانگ  پاک 2827 فرعی از 9771  اصلی واقع در بخش یک سمنان به علت جابجایی  
مفقود  مالک درخواس�ت صدور س�ند مالكیت المثنی را نموده است. لذا مراتب به اس�تناد  ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا و  جود اسناد مالكیت  مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل  سند مالكیت به این اد ا ره تسلیم  و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی  
قرار گیرد واا پس از انقضای مدت مذکور و نرس�یدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل ا س�ناد ارائه نش�ود نس�بت به صدور س�ند 
مالكیت المثنی  طبق مقررات اقدام خواهد شد  شماره سند مالكیت دادگستری قبلی 126193  می  باشد که فاقد اعتبار می باشد. 
1073 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان سمنان – روانبخش قنبری 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده: 236/3/97ح  خوانده : امیر مجدی   به نش�انی ذوالفقاری خ 40 متری ایس�تگاه 11 ش�هرک میثاق میثاق 4 پاک 2 
خواهان:  ساس�ان ش�هابی – حس�ین امینی – رضا زهرئی  نش�انی: مجهول المكان  خواسته: مرجع رس�یدگی  : شعبه 3 شورای حل 
اختاف آبادان وقت رس�یدگی: 97/10/30 س�اعت 18:30 خواهان دادخواس�تی به خواس�ته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه 
نموده اند که تحت کاس�ه 236/3/97ح به ثبت رس�یده و با رعایت اینكه خوانده مجهول المكان می باشد به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی آگهی  اباغ دادخواس�ت و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد 

خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
رئیس شعبه 3 شورای حل اختاف آبادان 

آگهی حصر وراثت
آقای س�عید مس�گر  فرزند رحیم  دارای شماره شناسنامه 46039 به شرح  کاسه 716/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ا دروان رحیم مس�گر  فرزند عیسی به  شماره شناسنامه 46037  در تاریخ 93/10/28  در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و  ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1. س�عید مس�گر شماره شناس�نامه 46039 پسر متوفی 2.  سهراب  
مس�گر ش�ماره شناسنامه 999  پسر متوفی 3. ساسان  مسگر شماره شناسنامه 1192 پسر متوفی  4. سرور  مسگر شماره شناسنامه 
371  دختر متوفی  5. س�ما مس�گر ش�ماره شناسنامه 2511 دختر متوفی 6. احام مسگر  ش�ماره شناسنامه 46038 همسر  و اغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف آبادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به    آقای زهرا یوسفی نیا فرزند عنایت 
  خواهان آقای محمد الهیاری  دادخواس�تی  به طرفیت خوانده   خانم زهرا یوس�فی نیا  به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه  9709982417500315    شعبه  5  ش�ورای حل اختاف شهری ابهر  ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/29  ساعت 09:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المكان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
778  متصدی امور دفتری شعبه شماره 5  شورای حل اختاف ابهر 

آگهی  
در اجرای ما دتین 115 و 180  قانون آئین دادرس�ی دادگاه های  عمومی و انقاب در امور کیفری حس�ب  ش�كایت  جعفر غنیمتی  و  
کیفرخواست صادره  به متهم  آقای هادی صمدی فرزند احمد که  مجهول المكان می باشند اباغ می گردد در روز  چهارشنبه مورخ 
1397/10/19 س�اعت 10:30 در  جلس�ه رس�یدگی  دادگاه و دفاع از اتهام منتسبه  در پرونده کاس�ه 970845  دایر بر ایراد ضرب و 
جرح  عمد مطروحه در ش�عبه 101 دادگاه   عمومی جزایی شهرس�تان خرمدره  حاضر ش�وند واا به صورت غیابی رس�یدگی  و رای 

مقتضی صادر خواهد شد. 
779  مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرمدره 

آگهی دادنامه 
  پیرو آگهی منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محكوم  علیه  آقای  مجید افتخاری فرزند اصغر که مجهول المكان می باشد اباغ می 
گردد وفق آئین نامه ش�ماره 9709972435300574  صادره از  ش�عبه  سوم ش�ورای حل اختاف خدابنده  زنجان در پرونده کاسه 
97009982435300224   محك�وم علی�ه محكوم اس�ت به پرداخت  مبل�غ 98/800/000 ریال بابت چک  ش�ماره 1. 086293  مورخ 
96/1/11  ب�ه   مبل�غ 40/000/000  ری�ال  2. 086292   مورخ 96/1/6  به مبل�غ 45/000/000 ریال  3. 086291   مورخ 96/1/30  به مبلغ 
10/000/000 ری�ال  3. 086289  م�ورخ 96/3/30   به مبلغ س�ه میلیون و هش�تصد هزار  ریال  و  مبل�غ 2/203/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی و نیز حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی  و خس�ارت تاخیر تادیه چک ها از تاریخ سررس�ید آنها تا اجرای کامل حكم در 
حق خواهان صادر و اعام می دارد. این رای غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز دیگر قابل 

اعتراض در دادگاه  عمومی حقوقی  خدابنده می باشد.
780 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 3 خدابنده 

»آگهی تحدید حدود اختصاصی«
عملیات تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مشهور به پی باغ  
به پاک 659 فرعی از س�نگ 37  اصلی واق�ع در  کلوگان رودبار 
قصران بخش 11 تهران  به دلیل   عدم حضور مالک تاکنون به عمل  
نیامده اس�ت، لذا بر  حسب درخواس�ت کتبی آقای رحیم صنعتی 
فرزند یوس�ف مراتب طی آگهی تحدید ح�دود اختصاصی اعام و 
عملیات  تحدید حدود رقبه فوق  از س�اعت 10 صبح روز دوش�نبه 
97/10/17 در محل ش�روع و به عمل  خواهد آمد. بنابراین چنانچه 
مالكین مشاعی  و مجاورین  نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی حقی 
برای خود قائل هس�تند می توانند مستندا به تبصره 2 ماده واحده 
تعیی�ن تكلی�ف پرونده های معت�رض ثبتی مص�وب 1373/2/25  
مجلس ش�ورای اس�امی موضوع ماده 16 قانون ثبت اعتراض خود  
نس�بت به  تحدید ح�دود را ظرف مدت 30 روز کتب�ا به این اداره 
ثبت فشم تس�لیم و س�پس  ظرف مدت یک ماه دادخواست خود 
را به دادگاه  عمومی حوزه مربوطه تس�لیم و رس�ید آن را به اداره 
ثبت فش�م ارائه نماین�د. در غیر اینصورت پس از س�پری ش�دن 
مدت واخواهی نس�بت به صدور س�ند مالكیت  به   نام مالک طبق 
مقررات  اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار: شنبه 97/9/17 رونوشت:  
بخش�داری محترم رودبار قصران – س�ابقه اداره ثبت – س�ازمان 
محت�رم اقتصادی کوثر ، اداره محت�رم آب منطقه رودبار قصران – 
اداره محت�رم اوقاف و ام�ور خیریه رودبار قصران – س�تاد محترم 
اج�رای فرمان امام )ره( – مامور اباغ جهت نصب در معابر عمومی 

– اداره محترم منابع طبیعی شمیرانات 
18441  کفیل اداره ثبت اسناد و اماک فشم – عبدل زاده

مفقودی
مجوز حمل س�اح شكاری مدل دولول ته پر کوسه س�اخت ترکیه شماره ساح چ 430 سریال 
944820 بنام درویش ربانی نیكو فرزند خداکرم ش�ماره شناس�نامه 60 ت ت 1341 محل صدور 

کهگیلویه مفقود و فاقد اعتبار می باشد .
دهدشت

مفقودی 
س�ند و شناس�نامه خودروی س�واری پراید س�فید ش�یری روغنی مدل 1384 ش�ماره موتور 
01391717 شماره شاسی S 1412284740580 شماره پاک 49 – 852 ط 42 بنام ایمان نیكنام 
به شماره ملی 4240185777 فرزند حسین صادره از کهگیلویه مفقود و فاقد اعتبار می باشد .
دهدشت

آگهی درخواست انحصاروراثت 
  به اطاع می رس�اند آقای حس�نقلی شهریاری آتشگاه  دارای سند س�جلی 1 – 1339 درخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار 
وراثت تقدیم ش�ورای حل اختاف لنده نموده که به کاس�ه 325/1/97 ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی ان اظهار نموده که مرحوم 
هدای�ت ش�هریاری آتش�گاه فرزند حس�نقلی در تاریخ 1397/5/21 ب�ه رحمت ایزدی پیوس�ت و ورثه حین الف�وت وی عبارتند از : 
1- حسنقلی شهریاری آتشگاه  فرزند رضاقلی  به شماره شناسنامه 1  متولد 1339 پدر متوفی 2- قمر بختیاری فرزند علی به شماره 
شناس�نامه 1 متولد 1337 مادر متوفی  و اغیر و اینک پس از تش�ریفات قانونی و به استناد به ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باش�د ظرف یک ماه از تاریخ نش�ر این آگهی 

به شورا تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شورای حل اختاف شماره 1 شهر لنده – سید عطا محمد شفائی

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول (
به موجب دادنامه ش�ماره 9609978531100383 مورخه 96/07/15 صادره ش�ده در پرونده کاس�ه 960292 ش�عبه 111 شورای حل 
اختاف نهاوند موضوع پرونده اجرایی کاسه 970203 شعبه اجرای احكام حقوقی آقای نورمحمد لولوهری فرزند میرحسین محكوم 
است  به پرداخت مبلغ یكصد و بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/205/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 444/440 
ری�ال هزین�ه تاخیر و تادیه در حق آقای علی یار خزائی فرزند براتعلی و پرداخت مبلغ 6000/000 ریال بابت نیم عش�ر دولتی در حق 
دولت جمهوری اسامی ایران لذا حسب تقاضای شخص ثالث خانم فریبا خسروی فرزند سردار یک باب عمارت مسكونی تحت پاک 
ثبتی ش�ماره 3489 فرعی از 3 اصلی بخش 2 نهاوند ملكی خانم فریبا خس�روی واقع در نهاوند – ش�هرک طالقانی پش�ت ناسیونال 
ک�ه ش�خص ثالث خانم فریبا خس�روی ب�ه عنوان مال معرفی نموده اس�ت و ارزیاب دادگس�تری قیمت آن را جه�ت مزایده به مبلغ 
1/728/000/000 ریال برآورد نموده اند این اجرا به درخواست محكوم له آقای علی یار خزائی اقدام به فروش ملک موصوف که توسط 
کارش�ناس به ش�رح ذیل توصیف و ارزیابی ش�ده می نماید و مقرر است از س�اعت 10/30 الی 11/30 مورخ  97/10/10 در محل اجرای 
احكام حقوقی ش�ورای حل اختاف نهاوند از طریق مزایده به فروش برس�د مزایده از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 1/728/000/000  
ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده 
فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانكی تضمینی از س�وی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد ش�د در صورتی که 
خریدار در مهلت یک ماه مقرر تهیه وجه مزایده را نپردازد س�پرده وی پس از کس�ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید می گردد در صورت ایصال اعتراض از س�وی اش�خاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نس�بت به نحوه انجام مزایده تا 
رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می 
توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند  مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر 
کارش�ناس بدین ش�رح می باش�د : یک باب عمارت مسكونی تحت پاک ثبتی ش�ماره 3489 فرعی از 3 اصلی بخش 2 نهاوند ملكی 
خانم فریبا خسروی واقع در نهاوند – شهرک طالقانی پشت ناسیونال که کارشناس رسمی دادگستری به قیمت 1/728/000/000 ریال 

ارزیابی و براورد نموده است .
3731 قاضی اجرای احكام حقوقی نهاوند – فراهانی علوی

آگهی حصروراثت 
خانم زرین ظفری دارای شناس�نامه ش�ماره 328 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 9701200710 از این حوزه 
درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده توضیح داده که ش�ادروان حجت اله مومنی به شناس�نامه ش�ماره 126 
در تاری�خ 97/09/02 در اقامتگاه دائمی خ�ود بدرود زندگی گفته ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه 
منحصر اس�ت به : 1- متقاضی همسر متوفی 2- فاطمه مومنی به ش ش 3950328343 دختر متوفی 3- زهرا 
مومنی به ش ش 3950536523 دختر متوفی 4- مجید مومنی به ش ش 3950151230 پس�ر متوفی و ا غیر 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا 

گواهی صادر خواهد شد .
3732 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای علی محمد علی بخش�ی دارای شناسنامه ش�ماره 5 به شرح دادخواست به کاسه 9701120507 از این حوزه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده توضیح داده که شادروان ملوک علی بخشی به شناسنامه شماره 744 در تاریخ 84/08/24 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه و چنین حین الفوت آن متوفی / متوفیه منحصر است به : 1- علی محمد علی بخشی به ش ش 5 پسر متوفی 
2- مطلب علی بخش�ی به ش ش 1393 پس�ر متوفی 3- نجف علی علی بخشی به ش ش 1325 پسر متوفی 4- مهین علی بخشی به 
ش ش 1251 دختر متوفی 5- آذر علی بخشی به ش ش 1476 دختر متوفی 6- فخرتاج علی بخشی به ش ش 1090 دختر متوفی و ا 
غیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از 

متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3733 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور بهاوران معدن خراسان شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 17116 و شناسه ملی 10380326958 
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - آقای علی اکبر راشد به سمت رئیس هیئت مدیره کدملی 0702273481 - آقای 
محمد چكش�ی به س�مت مدیرعامل و عضو هیئت مدی�ره کدملی 0931892414 - 
خانم پونه اشبک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کدملی 0938994387 شرکت 
برای مدت 2 س�ال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهدآور رسمی و 

بانكی با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
مشهد )307335(

511/292گواهی حصر وراثت
آقاي  حس�ین ایزانلو به شناسنامه شماره 3066 به استناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواس�تی به شماره 972335-243 تقدیم این ش�ورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان خدیجه 
خانم ایرجی به شناس�نامه ش�ماره 1276 درتاریخ 1397/07/14 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از : 1-حسین ایزانلو ش.ش3066 محل صدور شناسنامه بجنورد فرزند متوفی2-رضا ایزانلو 
ش.ش21143 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزن�د متوفی3-فاطمه نس�اء ایزانل�و ش.ش3067 محل صدور 
شناسنامه بجنورد فرزند متوفی4-محمدرضا ایزانلو ش.ش3068 محل صدور شناسنامه بجنورد فرزند متوفی ، 
متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 
750913  وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه 
وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام در تاریخ 1397/09/13 دروقت فوق العاده شعبه شماره 
243 ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مش�هد به تصدی امضاء کنندگان زیر تش�كیل وپس از ماحظه پرونده 
گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد 
ودارائی آن روانش�اد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به ش�رح ذیل تقسیم می 

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

511/293گواهی حصر وراثت
خان�م افس�انه براتی نیا به شناس�نامه ش�ماره 0640390072 به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی ف�وت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی به شماره 972253 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان 
غامحسین براتی نیا به شناسنامه شماره 173 درتاریخ12/ 1397/08 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از :1-زهراصالحی به ش.ش 752 محل صدور شناس�نامه سربیش�ه همس�رمتوفی2-
محمدمهدی براتی نیا ش.ش  0640747868 محل صدور شناس�نامه سربیش�ه فرزندمتوفی2-احمد براتی نیا 
ش.ش0640273531 مح�ل صدور شناس�نامه سربیش�ه فرزندمتوفی3-یگانه براتی نی�ا ش.ش 0640866700 
محل صدور شناس�نامه سربیشه فرزندمتوفی4-افس�انه براتی نیا ش.ش0640390072 محل صدور شناسنامه 
سربیش�ه فرزندمتوفی5-ریحانه براتی نیا ش.ش 0640591051 محل صدور شناس�نامه سربیش�ه فرزندمتوفی 
6-علی براتی نیا ش.ش0640763091 محل صدور شناسنامه سربیشه فرزندمتوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد 
پس از انجام تش�ریفات قانونی وانتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به ش�ماره 750948  وعدم وصول 
هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه 
مالیات برارث به ش�ماره ... س�رانجام در تاریخ 1397/09/12 دروقت فوق العاده ش�عبه شماره 243 شورای حل 
اختاف شهرس�تان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تش�كیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که 
ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانش�اد 
پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به ش�رح ذیل تقس�یم می شود: اعتبار قانونی 

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

511/294گواهی حصر وراثت
آقاي عباس برجس�ته کاریز باا به شناس�نامه ش�ماره 14943 به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی به ش�ماره972298-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اش�عار داشته است که 
ش�ادروان خانم س�كینه پایدار کاریز باائی به شناسنامه ش�ماره 169 درتاریخ 1397/07/16 دراقامتگاه دائمی 
خ�ود ف�وت نموده و ورثه حی�ن الفوت وی عبارتن�د از :1-فاطمه برجس�ته کاریز ب�اا ش.ش524 محل صدور 
شناس�نامه ترب�ت حیدریه فرزند متوفی2-علی محمد برجس�ته کاریز باا ش.ش 525 محل صدورشناس�نامه 
ترب�ت حیدریه فرزند متوفی3-عباس برجس�ته کاریز بااش.ش14943 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند 
متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به 
شماره 750996  وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی 
مربوط�ه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به ش�ماره ... س�رانجام در تاری�خ 1394/09/13 دروقت فوق العاده 
شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشكیل وپس از ماحظه 
پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری 
ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم 

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

511/295گواهی حصر وراثت
آقاي کاظم عرب بیگی به شناسنامه شماره 88289 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی به شماره 972322-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان محمدعرب 
بیگ�ی به شناس�نامه ش�ماره 6 درتاریخ 1397/08/15 دراقامت�گاه دائمی خود فوت نم�وده و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند از:1-مریم فاریایی زاده ش.ش 1764 محل صدور شناس�نامه بینالود زوجه متوفی2-حس�ن عرب 
بیگی ش.ش 17284 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزندمتوفی3-فاطمه ع�رب بیگی ش.ش99 محل صدور 
شناس�نامه مشهد فرزندمتوفی4-امیر عرب بیگی ش.ش68300 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی5-
اش�رف عرب بیگی ش.ش411 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزندمتوفی6-حس�ین عرب بیگی ش.ش546 
محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزندمتوفی7-کاظم عرب بیگی ش.ش 88289 محل صدور شناسنامه مشهد 
فرزندمتوفی8-علی عرب بیگی ش.ش2546 محل صدور شناس�نامه مشهد فرزندمتوفی9-مهدی عرب بیگی 
ش.ش 0921791747 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی10-شیرین عرب بیگی ش.ش886 محل صدور 
شناس�نامه مش�هد فرزندمتوف�ی11- نرجس عرب بیگی ش.ش 0920436994محل صدور شناس�نامه مش�هد 
فرزندمتوف�ی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی وانتش�ار ی�ک نوبت آگهی در روزنامه 
حمای�ت به ش�ماره 750915  وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حس�ب 
گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به ش�ماره ... سرانجام در تاریخ 1397/09/13دروقت 
فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشكیل وپس 
از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی 
دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل 

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

511/296گواهی حصر وراثت
خانم مریم کردیان به شناس�نامه ش�ماره444 به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه 
درخواس�تی به ش�ماره 972333-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داش�ته است که شادروان بی بی 
خانم عبدالحسینی به شناسنامه شماره 12 درتاریخ 1394/10/06 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از :1-غامرضا کردیان ش.ش 670 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزندمتوفی2-ام البنین 
کردی�ان ش.ش50460 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزندمتوفی3-محمد کردی�ان ش.ش805 محل صدور 
شناس�نامه مشهد فرزندمتوفی4-مرضیه کردیان ش.ش2863 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی5-ام 
کلثوم کردیان ش.ش58469 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزندمتوفی6-علی کردیان ش.ش75287 محل 
صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی7-زهرا کردیان ش.ش1019 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی8-
مریم کردیان ش.ش 444محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزندمتوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام 
تش�ریفات قانونی وانتش�ار یک نوبت آگه�ی در روزنامه حمایت به ش�ماره -- وعدم وص�ول هرگونه ایحه یا 
اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه وماحظ�ه گواهینامه مالیات برارث 
به ش�ماره 45446 س�رانجام در تاریخ1397/09/13 دروقت فوق العاده ش�عبه شماره 243 شورای حل اختاف 
شهرس�تان مش�هد به تصدی امضاء کنندگان زیر تش�كیل وپس از ماحظه پرونده گواهی م�ی نماید که ورثه 
متوفی منحصر به اشخاص/ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانش�اد پس 
از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به ش�رح ذیل تقس�یم می ش�ود: اعتبار قانونی این 

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

511/297گواهی حصر وراثت
آقاي آرش حس�ین زرگری  به شناس�نامه ش�ماره -- به استناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی به ش�ماره972289-243 تقدیم این ش�ورا نموده وچنین اش�عار داشته اس�ت که شادروان 
حمید حس�ین زرگری به شناس�نامه ش�ماره 560 درتاریخ 1397/07/06دراقامتگاه دائمی خ�ود فوت نموده و 
ورث�ه حین الفوت وی عبارتن�د از:1-عفت آجدانی ش.ش293 محل صدور شناس�نامه ش�اهرود زوجه متوفی 
2-امیرعلی حس�ین زرگری ش.ش0950125822محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی3-آرش حسین 
زرگری ش.ش0924291761 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی4-صفرعلی حسینی زرگری ش.ش 111 
محل صدور شناس�نامه مش�هد پدر متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی وانتشار 
ی�ک نوب�ت آگهی در روزنامه حمایت به ش�ماره 316102 وعدم وصول هرگونه ایحه ی�ا اعتراض یا ارائه وصیت 
نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به ش�ماره ... س�رانجام 
در تاریخ1397/09/13 دروقت فوق العاده ش�عبه شماره 243 ش�ورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی 
امض�اء کنندگان زیر تش�كیل وپ�س از ماحظه پرونده گواهی م�ی نماید که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص/
ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانش�اد پ�س از پرداخت وانجام حقوق 
و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به ش�رح ذیل تقس�یم می ش�ود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ 

نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/298گواهی حصر وراثت
آقاي هاش�م شكاریان یزد به شناسنامه شماره 39450 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی به شماره 243/972383 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان حسن 
ش�كاریان یزد به شناسنامه شماره 14785 درتاریخ1380/01/16دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از :1-ماش�اء اله ش�كاریان یزد ش.ش 41241 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی2-
منیر ش�كاریان یزد ش.ش29452 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی3-رضا ش�كاریان یزد ش.ش 
39451محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی4-صدیقه شكاریان یزد ش.ش41240 محل صدور شناسنامه 
مشهد فرزند متوفی5-هاشم شكاریان یزد ش.ش 39450 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ، متوفی 
ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750869  
وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه 
گواهینامه مالیات برارث به شماره 81681 سرانجام در تاریخ1397/09/13دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 
شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشكیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می 
نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن 
روانش�اد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار 

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

 511/299گواهی حصر وراثت
آقاي علی اصغر س�لیمی ش�وراب به شناس�نامه ش�ماره205 به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی ف�وت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی به ش�ماره 243/972291 تقدیم این شورا نموده وچنین اش�عار داشته است که 
ش�ادروان آرزو سلیمانی قصاب محله به شناسنامه ش�ماره 357 درتاریخ 1396/11/28 دراقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1-علی اصغر س�لیمی ش�وراب ش.ش 205 محل صدور شناسنامه 
ترب�ت حیدری�ه زوج متوفی2-مرتضی س�لیمانی قصاب محل�ه ش.ش7 محل صدور شناس�نامه اهیجان پدر 
متوفی3-خاتون علیزاده تالكیا ش�ری ش.ش2 محل صدور شناس�نامه لنگرود مادر متوفی4-مهدی س�لیمی 
ش�وراب ش.ش 0925905135 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از 
انجام تش�ریفات قانونی وانتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره  750898 وعدم وصول هرگونه 
ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات 
برارث به ش�ماره ... س�رانجام در تاریخ 1397/09/13 دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف 
شهرس�تان مش�هد به تصدی امضاء کنندگان زیر تش�كیل وپس از ماحظه پرونده گواهی م�ی نماید که ورثه 
متوفی منحصر به اشخاص/ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانش�اد پس 
از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به ش�رح ذیل تقس�یم می ش�ود: اعتبار قانونی این 

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

 511/300گواهی حصر وراثت
آقاي حس�ین حاجی بگلو  به شناسنامه شماره 2280 به استناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی به ش�ماره 972332-243 تقدیم این ش�ورا نموده وچنین اشعار داش�ته است که شادروان 
س�لطان خانم حاجی بگلو به شناس�نامه ش�ماره 24 درتاریخ 1397/07/12 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده 
و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1-حس�ین حاجی بگلو ش.ش2280 محل صدور شناس�نامه علی آباد فرزند 
متوفی2-محمد حاجی بگلو ش.ش 3 محل صدور شناس�نامه فی�روزه فرزند متوفی3-زهرا حاجی بگلو ش.ش 
112 محل صدور شناس�نامه نیش�ابور فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی 
وانتش�ار ی�ک نوبت آگه�ی در روزنامه حمایت به ش�ماره 750902  وع�دم وصول هرگونه ایحه ی�ا اعتراض یا 
ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به ش�ماره ... 
س�رانجام در تاریخ 1397/09/13 دروقت فوق العاده شعبه ش�ماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
ب�ه تص�دی امضاء کنندگان زیر تش�كیل وپس از ماحظه پرون�ده گواهی می نماید که ورث�ه متوفی منحصر به 
اشخاص/ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانش�اد پس از پرداخت وانجام 
حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به ش�رح ذیل تقس�یم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث 

مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد
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512/151آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله خانم زهره احمدی فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای رمضان گلی کاته بزرگ دادخواستی به خواسته 
تنظیم س�ند به طرفیت شما به شعبه دوم ش�ورای حل اختاف تربت جام ارائه و به کاسه 2/1079/97 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 
97/10/19 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق –آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار 
درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع شماره به 
نشانی تربت جام – مقابل دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خودنسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختاف تربت جام

512/152آگهی اباغ دادنامه
در پرونده کاسه 102/960048 این دادگاه به سعید شیخ محمدی فرزند حسین فعا مجهول المکان به اتهام سرقت از منزل موضوع شکایت 
مهدی عباسپور نصرآباد اباغ که در راستای اجرای مواد 15 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری به موجب 
رای ش�ماره 9709975177501464 مورخه 1397/8/29 این دادگاه عاوه بر رد مال به ش�اکی به تحمل سه سال حبس تعزیری 74 ضربه 
ش�اق تعزیری محکوم گردیده اید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن به 

مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
میثم قلی زاده- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان تربت جام

512/153آگهی اباغ دادنامه
در پرونده کاسه 102/970775 این دادگاه به بال حسینی فعا مجهول المکان به اتهام تظاهر و قدرت نمائی با چاقو موضوع شکایت آقای 
سعید میری اباغ که در راستای اجرای مواد 15 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور کیفری به موجب رای شماره 
9709975177501376 مورخه 1397/8/13 این دادگاه به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شاق تعزیری محکوم گردیده اید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید 

نظر استان خراسان رضوی می باشد.
میثم قلی زاده- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان تربت جام

512/154متن آگهی
نظر به اینکه در پرونده کاس�ه 414/970313 اجرای احکام انقاب تربت جام محکوم علیه غام محمد بلوچ فرزند نیک محمد به موجب 
دادنامه 9709975177800439 صادره از شعبه اول دادگاه انقاب تربت جام به اتهام وارد نمودن مواد مخدر به پرداخت هشتصد هزار ریال 
جزای نقدی و تحمل ده ضربه شاق تعزیری محکوم گردیده و عارغم اباغ از طریق نشر آگهی در این اجرا حاضر نشده و از آنجا که مبلغ دو 
میلیون ریال به عنوان وثیقه واریز نموده و توسط دادستان دستور ضبط وثیقه صادر گردیده لذا نسبت نشر یک نوبت آگهی اقدام تا چنانچه 
اعتراضی دارد ظرف ده روز از تاریخ انتشار اقدام نمایید در غیر این صورت وجه الوثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا نسبت به ارسال 

یک نسخه از نشر آگهی به این اجرا جهت ضم در پرونده اقدام گردد.
شعبه اول اجرای احکام انقاب دادسرای عمومی و انقاب شهرستان تربت جام

512/155رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فیروزه صالحی نژاد دارای شناسنامه شماره 611 به شرح دادخواست به کاسه 2/970439 از این شورا درخواست گواهی 
حص�ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاروغ خداپرس�ت به شناس�نامه 5 در تاری�خ 1395/9/23 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مریم خداپرست ش ش 0840002114 ت ت 1367/11/24 ص فریمان 
فرزند 2- صفورا خداپرس�ت ش ش 0840094371 ت ت 1371/12/20 ص فریمان فرزند 3- علیرضا خداپرس�ت صالحی ش ش 1143 ت ت 
1360/9/1 ص فریمان فرزند 4- اسماء خداپرست ش ش 749 ت ت 1361/9/1 ص فریمان فرزند 5- محمدرضا خداپرست ش ش 10 ت ت 
1363/10/1 ص فریم�ان فرزن�د 6- الیاس خداپرس�ت ش ش 0840064756 ت ت 1370/7/4 ص فریمان فرزند 7- فیروزه صالحی نژاد ش 
ش 611 ت ت 1348/7/1 ص فریمان همس�ر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/156آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های قبلی بدینوس�یله به حس�ن نیکپور فرزند عباس، زهره مرادی ثانی فرزند حسن، عباس مرادی فرزند محمد محکوم 
علیهم پرونده کاس�ه 970258 این ش�عبه که فعا مجهول المکان می باش�د اباغ می گردد که حسب تقاضای محکوم له و دستور 
دادگاه اجرائیه صادر که بموجب آن بصورت تضامنی مکلف به: 1- پرداخت مبلغ 270659374 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت 
خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس�ت )1397/4/25( لغایت زمان وصول محکوم به بر مبنای 33 درصد نس�بت به مانده 
ی اصل بدهی ) مبلغ 117808446 ریال( که معاقبا در اجرای احکام براس�اس ش�اخص مندرج در قرارداد محاس�به می گردد درحق 
محکوم له.2- پرداخت مبلغ 8273078 ریال هزینه دادرس�ی در حق محکوم له 3- پرداخت مبلغ 7695825 ریال حق الوکاله ی 
وکی�ل در ح�ق محکوم له 4- پرداخت 5درصد مبلغ محکوم به بابت حق ااجراء دولتی در حق صندوق دولت ش�ده اید ظرف مدت 
ده روز پس از درج در روزنامه مفاد اجرائیه نمایید این آگهی فقط یک بار در جراید کثیراانتش�ار منتش�ر می شود وعملیات اجرائی 

نیازی به آگهی مجدد ندارد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد

512/157آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله به حسن صالحی فرزند علی فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب رای شماره 9709975174801073 صادره از شعبه 
چهارم حقوقی دادگستری تربت حیدریه به همراه حسن خاکی و علی اصغر داور به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 200771069 ریال بابت 
اصل خواسته تا مورخه 97/3/6 و پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل تسهیات اعطایی ) مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال ( از 
تاریخ 97/3/6 الی یوم الوصول مطابق قرارداد فی مابین و پرداخت مبلغ هفتصد وهشتاد و هفت هزار ودویست ونود وهشت تومان به عنوان 
خس�ارات دادرس�ی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق محکوم له بانک ملت محکوم گردیده اس�ت رای صادره غیابی و قابل 
واخواهی می باشد. مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی می گردد تا چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت 

قانونی پس از درجدر روزنامه به این دادگاه تسلیم نماید.
رسا- مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی دادگستری تربت حیدریه

512/158آگهی اباغ اجراییه
بدینوسیله به آقای مهدی رمضان زاده کاسگکی فرزندمحمد از طریق جراید و در اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی که مجهول المکان 
می باشد بعنوان محکوم علیه اباغ می شود به موجب دادنامه شماره 970250 به همراه محمود و علی سعادت حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت 1- مبلغ 40453761 ریال تا تاریخ 97/2/24 بابت اصل خواسته 2- خسارت تاخیر تادیه از مبلغ 30467142 ریال از 
تاریخ 97/2/24 تایوم الوصول طبق قرارداد بر ماخذ 30 درصد 3- مبلغ 3343344 ریال بابت هزینه های دادرس�ی 4- حق الوکاله وکیل 
وفق تعرفه قانونی تاما و تمام صادره از شعبه چهارم حقوقی دادگستری تربت حیدریه در حق محکوم له بانک ملی شده اید مفاد اجراییه 
ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرایی نیازی به اباغ یا اخطار دیگری نمی باشد مگر 

اینکه محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای احکام مدنی اعام نمایید.
رسا- مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی دادگستری تربت حیدریه

512/159آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله به خانم سیما حسن زاده فرزند غامرضا فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب رای شماره 9709975174701056 شعبه 
سوم حقوقی دادگستری تربت حیدریه در خصوص اعتراض آقای حسین صبایی به وکالت از 1- ویدا2- شیوا 3- هومن هر سه حسن زاده 
فرزندان احمد همگی به آدرس مشهد بلوار سجاد میاد 8 پاک 5 طبقه اول نسبت به قرارداد رد دادخواست شماره 9709975174701019- 
97/8/27 صادره از دفتر این دادگاه، با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه قرار صادره مطابق ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی بوده و معترض دلیل و مدرکی که موجب نقض آن گردد ارائه نکرده اس�ت لذا دادگاه مس�تندا به 

ماده 54 قانون مارالذکر ضمن رد اعتراض رای به تایید قرار دفتر صادر و اعام می نماید . رای صادره قطعی است.  
طوسی- مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگستری تربت حیدریه
12/160اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به 1- خانم ربابه گندمکار فرزند علی 2- آقای 

محمد رحمت آبادی فرزند علی3- خانم خدیجه رحمت آبادی فرزند علی
خواهان : خانم س�رور ناصری فرزند سلطانعلی دادخواس�تی به طرفیت خواندگان1- خانم ربابه گندمکار فرزند علی 2- آقای محمد 
رحم�ت آب�ادی فرزند علی3- خانم خدیجه رحمت آبادی فرزند علی و غیره به خواس�ته 1- اثب�ات وقوع بیع مورخه 83/5/20 یک 
قطعه زمین به شماره پاک 3178 اصلی بخش یک تربت حیدریه خیابان ابوذر غفاری 2-  تنظیم سند رسمی ملک مذکور مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985174500967 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه ثبت 
و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/23 س�اعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه 

512/161آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای محمود علیزاده فرزند بسم اه
خواه�ان : خانم مریم س�ااری دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای محمود علیزاده به خواس�ته اثبات زوجی�ت متعاقبا ثبت واقعه 
ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985186700795 شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
فریمان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان فریمان

512/162رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدتقی احسانی دارای شناسنامه شماره 129 به شرح دادخواست به کاسه 2/970443 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه ش�ریفی دشت بیاض به شناسنامه 4883 در تاریخ 1397/8/11 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- محمدتقی احس�انی ش ش 129 ت ت 
1321/9/11 صادره از فریمان همسر متوفی 2- مجید احسانی ش ش 22 ت ت 1355/1/1 صادره از تربت جام 3- سعید احسانی ش 
ش 226 ت ت 1364/3/6 ص�ادره از فریم�ان فرزند متوفی 4- حمیدرضا احس�انی ش ش 443 ت ت 12 /1349/2 صادره از فریمان 
فرزند متوفی 5- محبوبه احس�انی ش ش 997 ت ت 1359/2/1 صادره از فریمان فرزند متوفی6- مریم احس�انی ش ش 8110 ت ت 
1352/1/2 صادره از فریمان فرزند متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/163آگهی
خانم سارا پوریان فرزند مجید دارای شماره شناسنامه 396 به شرح دادخواست به کاسه 2/343/97 از این شورا درخواست گواهر حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد گرگیج دارای شماره ملی 073063089 در تاریخ 97/2/27 در شهر صالح آباد بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سارا پوریان ش ش 396 ت ت 53/1/2 فرزند مجید همسر مرحوم 2- حمیرا 
گرگیج ش ش 0720542235 ت ت 76/2/23 دختر مرحوم 3- سهیا گرگیج ش ش 0720194040 ت ت 70/6/1 دختر مرحوم 4- سمیرا 
گرگی�ج ش ش 0720703141 ت ت 78/12/24 دخت�ر مرحوم 5- مریم گرگی�ج ش ش 908 ت ت 67/12/1 دختر مرحوم 6- المیرا گرگیج 
ش ش 0721019218 ت ت 84/6/22 دختر مرحوم 7- ماه پری بخرد فر ش ش 212 ت ت 132/1/1/ فرزند ولی داد مادر مرحوم 8- س�عید 
گرگیج ش ش 0720895251 ت ت 1382/7/10 پسر مرحوم اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر خواهد شد.
دبیر شعبه دوم شورای حل اختاف صالح آباد

512/164رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محسن گرمابی دارای شناسنامه شماره 6440023624 به شرح دادخواست به کاسه 2/319/96 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامعلی گرمابی به شناسنامه 1829 در تاریخ 97/9/14 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  معصومه گرمابی فرزند اسماعیل ش ش 864 متولد 46/12/15 همسر 
متوفی 2- محمد گرمابی فرزند غامعلی ش ش 3 متولد 67/2/13 فرزند متوفی 3- محسن گرمابی فرزند غامعلی ش ملی 6440023624 
متولید 71/10/20 فرزند متوفی 4- زهرا گرمابی فرزند غامعلی ش ش 2624 متولد 60/1/1 فرزند متوفی 5- مرضیه گرمابی فرزند غامعلی 
ش ش 26 متولد 62/5/10 فرزند متوفی 6- سمیه گرمابی فرزند غامعلی ش ش 115 متولد 64/9/1 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فیروزه

512/165آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای حس�ن باقرزاده فرزند عبدالرزاق فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای علی اصغر یوسف زاده قند شتن فرزند 
ابوالفضل دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ سی و شش میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه به طرفیت شما 
به ش�عبه مرکزی شورای حل اختاف بجستان ارائه و به کاس�ه 97/666 ثبت و برای روز شنبه مورخه 1397/10/22 ساعت 11 صبح وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73 ق – آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد . شما می توانید 
قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه مرکزی شهرستان بجستان مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان بجستان 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوید، در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفتر شورای حل اختاف شهرستان بجستان

511/166آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم مژده تحقیقی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست به طرفیت شما به خواسته 
تنفیذ طاق به موجب حکم شماره 9709977586200682 در پرونده کاسه 12/960832 به تنفیذ طاق محکوم گردیده اید مراتب بدین 
وسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی سپس قابل تجدید نظر خواهی 

در این دادگاه است. 
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 

511/167آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرزاد صیدمحمدخانی فرزند 
خسرو

خواهان خانم معصومه صید محمد خانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده فرزاد صیدمحمدخانی به خواس�ته طاق مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987586200848 شعبه 12 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 12 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد – نرگس خاتون 
عبدی رستمکائی
511/168آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید علی حسینی فرزند سید 

اسحاق
خواهان خانم بی بی لیا حسینی دادخواستی به طرفیت خوانده سید علی حسینی فرزند سید اسحاق به خواسته طاق مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985114800851 شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/04 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد- 
سعید علیشاهی

511/169آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اسداله میرزائی فرزند 
میرزا حسین

خواهان خانم پری بلوچ صالح آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده اسداه میرزائی فرزند میرزا حسین به خواسته نفقه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987887600833 شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 10/00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
– راضیه اعظمی

511/170آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زینب عسکریان فرزند علی
خواهان آقای محسن خاکپور دادخواستی به طرفیت خوانده زینب عسکریان فرزند عباس به خواسته اعسار مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987596200855 ش�عبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/23 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد – جواد عابدیان 
راد

511/171آگهی
پی�رو آگهی های قبلی بدینوس�یله ب�ه خانم فاطمه صغری کارگر ابرقوئی اب�اغ می گردد که با توجه به اینکه در خصوص پرونده کاس�ه 
6/970609 قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است لذا ظرف 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یک نفر از اقارب خود را و در صورت عدم امکان 

معرفی از اقارب یک نفر را با اختیار خود بعنوان داور به این دادگاه معرفی نمائید. 
منشی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )46 خانواده 
سابق(- محمدرضا کاوه نژاد
511/172آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید وحید نعمتی فرزند سید 

عنایت
خواهان خانم فاطمه محمودآبادی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید وحید نعمتی به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9609985114100963 شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )46 خانواده سابق( ثبت 
و وقت رسیدگی و استماع شهادت شهود مورخ 1397/10/29 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد )46 خانواده 
سابق(- محمدرضا کاوه نژاد

511/173معرفی داور
خواهان منصوره تاج بانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�ید علی بلدی به خواس�ته طاق به درخواس�ت زوجه تقدیم دادگاه عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی مشهد ارجاع و به کاسه 4/970642 ثبت گردیده که وقت احتیاطی 
97/10/20 تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده پس از تاریخ 
نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن ظرف یکماه از تاریخ نش�ر آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و معرفی داور واجد شرایط )از بستگان- متاهل- باای سی سال( حاضر گردد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
)45 خانواده سابق(- مریم بازگیری

511/174آگهی اباغ معرفی داور به خوانده
بدینوسیله در خصوص دادخواست تقدیمی خانم زهرا چنارانی فرزند حسن به طرفیت آقای عباسعلی چنارانی فرزند محمد دائر به طاق به 
درخواست زوجه در پرونده کاسه 9709985112300508 به شماره بایگانی 970527 با توجه به علت حضور مندرج در این اباغیه به آقای 
عباسعلی چنارانی فرزند محمد اباغ می گردد ظرف مهلت مقرر نسبت به معرفی یکی از اقارب خود با احراز و دارا داشتن شرایط ذیل الذکر 
بعنوان داور خود اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. شرایط داور واجد شرایط: شامل )متاهل، از اقارب، باای 

سی سال سن، آشنا با مسائل اجتماعی، خانوادگی و شرعی( 
دفتر شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد - فکری

511/175آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سعید جوادی شاندیز فرزند اصغر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست حمیده 
حقیقی حشمتی مفرد علیه شما بخواسته طاق بموجب حکم شماره 9709975113600995 در پرونده کاسه 11/970193 به مطلقه نمودن 
زوجه )طاق( محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است. 
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری )41 خانواده سابق( شهرستان 
مشهد – حمید مریمی

511/176آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای پوریا عزیزی فرزند رضا
خواهان خانم مریم غیاثی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای پوریا عزیزی به خواس�ته طاق مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاس�ه 9709987586300616 ش�عبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/30 س�اعت10 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/177آگهی اباغ اجراییه
آقای احسان وحدتی نیا فرزند مجید در خصوص دعوی خانم هانیه طوسی تبرک به طرفیت شما با موضوع نفقه بدین وسیله اباغ می شود 
که پرونده کاسه 960869 منجر به صدور اجراییه علیه شما مبنی بر پرداخت نفقه جاریه از تاریخ 96/8/7 و تهیه مسکن و اثاث البیت و 
پرداخت 667/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تعرفه به محکوم لها شده اید و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی گردیده است. 

لذا مراتب وفق مواد 9 و 118 و 119 اجرا احکام مدنی یک نوبت در روزنامه چاپ و از تاریخ نشر پس از ده روز به اجرا گذارده خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد- 
محمدنیا

511/178آگهی اباغ معرفی داور
بدین وسیله به آقای حسین احمدی فرزند ضامن مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم کلثوم جعفر نژاد دادخواستی به خواسته طاق 
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده به شما اباغ می گردد ظرف مهلت یک 
هفته پس از انتشار آگهی یک نفر از اقارب متعهد واجد شرایط که متاهل و حداقل دارای سی سال سن و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی 

و اجتماعی باشد را به عنوان داور به دادگاه معرفی نمائید، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/179آگهی اباغ معرفی داور
بدین وسیله به آقای علیرضا سپاهی مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم طوبی حکات دادخواستی به خواسته طاق تسلیم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده به شما اباغ می گردد ظرف مهلت یک هفته پس از 
انتشار آگهی یک نفر از اقارب متعهد واجد شرایط که متاهل و حداقل دارای سی سال سن و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی 

باشد را به عنوان داور به دادگاه معرفی نمائید، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد
511/180آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غامحسین جعفری فرزند ایوب

خواهان خانم مریم تبدیل دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای غام حس�ین جعفری به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9709987587100669 شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/11/06 ساعت 9 تعیین و جهت استماع شهادت شهود که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/181آگهی اباغ تبادل لوایح
خانم معصومه برآبادی پیرو آگهی قبلی در خصوص تجدید نظر خواهی حس�ین بانژاد نس�بت به دادنامه شماره 9709977579901002 در 
پرونده کاس�ه 12/960890 بطرفیت ش�ما بدینوسیله به استناد ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی اباغ می گردد ظرف ده روز میتوانید 
بدفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مستقر در مجتمع قضایی امام خمینی )ره( مراجعه نمائید ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدید نظر خواهی چنانچه پاسخی دارید ظرف مهلت مقرر مذکور به دادگاه تحویل نمائید در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت 

به تجدید نظر ارسال می گردد. 
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- حسن 
محمد زاده 

511/182آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خانم معصومه برم آبادی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست حسین بانژاد علیه شما 
بخواسته تنظیم سند یک قطعه زمین بموجب حکم شماره 9709977579901002 در پرونده کاسه 12/960890 رای به قرار رد عدم استماع 
دعوی صادر ش�ده اس�ت مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این دادگاه است. 
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- حسن 
محمد زاده 
511/183آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به اکبر نظری یزدی 2- محمد ناطقی

تجدید نظر خواه اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خوانده اکبر نظری 
یزدی و محمد ناطقی نسبت به دادنامه شماره 9709977575900972 در پرونده کاسه 970284 شعبه 9 حقوقی تقدیم که طبق موضوع 
ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت 

پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- حسن 
سبیلی

511/184آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم مهدی دلیر فرزند صفر
خواهان آقای محمد حسن باباپور استاد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی دلیر فرزند صفر به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575900768 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/15 س�اعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- محبوبه 
نمازی بایگی

511/185آگهی
شماره بایگانی شعبه: 960533- خواهان: محترم کریمانی- خوانده: محمد حسن عسگری سلمانی فرزند محمد ابراهیم – خواسته: الزام به 
تنظیم سند رسمی- ابطال مبایعه نامه- اثبات وقوع بیع- مهلت حضور: 7 روز نوع علت حضور: ماحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی 
نفیا یا اثباتاً با توجه به علت حضور مندرج در این اباغیه به شما اباغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر اینصورت مطابق مقررات 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
منشی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- محبوبه نمازی بایگی

511/186آگهی اباغ وقت دادرسی به کاسه پرونده 12/920139 وقت رسیدگی 1397/10/22 
ساعت 9 خواهان: جعفر جالیان خاکشور- خوانده: حسن کیشانی

خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا اباغ به وسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/187آگهی اباغ وقت دادرسی به کاسه پرونده 12/970747 وقت رسیدگی 1397/10/27 
ساعت 10 خواهان: محمد رضا وردی یعقوبی- خوانده: جواد رجبی فرزند محمد رضا

خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا اباغ به وسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/188آگهی اباغ وقت دادرسی به کاسه پرونده 12/970874 وقت رسیدگی 1397/10/23 
ساعت 9 خواهان: محمود احمد میقانی- خوانده: سید رضا بهشتی فرزند سید عیسی

خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا اباغ به وسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/189آگهی اباغ رای داور
بدین وسیله به آقای حسین ولی دخت فرزند کریم و علی اصغر بهاری چنار فرزند گل محمد خواندگان پرونده کاسه 14/970740 این دادگاه 
اعام می شود که رای داور منتخب وصول نشده و در پرونده موجود است لذا  جهت دریافت آن ازم است ظرف یک بیست روز ار تاریخ درج 
این آگهی به شعبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد حاضر و ضمن اعام آدرس کامل خود نسخه ثانی رای داور 
را دریافت و اگر اعتراضی دارید در مهلت مقرر فوق اعام نمائید در غیر اینصورت و پس از طی مدت قانونی سایر اقدامات بعمل خواهد آمد. 
منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد- بهره ور

511/190رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مجید نوری داراي شناسنامه شماره - به شرح دادخواست به کاسه 971736 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حس�ین نوری به شناس�نامه 23 در تاریخ 97/7/22 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- معصومه حجی پور کاتی همس�ر متوفی 2- مجید 3- مهدی 4- هادی 5- مرضیه 
6- حسن 7- حمید 8- محمد 9- امیر محمد 10- هاشم 11- راضیه 12- فاطمه همگی نوری فرزندان متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/191رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد معرفتی داراي شناسنامه شماره - به شرح دادخواست به کاسه 971731 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر معرفتی به شناسنامه 1676 در تاریخ 97/8/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- آمنه ریحانی همسر متوفی 2- محمد معرفتی فرزند متوفی 3- مهدی معرفتی فرزند متوفی 
4- زه�را معرفت�ی فرزند متوفی 5- زهره معرفتی فرزند متوفی 6- لیا معرفتی فرزند متوفی 7- معصومه معرفتی فرزند متوفی 8- رقیه 
معرفتی فرزند متوفی - اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/192رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�ید اکبر حسین نژاد داراي شناسنامه ش�ماره - به شرح دادخواست به کاسه 971740 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید باقر حسین نژاد به شناسنامه 3 در تاریخ 85/2/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- اکبر حسین نژاد فرزند متوفی 2- اصغر حسین نژاد فرزند متوفی 3- بی بی 
زهرا حسین نژاد فرزند متوفی 4- سید جعفر حسین نژاد فرزند متوفی 5- سید امیر حسین نژاد فرزند متوفی 6- طاهره حسین نژاد فرزند 
متوفی 7- سید جواد حسین نژاد فرزند متوفی 8- سکینه حسین نژاد همسر متوفی- اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/193رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم الهه ایروانی داراي شناسنامه شماره - به شرح دادخواست به کاسه 971703 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادی ایروانی به شناسنامه 1959 در تاریخ 92/12/25 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- فاطمه عاملی همسر متوفی- 2- الهه ایروانی فرزند متوفی 3- الهام ایروانی فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/194رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای علی اکبر خادم حسینی داراي شناسنامه شماره - به شرح دادخواست به کاسه 971746 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احترام یا علی مدد به شناسنامه 493 در تاریخ 94/9/13 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- علی اکبر خادم الحسینی فرزند متوفی 2- محمد حسن خادم الحسینی فرزند 
متوفی 3- احمد خادم الحسینی فرزند متوفی 4- محمود خادم الحسینی فرزند متوفی 5- سعید خادم الحسینی فرزند متوفی 6- معصومه 
خادم الحسینی فرزند متوفی 7- اکرم خادم الحسینی فرزند متوفی 8- زهره خادم الحسینی فرزند متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/195آگهی اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محسن رستگار مقدم شریفی فرزند حسین که مجهول المکان می باشد اباغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977458300184 مورخ 97/03/08 و رای اصاحی شماره 9709977458300298 صادره از سوی 
ش�عبه 53 در پرونده 960830 در خصوص دعوی اعتبار اعتماد ایرانیان محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت 1- مبلغ 39/000/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 1/555/000 ریال بابت هزینه های دادرس�ی و حق نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون 
وکای دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مورخه 91/01/15 لغایت اجرای حکم براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
محاسبه و اجرا در حق خواهان 5- نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- فاطمه محمدی

511/196آگهی
پیرو آگهی های قبلی به ام حمیده صفرزادگان مقدم فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست رضا صفدری بطرفیت شما به 
خواس�ته استرداد سند بموجب حکم ش�ماره 9709977503300727 پرونده کاسه 970417 به استرداد 3 فقره سفته مورد نظر به شماره 
های 715668 و 8014 و 324343 به مبلغ 50/000/000 و پرداخت مبلغ 86/500 تومان هزینه دادرسی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. 
مسئول دفتر شعبه 150 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد- انسیه شاکری 

511/197آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به محکوم علیه حمید ربانی فرزند محمد مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک ملت علیه 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977458300337 به تاریخ 97/04/21 در پرونده کاسه 970029 شعبه 53 به: 
پرداخت 1- مبلغ 40/100/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 3/254/250 ریال بابت هزینه های دادرس�ی و هزینه نش�ر آگهی 3- حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 4- خس�ارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 31/554/889 
ریال از تاریه 97/1/19 لغایت یوم الوصول به ماخذ 27 درصد مانده بدهی قابل محاسبه در اجرای احکام در حق خواهان محکوم شده اید. 
مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. 
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- فاطمه محمدی 

511/198آگهی اباغ اجرائیه
پیروی آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه 1- سعید بهرامی نیا که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709987458300028 مورخ 97/01/20 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 960684 در خصوص دعوی بانک قوامین محکوم 
علیه متضامنا محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 6/510/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و 
درج در آگهی 3- خس�ارت تاخیر تادیه از زمان سررس�ید چک مورخ 96/6/29 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با 
احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 4- خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک مورخ 94/11/8 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعام 5- پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
بر عهده محکوم علیه می باشد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 119 و 8 و 118 قانون اجرای احکام مدنی یک 
نوبت در جراید درج می گردد و این اخطار اجرای ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و در صورت عدم اعام کتبی محل 

اقامت خود به قسمت اجرا پس از این برای عملیات اجرای اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد. 
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/199آگهی اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین سید حسین علوی فارمد فرزند سید عبداه، حسین باقرزاده گلمکانی فرزند 
محمد، داوود دوزنده فرزند علی اصغر، سید محمد علوی فارمد فرزند سید عبداه، که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977458300005 مورخ 96/01/24 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 950964 در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد 
محکومین متضامنا محکومند به پرداخت 1- مبلغ 148/031/500 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 4/420/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
و درج در آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 4- خس�ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 
94/2/29 تا اجرای حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5- نیم عش�ر دولتی 
در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باشد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- فاطمه محمدی

511/200آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده آقایان خلیل باقری، الیاس کمالی فر به طرفیت رضا مریمی به درخواست تنظیم سند و کاسه 970200 فعا 
مجهول المکان اباغ می شود طبق رای صادره محکوم به پرداخت صدور حکم بر الزام خوانده ردیف دوم بحضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و تنظیم سند خودرو موضوع خواسته بنام خواهان صادر و اعام می دارد و محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. 
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد سیده مژگان خاکپور 

511/201آگهی وقت رسیدگی
خواهان یونس شماعی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده امید درژنه به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بین قرنی 22 و24 و به کاسه 
970881 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/1 ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 178 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد – سیده مریم یاسینی

511/202آگهی اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین جعفر دادمهر فرزند محمد، مرضیه دادمهر فرزند محمد، علی دین محمدی فرزند 
محمد که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977458300273 مورخ 96/03/25 صادره از سوی شعبه 
53 در پرونده 960012 در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن اائمه ع محکومین متضامنا محکومند به پرداخت 1- مبلغ 6/926/760 ریال 
بابت اصل خواسته 2- مبلغ 840/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و درج در آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای 
دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیات اعطائی به مبلغ 6/926/760 ریال از تاریخ تقدیم 95/12/15 تا اجرای حکم بر 
مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام و مستندا به تبصره ماده 15 الحاقی قانون عملیات بانکی بدون ربا 
مصوب سال 76 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان 5- نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می 

باشد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- فاطمه محمدی

511/203آگهی اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکومین رجب اسداللهی فرزند حسن، محمد علی پور فرزند غام که مجهول المکان می باشند 
اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977458300036 مورخ 96/01/26 صادره از سوی شعبه 53 در پرونده 950808 در خصوص دعوی 
بانک مهر اقتصاد محکومین متضامنا محکومند به پرداخت 1- مبلغ 11/300/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 4/205/000 ریال بابت هزینه 
های دادرسی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 94/8/6 تا 
اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5- نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 

بر عهده محکومین می باشد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- فاطمه محمدی

511/204آگهی اجرائیه
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه مهدی وفائی مشهدی نوغانی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9609977458300467 مورخ 96/05/11 صادره از س�وی شعبه 53 در پرونده 960002 در خصوص دعوی تعاونی 
اعتبار ثامن اائمه  محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت 1- مبلغ 94/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبلغ 2/935/000 ریال بابت 
هزینه های دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 4- خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
مورخ 93/8/15 تا اجرای حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 5- نیم عش�ر 
دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین می باش�د در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد- فاطمه محمدی

511/205آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به خوانده 1- هادی حس�ین آبادی فرزند قربانعلی فعا مجهول المکان اباغ می ش�وند در مورد دادخواست 
تعاونی اعتبار ثامن اائمه علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977458301061 به تاریخ 97/08/26 در پرونده 
53/970463 محکومی�ت تضامنی خواندگان به پرداخت 1- مبلغ 155/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2- مبل�غ 3/109/500 ریال بابت 
هزینه های دادرس�ی و نش�ر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 4- خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس�ید چک مورخ 95/1/29 تا اجرای حکم بر مبنای ش�اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در دایره اجرای حکم در حق خواهان 
محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا می باشد.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/206آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خوانده 1-علی ذوالفقاری 2- براتعلی خانجان زاد فعا مجهول المکان اباغ می شوند در مورد دادخواست 
بانک قرض الحسنه ایران علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709987458301053 به تاریخ 97/08/23 در پرونده 
53/970371 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 1- مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 2/429/000 ریال بابت هزینه 
های دادرس�ی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگس�تری 4- خس�ارت تاخیر تادیه از زمان سررس�ید چک مورخ 
94/2/27 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا می باشد.
دفتر شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

511/207آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به راحله زمانیان عطارزاده فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای علی رفیعی بطرفیت 
ش�ما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977503701061 در پرونده کاسه 970462 حکم به پرداخت مبلغ سیزده 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ پانصد و ش�ش هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق خواهان محکوم ش�ده اید. مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/208آگهی 
پیروآگهی های قبلی به س�ید هادی حقیرالس�ادات طرنچی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست شرکت یونیلیور ایران 
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 210146 به نمایندگی ابراهیم اوزگور با وکالت خانم زینب قهرمانی نژاد وآقای امین صادقی  بطرفیت شما به 
خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503701016 در پرونده کاسه 970579 حکم به پرداخت مبلغ 23617000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 120217 ریال بابت هزینه دادرسی و آگهی روزنامه و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک ها الی یوم اادا که 
بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد.رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
دفتر شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/209آگهی 
خواهان احسان محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده فرج محمد زاده به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد-طاب میدان میرزا کوچک 
خان ارجاع و به کاسه 971079 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید 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 رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/210آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به سید حمید طباطبائی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست کیومرث یوسفی علیه شما 
به خواسته مطالبه وجه و کاسه 970236  بموجب دادنامه شماره 9709977516500727 حکم به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و جبران خسارت تأخیرتأدیه و نیز پرداخت مبلغ 74/000 تومان هزینه دادرسی در حق خواهان؛ مراتب بدینوسیله در روزنامه درج 

می گردد.رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مدیردفتر شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/211آگهی 
خواهان اسد عزیزنیا کریق دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان سمیه صادقی فر و سید رضا بیات به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در 
مش�هد-طاب میدان میرزا کوچک خان  ارجاع و به کاسه 255/970984 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 و ساعت 
8/30 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/212آگهی 
خواهان رس�ول حمزهء دادخواس�تی به طرفیت خوانده س�یدرضا حسین زاده جعفری به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد-طاب 
میدان میرزا کوچک خان  ارجاع و به کاسه 970868 گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 و ساعت 9تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/213آگهی 
خواهان اقای جبار معصومی شهرنوی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدخیابانی و مهدی عاشوری چمن آباد به خواسته مطالبه وجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 262 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان 
مشهد واقع در مشهد-طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کاسه 970901 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/26 و 
ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی وانقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/214آگهی 
خواهان شرکت مدیران خودرو با وکالت خانم براتیان دادخواستی به طرفیت خوانده مجید کرمی دوغایی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع 
در مشهد- میدان میرزا کوچک خان  ارجاع و به کاسه 971081 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 و ساعت 9/15 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 

به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/215آگهی 
خواهان شرکت مدیران خودرو با وکالت خانم براتیان دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی نظری به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در 
مش�هد- میدان میرزا کوچک خان  ارجاع و به کاس�ه 971080 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/29 و س�اعت 9 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 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 رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

512/216دادنامه 
شماره پرونده 9709985607300196 شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان  مه وات  تصمیم نهایی شماره 9709975607300341خواهان 
حسین خاشعی فرزند عباس با وکالت فاطمه خاشع فرزند عباس  به  نشانی استان خراسان رضوی  شهرستان  مه وات  فیض اباد حیابان 
عدالت جنب دادگستری دفتر وکالت  خوانده آقای سعید رزمیان  فرزند رضا  به نشانی مجهول المکان  خواسته الزام به تنظیم سند موتور 
سیکلت- رای شورا در خصوص دعوی حسین خاشعی فرزند عباس مقیم فیض آباد حاشیه میدان کوثر جنب اداره پست با وکالت خانم  فاطمه 
خاشع به طرفیت سعید رزمیان فرزند رضا مجهول المکان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی موتور سیکلت دلتا 125سی سی با شماره 
بدنه 9521484و شماره موتور 01255059234به شماره شهربانی 774095625مدل 1395 رنگ قهوه ای مقوم به ده میلیون ریال به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی شورا طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است وکیل خواهان در جلسه شورا و دادخواست تقدیمی اظهار داشته برابر 
مبایعه نامه مورخ 95/11/20 موکلم موتورسیکلت فوق را از خوانده خریداری نموده است که حسب استعام به عمل آمده از پلیس راهور سند 
موتورس�یکلت مذکور به نام خوانده می باش�د لکن نامبرده از تنظیم سند به نام موکل خوداری می نماید.لذا تقاضای رسیدگی دارم. خواند 
علیرغم اباغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و ایحه ای نیز ارسال ننموده است . شورا جهت مشخص شدن وضعیت 
موتورسیکلت مذکور از پلیس راهور استعام نموده که در پاسخ اعام داشته مالک موتورسیکلت خوانده آقای سعید رزمیان می باشد .بنابراین 
شورا با عنایت به اینکه 1- بر اساس قولنامه پیوست دادخواست، خواهان موتورسیکلت فوق الذکر را به صورت قانونی از خوانده خریداری 
نموده است 2-بر اساس استعام به عمل آمده از پلیس راهور سند موتورسیکلت مذکور به نام خوانده می باشد 3- خوانده علیرغم اباغ از 
طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و دایلی که موجبات برائت ذمه وی باشد ارائه ننموده است،بنابراین شورا دعوی خواهان 
را وارد تشیخص و مستندا به مواد 10،220 و221 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی موتورسیکلت دلتا 125 سی سی با شماره بدنه 9521484  وشماره موتور 01255059234 به 
ش�ماره ش�هربانی 774095625 مدل 1365 رنگ قهوه ای به نام خواهان و همچین پرداخت مبلغ پانصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه 
های دادرسی و پرداخت مبلغ سیصد وشصت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر واعام می نماید.رای صادره با توجه به 
مواد 25 و 27 قاون شوراهای حل اختاف غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از ان قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم شهرستان مه وات می باشد.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان مه وات-علی اکبر تقی نژاد

511/217آگهی  اباغ دادنامه
شمار بایگانی : 970344. در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم شیرین باباپور علی آبادی به طرفیت خواندگان به اسامی 
1� خانم میترا ظریف سرباز سفید گر فرزند محمد حسن 2� آقای سید جال قدسی ازغدی فرزند سید محمد 3� آقای حسن محجوب فرزند 
محمد علی 4� مهدی  آزام فرزند حسن به خواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 
752367 مورخ 97/3/13 عهده بانک س�په به مبلغ 500/000/000 ریال به انضمام کلیه خس�ارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ، دادگاه با 
عنایت به خواسته خواهان، ماحظه اصول مستندات وی و این که صدور چک موضوع دعوی از ناحیه خوانده ردیف اول و ضمانت در پرداخت 
وجه چک از ناحیه س�ایر خواندگان محرز اس�ت و اینکه خواندگان با وجود اباغ قانونی مفاد اخطاریه ها در جلسه رسیدگی حضور نیافته، 
ایحه ای ارسال نداشته و در قبال ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی هیچ گونه ایراد و دفاعی از خویش به عمل نیاورده اند، لذا بقاء اصول 
مستندات در ید خواهان دالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خواندگان به ترتیب خوانده ردیف اول به عنوان مدیون اصلی و سایر خواندگان به 
عنوان ضامنین و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در حد خواسته محمول به صحت تشخیص  و 
منتهی به صدور دادنامه ش�ماره 9709977580501306 ش�ده، به استناد مواد 198، 515، 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و 310، 311، 313 
از قانون تجارت و قانون استفس�اریه تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ31/522/000 ریال بابت هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله وکیل خواهان برابر تعرفه قانونی و نیز 
خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید چک تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم اعامی توسط بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعام می دارد. رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی از ناحیه خواندگان در این دادگاه و سپس ظرف 

بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/218آگهی اباغ دادخواست تجدید نظر خواهی
پیرو آگهی های منتش�ره قبلی بدینوس�یله به خان صدیقه برومند وجدانی مرد فعا مجهول المکان اباغ میش�ود که از دادنامه ش�ماره 
9709977577200802 صادره از ش�عبه 22 دادگاه عمومی مش�هد توس�ط آقایان رجب و علی و محمود ش�هرت هر سه کمالی حسن زاده 
تقاضای تجدید نظرخواهی شده که به علت مجهول المکان بودن شما مراتب در روزنامه درج تا ظرف ده روز از تاریخ درج در روزنامه در دادگاه 
حاضر و ضمن اعام آدرس کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت تجدید نظرخواهی را دریافت و پاسخ آن را نیز اعام نمائید. پس از گذشت 

مهلت فوق سایر اقدامات به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد� زهرا عارفی زاده

511/219آگهی
بدینوسیله در کاسه  پرونده 22/970744 وقت رسیدگی 1397/11/11 ساعت 9 صبح خواهان آقای محمد علی حسین زاد عطار فرزند محمود 
با وکالت آقای جال کلماتی خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی که  
جهت رسیدگی به شعبه 22 حقوقی مشهد ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای مجتبی 
روزی طلب فرزند محمد تقی به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دستور فرمائید آگهی 
ارس�الی را برای یک نوبت در روزنامه های کثیراانتش�ار / محلی استان نش�ر تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بدفتر  این دادگاه 
مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی  حضور بهم رساند 
چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت نشر و مدت آن ده روز خواهد بود و یک نسخه از آگهی منتشره را جهت انضمام 

به پرونده به این شعبه ارسال نمایید.
مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � زهرا 
عارفی زاده

511/220آگهی اباغ دادنامه 
خواهان: محمدرضا پیروی فرزند علی خوانده: محمد علی بخشی فرزند عباسعلی خواسته: مطالبه ی وجه چک � مطالبه ی خسارت تاخیر 
تادیه � مطالبه ی خسارت دادرسی. شعبه ی رسیدگی کننده: شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد. بدین وسیله  پیرو آگهی 
های قبلی به موجب دادنامه ی شماره 970997757740 مورخ   1397 به آقای فاقد مشخصات دیگر فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد دادخواست خواهان علیه شما به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 12/190/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 
پرداخت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته براساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک 
تا زمان اجرای دادنامه از باب تسبیب در حق خواهان محکوم شده اید؛ مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل اعتراض در این شعبه است.
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/221آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان سارا صفایی فرزند هادی دادخواستی بطرفیت اقدس سرجوب شاهی مقدم فرزند احمد� امیر بهرام زاده فرزند احمد � عقیل عاملی 
مقدم � محمود صفائی فرزند خس�رو و به  خواس�ته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و اثبات وقوع بیع تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نموده 
که جهت رس�یدگی به ش�عبه 32 حقوقی  ارجاع گردیده و به شماره 970841 ثبت و وقت رسیدگی برای 97/10/29 ساعت 12 صبح تعیین 
ش�ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت دارید.
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  شهرستان مشهد � علی مصطفوی

511/222آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم رضا محمدی پور فرزند
خواهان آقای علی فتوتی دادخواستی بطرفیت  خوانده آقای رضا محمدی پور به خواسته تایید فسخ قرارداد مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709987575100538 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت  مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی   شهرستان مشهد 
� قمر زارعی

511/223آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی اکبر صبوری فرزند
خواهان: آستان قدس رضوی دادخواستی به طرفیت خواندگان: رضامالکی � غام عباس افخمی � غامرضا مالکی � غامرضا محمدیان � 
علی اکبر مالکی � اسماعیل افخمی � رحیم افخمی � محمد پورهنگ � حیدر افخمی � سید غدیر حیدری � یوسف افخمی � صفر افخمی 
� صفرعلی افخمی � موس�ی افخمی � مجتبی افخمی � براتعلی قلی پور � محمد علی افخمی � علی اکبر صبوری � س�ید رضا حیدری به 
خواسته: مطالبه خسارت دادرسی � خلع ید � قلع و قمع مستحدثات مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده  کاسه 970614 شعبه 
2 دادگاه  عمومی  حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/03 ساعت 
9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 

و ضمن اعام مشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
) 56 حقوقی سابق( مصطفی ادبی
51/224آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم زهره سادات منظری فرزند 

سید حسن
خواهان: بانک مهر اقتصاد به مدیر عاملی آقای سید ضیاء ایمانی با وکالت ایوب تابانی دادخواستی به طرفیت خوانده: محسن غامی � محسن 
غامی دامسکی � علی اکبر وفاخواه � زهره سادات منظری به خواسته: مطالبه وجه چک � مطالبه خسارت تاخیر تادیه � مطالبه خسارت 
دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580600399 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام 
خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/04 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
) 56 حقوقی سابق( مصطفی ادبی

511/225آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرائی کاسه شماره فوق صادره از  حوزه شماره 257 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه خانم سمیه علی پور روحی 
جمعا به پرداخت 67/886/280 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای علی مهدی زاده بختیاری محکوم 
گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچ گونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم 
به توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/10 از ساعت 8/30 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
شوراهای حل اختاف مشهد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 5  از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و 
به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د. 
اموال مورد مزایده عبارت است از: یک خط تلفن که قیمت خط به شماره 09128359200 پس از بررسی و کارشناسی مبلغ 9/000/000 »نهصد 

هزار تومان« برآورد گردیده است.
مدیر شعبه 54 اجرای احکام شورا مجتمع شماره 5 مشهد� 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
    خانم حميرا جوادي کچل آبادي داراي ش�ماره شناس�نامه 642 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
977/1/97 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان جيران 
ایماني بشناس�نامه ش�ماره  381  درتاریخ 84/3/3  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر حميرا جوادي کچل آبادي 
داراي ش�ماره شناسنامه 642  متولد 1347 دخترمتوفی 2- احمد جوادي کچل آبادي ادارای شماره 
شناس�نامه 6461 متولد 1345 پس�رمتوفی 3-  نادر جوادي  دارای شماره شناسنامه 9357 متولد 
1351 پسرمتوفی 4- اکبر جوادي کچل آبادي دارای شماره شناسنامه 1910 متولد 1357 پسرمتوفی 
5- مهناز جوادي کچل آبادي دارای ش�ماره شناس�نامه 4615 متولد 1361 دخترمتوفی 6- عبداله 
جوادي کچل آبادي داراي شماره شناسنامه 6 متولد 1323 همسرمتوفي      اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از 
متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان 

قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                          1888    رئيس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
     خانم زینب پرتوي داراي ش�ماره شناس�نامه 55  به ش�رح دادخواست به کاس�ه 978/1/97 از 
این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان اسمعلي پرتوي  
بشناسنامه شماره 225 درتاریخ 96/3/30  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر زینب پرتوي داراي شماره شناسنامه  
55  متولد  1365 دخترمتوفی 2-علي بخش پرتوي دارای شماره شناسنامه 3350151973  متولد 
1354 پس�رمتوفی 3-علي اشرف پرتوي دارای شماره شناسنامه 751 متولد 1353 پسرمتوفی 4- 
هاشم پرتوي دارای شماره شناسنامه 831  متولد 1359 پسرمتوفی 5-عليرضا پرتوي دارای شماره 
شناس�نامه 1 متولد 1361  پسرمتوفی 6- شرافت پرتوي دارای شماره شناسنامه 561  متولد 1347 
دخترمتوفی 7- زینت ده نوي دارای شماره شناسنامه  371 متولد 1326 همسرمتوفی اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا 
وصيت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف 

شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                     1887     رئيس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی 
   خواهان بانک ملت بطرفيت خواندگان درویشعلی غفوری فرزند یوسف وشرکت تضامنی حسام آسيابان وحسينعلی حسنی خورشيدی 
فرزن�د علی واش�کان وزیری وغيره بخواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرس�تان گرگان که جهت رس�يدگی به ش�عبه 
4حقوق�ی گ�رگان واقع درگرگان خيابان ش�هيد بهش�تی روب�روی اداره مخابرات مجتمع ش�هيد بهش�تی ارجاع وبکاس�ه پرونده 
9609980056300357بش�ماره بایگان�ی)4/96/437ح( ثب�ت گردی�ده بعلت مجهول الم�کان بودن خواندگان)درویش�علی غفوری 
فرزند یوس�ف وش�رکت تضامنی حسام آسيابان وحس�ينعلی حسنی خورش�يدی فرزند علی واش�کان وزیری(ودرخواست خواهان 
ودس�توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثيراانتش�ار آگهی ميش�ود تا خوانده پس ازنش�رآگهی واطاع ازنظریه کارشناس 

به دادگاه مراجعه وضمن مطالعه نظریه کارشناس درمهلت7روزپس ازاباغ نظریه خویش را اثباتا ویانفيا به این شعبه اعام نمایيد.
319-منشی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-خدری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت فت�ح ال�ه معصومش�اهی فرزن�د محم�د بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکاس�ه 
9709981720900587بایگانی970608/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده که ش�ادروان فاطمه 
احمدی محمد آباد فرزند حسن دراقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت آن منحصراست به1-احمد معصومشاهی ف 
محمد کدملی2121374582پس�رمتوفی2-مهدی معصومشاهی ف محمد کدملی5729739230پسرمتوفی3-فتح اله معصومشاهی 
ف محم�د کدملی5729695462پس�رمتوفی4-قدرت اله معصومش�اهی ف محمد کدمل�ی 5729687974پس�رمتوفی5-عزیزاله 
معصومش�اهی ف محمد کدملی2121347852 پس�رمتوفی6-طاهره معصومش�اهی ف محم�د کدملی0901138444دخترمتوفی7-
محترم معصومش�اهی ف محمد ش ش 5729729146دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی 
ميگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصيتنامه ای ازمتوفی نزد اوميباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم 

دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 324-مسئول دفترشعبه 9شورای حل اختاف شهرستان گرگان-فاح

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوش�ت حصروراثت ندا پوادی فرزند محمد تقی بش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت شده بکاسه 9709981720300613 
بایگانی970629-ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده که ش�ادروان محم�د تقی پوادی فرزند 
عليرضا با کد ملی 2121170367دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان گرگان بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت آن منحصراست به1-
نيوشا پوادی ف محمد تقی فرزند متوفی2-نيلوفر پوادی ف محمد تقی فرزند متوفی3-ندا پوادی ف محمد تقی4-پروین احمدی 
همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی ميگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصيتنامه 

ای ازمتوفی نزد اوميباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 315-شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  یحي�ی  فرزن�د  گرزی�ن  آمن�ه  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981722100647بایگانی970654/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده که شادروان غامرضا 
مقس�م فرزند ابراهيم ش ش 1596دراقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت آن منحصراس�ت به1-آمنه گرزین ف 
یحيی کد ملی2122198222همس�رمتوفی2-محمد ماهان مقس�م ف غامرضا کد ملی2111950246فرزند متوفی3-علی مقس�م ف 
غامرض�ا ک�د ملی 2111525936فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگه�ی ميگردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصيتنامه ای ازمتوفی نزد اوميباش�د ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی 

صادرخواهد شد.
 320-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف گرگان-ميرشکار معظم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت حمي�د رض�ا مقصودل�و راد فرزن�د احم�د بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکاس�ه 
9709981722100637بایگانی970644/ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده که شادروان رجبعلی 
احم�دی فرزند حس�ين ش ش27دراقامت�گاه دائمی خود بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت آن منحصر اس�ت به1-زهرا حس�ينی 
ف ميراس�معيل کد ملی6429772330همسرمتوفی2-عباس�علی احمدی ف رجبعلی کد ملی 2120188653فرزند متوفی3-صدیقه 
احم�دی ف رجبعل�ی کدملی2120194858فرزند متوفی4-محمد احم�دی ف رجبعل�ی کدملی2121297286فرزند متوفی5-اعظم 
احمدی ف رجبعل�ی کدملی 2121838597فرزند متوفی6-رض�ا احمدی ف رجبعلی کدملی2120356599فرزند متوفی7-حس�ين 
احم�دی ف رجبعلی کدملی4591922227فرزند متوفی8-علی اکبر احمدی ف رجبعلی کدملی2121320903فرزند متوفی9-عصمت 
احم�دی ف رجبعلی کدمل�ی 2121346635فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی ميگردد 
تاچنانچه ش�خصی اعتراضی دارد ویا وصيتنامه ای ازمتوفی نزد اوميباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد 

واا گواهی صادرخواهد شد.
 316-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف گرگان-ميرشکارمعظم

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت صدیق�ه س�عيدی مق�دم فرزن�د محم�د بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکاس�ه 
9709981720400657بایگانی970675-ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراث�ت نموده وچنين توضيح داده که ش�ادروان علی 
شهرکی فرزند عباس ش ش1166دراقامتگاه دائمی خود بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت آن منحصراست به1-صدیقه سعيدی مقدم 
ف محمد ش ملی2120794804همسرمتوفی2-زهرا شهرکی ف علی ش ملی 3640369238فرزند متوفی3-فائزه شهرکی ف علی ش 
ملی2110791551فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور 1نوبت آگهی ميگردد تا چنانچه ش�خصی اعتراضی 

دارد ویا وصيتنامه ای ازمتوفی نزد اوميباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 321-مسئول دفترشعبه 4شورای حل اختاف گرگان-خليلی

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم مریم دماوندی فرزند حبيب اله بشرح درخواستی که بکاسه970680-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که ابراهيم رضائی فرزند قلی بش�ماره شناس�نامه1520صادره ازگ�رگان درتاریخ1397/8/20دراقامتگاه 
دائم�ی خ�ود شهرس�تان گرگان فوت نم�وده وورثه/وراث حي�ن الفوت وی عبارتنداز /عبارتس�ت از1-مریم دماون�دی ف حبيب اله ش 
ش329همسرمرحوم2-ماهان رضائی ف ابراهيم ش ش2111925489 پسرمرحوم3-مهدیه رضائی ف ابراهيم ش ش2111302831دخترمتوفی 
واغير اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مينماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصيت نامه ای از 

متوفی نزد اوميباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 323-عضوشعبه 10شورای حل اختاف شهرستان گرگان

گواهی حصروراثت
خانم زهرا رحيمی دارسرا  بشماره شناسنامه 2062 فرزند شعبان متولد 1344 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 991/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان نساء تقی زاده آبکناری فرزند 
علی به شماره شناسنامه 78 درتاریخ 93/4/3 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند از .... 1- شعبان رحيمی دارسرا 
فرزند قربانعلی ش.ش336همسرمتوفی2- مظاهر رحيمی دارسرا فرزند شعبان ش.ش 5709603589پسرمتوفی3- فریده رحيمی دارسرا 
فرزند ش�عبان ش.ش5709210757دخترمتوفی4- مریم رحيمی دارسرا فرزند ش�عبان ش.ش5709615978دخترمتوفی5- زهرا رحيمی 
دارسرا فرزند شعبان ش.ش2062دخترمتوفی6- معصومه رحيمی دارسرا فرزند شعبان ش.ش0050713264  دخترمتوفی7- فاطمه رحيمی 
دارس�را فرزند شعبان ش.ش0060025591دخترمتوفی8- ارینب رحيمی دارسرا فرزند شعبان ش.ش0323060323دخترمتوفی اینک پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی 

نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 3149 رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای سيدعلی محمد مظاهری نوش آبادی  بشماره شناسنامه 26027 فرزند سيد محمود متولد 1347 صادره خرم آباد ازبه استناد شهادت 
نامه گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 972/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان 
مهری یعقوبی نوش آبادی فرزند سيد ميرزا به شماره شناسنامه 156 درتاریخ 95/1/9 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی 
عبارتند از .... 1- سيدعلی محمد مظاهری نوش آبادی فرزند سيد محمود ش.ش 26027پسرمتوفی2- سيد حسين مظاهری نوش آبادی فرزند 
سيد محمود ش.ش7206پسرمتوفی3- سيد مصطفی مظاهری نوش آبادی فرزند سيد محمود ش.ش6109پسرمتوفی4- سيد جواد مظاهری 
نوش آبادی فرزند س�يد محمود ش.ش3431پسرمتوفی5- سيده زهرا مظاهری نوش آبادی فرزند سيد محمود ش.ش253دخترمتوفی6- 
امه کلثوم مظاهری نوش آبادی فرزند س�يد محمود ش.ش722دختر متوفی7- زینت الس�ادات مظاهری نوش آبادی فرزند س�يد محمود 
ش.ش723دخترمتوفی اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس 

قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.
م الف 3170 رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای مرتضی ابراهيمی  بشماره شناسنامه 35324 فرزند علی متولد 1360 صادره قم ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره 1008/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان علی ابراهيمی فرزند یعقوب به شماره 
شناس�نامه 16601 درتاری�خ 97/8/1 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حين الفوت وی عبارتن�د از .... 1- محمدعلی ابراهيمی فرزند 
علی ش.ش231پس�رمتوفی2- حميد ابراهيمی فرزند علی ش.ش232پسرمتوفی3- برات ابراهيمی فرزند علی ش.ش233پسرمتوفی4- 
مرتضی ابراهيمی فرزند علی ش.ش35324پسر متوفی5- نورانگيز ابراهيمی فرزند علی ش.ش234دخترمتوفی6- فاطمه ابراهيمی فرزند 
عل�ی ش.ش 14545دخترمتوفی7- رقيه ابراهيمی فرزند علی ش.ش608دخترمتوفی8- نارخانم محمدیان ش�خطلو فرزند محمد حنيفه 
ش.ش162همسرمتوفی اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس 

قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.
م الف 3196 رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای عباس خياطی  بشماره شناسنامه 5560070254 فرزند عليرضا متولد 1370 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 983/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان عليرضا خياطی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 10 درتاریخ 97/6/24 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ....1- رقيه مرادی فرزند جانعلی 
ش.ش3همس�رمتوفی2- بهرام خياطی فرزندعليرضا ش.ش11892پس�رمتوفی3- علی خياطی فرزندعليرضا ش.ش284پس�رمتوفی4- 
ابوالفض�ل خياط�ی فرزندعليرضا ش.ش26946 پس�رمتوفی5- عب�اس خياطی فرزندعليرض�ا ش.ش5560070254پس�رمتوفی6- زهرا 
خياط�ی فرزند عليرضا ش.ش379دخترمتوفی7- زهره خياطی فرزندعليرض�ا ش.ش19349دخترمتوفی8- فاطمه خياطی فرزندعليرضا 
ش.ش907دخترمتوفی9- زینب خياطی فرزندعليرضا ش.ش3786دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد 
ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3203 
رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آق�ای جعفر یاری بش�ماره شناس�نامه 652 فرزند رکابعل�ی متولد 1353 صادره ميانه ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواه�ی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 1006/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنين اشعارداشته است که شادروان رکابعلی یاری قرجه قيائی 
فرزند حس�ين به ش�ماره شناس�نامه 12 در تاریخ 96/1/26 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حين الفوت وی عبارتند از ....1- ليان 
مهدیلو فرزند حس�ين ش.ش14همسرمتوفی2- داریوش یاری قرجه قيائی فرزند رکابعلی ش.ش9پسرمتوفی3- التفات یاری قرجه قيائی 
فرزند رکابعلی ش.ش2پس�رمتوفی4- جعفر یاری قرجه قيائی فرزند رکابعلی ش.ش652پس�رمتوفی5- س�لطان یاری قرجه قيائی فرزند 
رکابعلی ش.ش614دخترمتوفی6- حوریه یاری قرجه قيائی فرزند رکابعلی ش.ش488دخترمتوفی7- آذر یاری قرجه قيائی فرزند رکابعلی 
ش.ش499دخترمتوف�ی8- فاطم�ه یاری قرجه قيائی فرزن�د رکابعلی ش.ش567دخترمتوف�ی9- زهرا یاری قرجه قيائ�ی فرزند رکابعلی 
ش.ش754دخترمتوفی10- معصومه یاری قرجه قيائی فرزند رکابعلی ش.ش836دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصيتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3199 
رئيس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت رسيدگی و احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 9609986139600286  دادگاه کيفری دو شهرستان بهبهان متهم سياوش ارجمند به اتهام صدور چک بامحل 
تحت تعقيب بوده و حس�ب اطاع و گزارش واصله نامبرده  مجهول المکان و متواری می باش�د لذا به نامبرده اباغ می گردد تا در مورخه 
1397/10/25 ساعت 9 در این شعبه حضور یابد،بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم ارسال دفاعيه و یا عدم معرفی وکيل به صورت 

غيابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد . این آگهی در اجرای قانون آیين دادرسی کيفری درج ميشود . 
2432--مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کيفری دو شهرستان بهبهان

آگهی احضار متهم
حسب پرونده کاسه 9709986152300063  شعبه 101 کيفری دودشت آزادگان محمد سعيد زائر علی پور فرزند عبدالکاظم متهم پرونده 
فوق به دليل مجهول المکان بودن مستند به ماده 174 قانون آیين دادرسی کيفری از طریق جراید کثيراانتشار به متهم طی یک مرحله جهت 
رسيدگی مورخه  24/ 11  /   1397ساعت 00 :09  صبح در این مرجع حاضر شوند در صورت عدم حضور تصميم مقتضی اتخاذ می گردد. در 

ضمن هزینه نشر آگهی از  متهم اخذ گردد.
2433-- دادرس شعبه 101 دادگاه کيفری دو دشت آزادگان – ملکيان

آگهی احضار متهم
حس�ب پرونده کاس�ه 9609986151600375  ش�عبه 101 کيفری دودش�ت آزادگان  احمد حمودی فرزند خلف  متهم پرونده فوق به دليل 
مجهول المکان بودن مستند به ماده 174 قانون آیين دادرسی کيفری از طریق جراید کثيراانتشار به متهم طی یک مرحله جهت رسيدگی 
مورخه 29 /  11 /  1397 س�اعت 00 : 11  در این مرجع حاضر ش�وند در صورت عدم حضور تصميم مقتضی اتخاذ می گردد. در ضمن هزینه 

نشر آگهی از متهم اخذ می گردد.
2434-- دادرس شعبه 101 دادگاه کيفری دو دشت آزادگان - ملکيان

آگهی احضار متهم
حس�ب پرونده کاسه 9409986151400629  شعبه 101 کيفری دودشت آزادگان محمود قنواتی  متهم پرونده فوق به دليل مجهول المکان 
بودن مس�تند به ماده 174 قانون آیين دادرس�ی کيفری از طریق جراید کثيراانتشار به متهم طی یک مرحله جهت رسيدگی مورخه  15/  
11 / 1397  س�اعت 00 :10 در این مرجع حاضر ش�وند در صورت عدم حضور تصميم مقتضی اتخاذ می گردد. در ضمن هزینه نش�ر آگهی از 

متهم اخذ گردد.
2435-- دادرس شعبه 101 دادگاه کيفری دو دشت آزادگان - ملکيان

آگهي اباغ وقت دادرسي حسب ماده 344 قانون آئين دادرسي کيفري  
آقاي عارف عفراوی  شما متهم به رانندگی بدون پروانه  در پرونده کاسه 960784   این مرجع هستيد ، لذا بنا به تجویز ماده 344 قانون آئين 
دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقاب جهت شرکت در جلسه مورخ 30/  97/11 ساعت10 صبح در شعبه 101 دادگاه کيفري 2 خرمشهر 
جهت دفاع از اتهام خود حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود .این آگهي براي یک نوبت در 

یکي از جراید کثيراانتشار درج ميشود.
2436-رئيس شعبه 101 دادگاه کيفري دو خرمشهر- نوري چاملي

آگهي اباغ وقت دادرسي حسب ماده 344 قانون آئين دادرسي کيفري
خانم ساجده احمدی معروف به هيفاء شما متهم به معاونت در مزاحمت در پرونده کاسه  960753  این مرجع موضوع شکایت خانم زکيه 
حمدی دخت هستيد ، لذا بنا به تجویز ماده 344 قانون آئين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقاب جهت شرکت در جلسه مورخ12 
/ 12 /97 س�اعت 11 صبح در ش�عبه 101 دادگاه کيفري 2 خرمشهر جهت دفاع از اتهام خود حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غيابا 

رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود .این آگهي براي یک نوبت در یکي از جراید کثيراانتشار درج ميشود.
2437-رئيس شعبه 101 دادگاه کيفري دو خرمشهر- نوري چاملي

آگهي اباغ وقت دادرسي حسب ماده 344 قانون آئين دادرسي کيفري
آقاي یوسف رستمی نژاد  شما متهم به  بی احتياطی در رانندگی منجر به صدمه بدنی  در پرونده کاسه  950304  این مرجع موضوع شکایت 
آقاي ثامر کشور زاده هستيد ، لذا بنا به تجویز ماده 344 قانون آئين دادرسي کيفري دادگاههاي عمومي و انقاب جهت شرکت در جلسه 
مورخ 6/ 12 /97 ساعت12 صبح در شعبه 101 دادگاه کيفري 2 خرمشهر جهت دفاع از اتهام خود حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه 

غيابا رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود .این آگهي براي یک نوبت در یکي از جراید کثيراانتشار درج ميشود.
2438-رئيس شعبه 101 دادگاه کيفري دو خرمشهر- نوري چاملي

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ) نوبت اول(
مجمع عمومی عادی نوبت اول ش�رکت تعاون�ی مصرف فرهنگيان آبدانان در س�اعت 10 صبح روز 
پنجشنبه مورخه 97/10/6 در محل سالن امتحانات به آدرس: جنب آتش نشانی که به منظور انتخاب 
اعضای هيئت مدیره و بازرس برای دوره جدید برگزار می شود ازکليه اعضاء دعوت می شود شخصًا 
یا وکالتاً جهت ش�رکت در انتخابات در این جلسه حضور بهم رسانيد. ضمنا کليه اعضای محترم در 
صورت کاندیداشدن در انتخابات حدأکثر تا تاریخ97/9/25 شخصا کپی شناسنامه و کارت ملی و 

درخواست کتبی تحویل تعاونی مصرف نمایند.
ضمنا به اطاع می رس�اند که به موجب ماده 19 آیين نامه نحوه تش�کيل مجامع عمومی تعداد 
آراء وکالت�ی هرعضو حدأکثر3 رأی و هرش�خص غيرعضو تنها ی�ک رأی خواهد بود. و اعضای 
متقاضی اعطای نمایندگی می بایس�ت به هم�راه نماینده خود حدأکثر تا تاریخ 1397/9/30 در 
مح�ل تعاونی مصرف حاضر تا پس از احراز هویت و تأیيد وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت 

دارند.50
تاریخ انتشار: 97/9/15 

هيأت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگيان آبدانان
شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان سنندج

آگهی مزایده نوبت اول 
آگه�ی مزایده م�ال منقول نوب�ت اول به موج�ب پرونده اجرایی کاس�ه 
مبل�غ  پرداخ�ت  ب�ه  اس�ت  راد محک�وم  961383 مصطف�ی حمي�دی 
99/168/414 ری�ال محک�وم به در ح�ق آقای منصور خليل�ی و همچنين 
پرداخ�ت مبلغ 4/958/420 ریال نيم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت. 
نظ�ر به عدم پرداخ�ت وجوه مذکور توس�ط محکوم عليه ی�ک قطعه باغ 
ک�ه به نظر کارش�ناس به مبل�غ 100/000/000 ریال قيمت گ�ذاری گردیده 
در روز ش�نبه م�ورخ 1397/10/01 از س�اعت 9 ال�ی 10 و در مح�ل اجرای 
احکام ش�وراهای ح�ل اختاف واقع در مي�دان آزادی س�نندج با حضور 
نماینده محترم دادسرای عمومی و انقاب سنندج و دادورز محترم اجرای 
احکام ش�وراها آقای زاهد عبدالملکی به مزایده گذاش�ته ميشود طالبين 
ميتوانن�د پن�ج روز قبل از روز مزایده با کس�ب مجوز از اج�رای احکام از 
م�ال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پيش�نهادات خود را کتبا در روز 
مزایده تس�ليم نمایند. برنده مزایده کس�ی خواهد بود که بااترین قيمت 
را اع�ام و پرداخت نماید و بافاصله مبلغ 10 درصد از قيمت پيش�نهادی 
به حس�اب س�پرده دادگس�تری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آتی 
ترتيب پرداخت مابقی ارزش پيش�نهادی را به حس�اب دادگستری فراهم 
نماید بدیهی است وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که 
برن�ده مزایده در موعد مقرر بقيه بهای اموال را بپردازد س�پرده او پس از 
کس�ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.مشخصات مال یا اموال 
به نشانی سنندج روستای سرنجيانه عليا در حومه شهر سنندج می باشد.

مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل است:
یک قطعه باغ مش�تمل بر یک باب س�اختمان مسکونی و یک باب استخر 
ذخيره آب محصور با بلوک س�يمانی و نرده کش�ی شده و یک درب آهنی 
قف�ل ش�ده و دارای 200 اصله نهال مثم�ر و ارزیابی در م�ورد 1/3 اعيانی 
باغ مورد اش�اره می باش�د که با در نظر گرفت�ه جميع جهات ازم به مبلغ 
100/000/000 ریال)یکص�د ميلي�ون ریال( برآورد و اع�ام می گردد ضمنا یک 

نسخه از آگهی مزایده در محل الصاق گردد.
شماره : 2/538� خ قاضی شعبه اول اجرای احکام حقوقی شوراهای 
حل اختاف سنندج � هادی اه مرادی

 اگهی
اقای حسن خوش منظر هارونيه به ش ش 504 مطابق دادخواست تقدیمی به کاسه پرونده 824/7/97 از این شعبه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده شده که شادروان یونس خوش منظر به ش ش 451 در تاریخ 1397/8/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته  و ورثه حين الفوت ان مرحوم منحصر اس�ت به : 1-ميثم خوش منظر هارونيه ش ش 0110387351 تاریخ تولد 1382 صادره از تهران 
نسبت با متوفی:پسر متوفی 2-سجاد خوش منظر هارونيه ش ش 6660938419 تاریخ تولد 1388 صادره ازاسامشهر نسبت با متوفی:پسر 
متوفی 3-خدیجه کریمی احمدی ش ش 11119 تاریخ تولد 1355 صادره از شبستر نسبت با متوفی:همسر متوفی 4-مرحمت کریمی هارونيه 
ش ش 248 تاریخ تولد 1327 صادره از شبستر نسبت با متوفی:مادر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذبور را بااستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مينماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصيتنامه ای از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اا گواهی مربوط صادر خواهد شد.
                                            شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان  م الف/2423

مزایده فروش اموال غيرمنقول نوبت اول
بموجب نيابت ارسالی ازدادگستری ماکو کاسه 970236 اجرای احکام مدنی دادگستری شوط محکوم له عزیزارسن باوکالت اسماعيل عارف 
تقاضای فر وش اموال توقيفی ومعرفی شده محکوم عليه موسی هاتفی فرزندبهری رابه شرح ذیل معادل مبلغ 1000000000ریال  بابت کل محکوم 
به ازطریق مزایده وانتشارآگهی روزنامه نموده به همين سبب این اجراپس ازطی مراحل قانونی وعدم پرداخت محکوم به توسط محکوم عليه 
قصددارددرمورخ 15/10/97ساعت11الی12درمحل اجرای ازطریق مزایده عمومی نوبت اول ملک توقيفی رابه قيمت پایه کارشناسی به ميزان 
933000000ریال به فروش برساندضمنا چنانچه روزمزایده تعطيل رسمی گرددمزایده دراولين روزاداری بعدازتعطيلی درهمان ساعت ومکان 
برگزارخواهددشد متقاضيان جهت بازدید اموال محل ميتواند درمدت پنج روز قبل ازمزایده جهت هماهنگی به واحداجرامراجعه تااخروقت 
اداری روز قبل ازمزایده مبلغ 10درصدقيمت پایه رابه حس�اب سپرده دادگستری بشماره2171290134007نزدبانک ملی شوط واریزوقيمت 
پيشنهادی رابه همراه اصل فيش بانکی درپاکت سربسته به قسمت اجراتسليم ورسيداخذنمایدبدیهی است به پيشنهادات مبهم وواصل شده 
بعد ازاتمام مهلت ترتيب اثزداده نخواهدشدحضورکليه شرکت کنندگان درجلسه مزایده الزامی است ومورد مزایده به کسی فروخته خواهدشد 
که بااترین مبلغ راپيشنهادکندوکليه هزینه مصروفه درآگهی به عهده خریدار ميباشدبایستی بقيه بهای اموال راظرف یکماه ازتاریخ مزایده 
به حساب سپرده دادگستری واریزنمایددرصورت عدم پرداخت مابقی ثمن ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باانصراف ازخریدمبلغ10 درصد واریزی 
پس از کسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشدخریدارحق هيچگونه اعتراض نخواهدداشت موردمزایده به نفردوم واگذارخواهدشد. 
مشخصات ملک حدوداربعه شماادرحدمسکونی محمدارکاکی جنوبادرزمين خالی محصورشرقادرحدطمين زراعی غربادرحدکوچه عمومی 
واقع درشوط دهستان یواگلدی بنام موسی هاتفی بلخکانلوی فرزندبهر-عرصه 136مترمربع ازقرارمتری3000000ریال جمع 408000000ریال-
طبقه همکف با کارب�ری مس�کونی80مترمربع ازقرارمتری6000000ری�ال جمع480000000ریال-پارکينگ15مترمرب�ع ازقرارمتری3000000 

ریالجمع45000000ریال که ارزش کل ملک فوق به مبلغ933000000ریال ميباشد
3081-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط

دادنامه
پرون�ده کاسه9709984468900200شعبه39ش�ورای حل اختاف اروميه تصمي�م 9709974468900597-خواه�ان بانک رفاه کراگران 
بامدیریت خش�نودرضازاده باوکالت النازشاملوفرز ندرحيم بنشانی اروميه خ ارتش جنب زیرگذرس�اختمان ميادط4واحد11-خواندگان1.
بهروزس�ليمی فرزندمصطفی بنش�انی اروميه دانش�کده  اپارتمان الهيه بلوک4واحد23-23.فاطمه خوش�نام فرزندرضابنشانی اروميه خ 
صمدزاده ک نجفی 16متری اول3.رامين محمدی فرزندمهدیقلی بنش�انی اروميه خ باکری اموزشگاه رانندگی فدک –خواسته مطالبه وجه 
بابت- رای دادگاه- درخصوص دعوی ثخواهان بانک رفاه گارگران بمدیریت خش�نودرضازاده باوکالت النازشاملوبطرفيت خواندگان1.فاطمه 
خوشنام2.بهروزسليمی3.رامين محمدی بخواسته مطالبه مبلغ136/000/000ریال بابت قراردادشماره 306940102تسهيات مالی بانک رفاه 
کراگران وهزینه دادرسی و تاخيرتایده وحق الوکاله وکيل نظربه اینکه خواندگان ردیف اول و دوم باوجود اباغ ازطریق نشراگهی درجلسه 
شوراحاضرنش�دندوخوانده ردیف س�وم حضورنيافته اما دليل ومدرکی که مویدبرائت ذمه وی باش�د نتوانس�تند ارائه نمایند ومس�تندات 
خواهان مصون ازایراد باقی مانده باتوجهب ه اس�تعام ازبانک رفاه کارگران ونظرمش�ورتی اعضاش�ورادعوی خواهان راواردوثابت دانس�ته 
بااس�تنادمواد198و519و522قانون ایين دادرس�ی مدنی وقراردادفی مابين وقانون الحاق دوتبصره به قانونی عمليات بانکی بدون ربا ومواد 
10و219قانون مدنی حکم برمحکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 136/000/000ریال بابت قراردادشماره306940102بانک رفاه کارگران 
ومبلغ 2/000/000ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکيل برابرتعرفه قانونی وتاخيرتادیه تایوم الوصول باستنادماده13قراردادمنعقده فی مابين 
بانرخ 30درصدبرای هرسال درحق خواهان صادرواعام ميگردد ریا صادره درخصوص خواندگان ردیف اول و دوم غيابی ظرف20روزازتاریخ 
اباغ قابل واخواهی دراین شعبه است ظرف20روزازان قابل اعتراض وتجدیدنظردردادگاههای حقوقی اروميه ميباشد درخصوص خوانده ردیف 

سوم حضوری بوده ظرف20روزازتاریخ اباغ قابل اعتراض وتجدیدنظردردادگاهای حقوقی اروميه است.
3187-قاضی شعبه39شورای حل اختاف اروميه

 آگهی
 شماره پرونده 940599 خواهان بانک قوامين به شماره ثبت 397957 0 نشانی بندر انزلی ميدان امام- خيابان شهرداری  - بانک  قوامين 
با وکالت آقایان-مهدی-علی نژاد فرزند محسن محل اقامت بندر انزلی- ميدان امام خيابان شهرداری بانک قوامين2- امير رضائی فرزند 
بي�ژن مح�ل اقامت بندر انزلی- ميدان امام خيابان ش�هرداری بانک قوامين خواندگان1- خانم مری�م رمضانی چکوری فرزند محمد محل 
اقام�ت بن�در انزلی- خيابان مطهری – کوچه گلرخ- پاک 17 2- آقای  حس�ين کجوری نژاد فرزند رضا- محل اقامت بندر انزلی- خيابان 
مطهری- روبروی جهاد- نفت کوبه خواسته : در خواست صدورحکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 24/198/300 ریال 
مستند به قرارداد فروش اقساطی بانضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخير تادیه از تاریخ 1394/8/25 به بعد مطابق قرارداد تنظيمی 
س�ند گردش�کار : بتاریخ در وقت فوق العاده پرونده کاسه 4/940599 تحت نظر می باشد با اخذ نظریه کتبی اعضا به شورا که به پيوست 
پرونده  رویت نش�د با اعام ختم رس�يدگی و استعانت از خداوند متعال مبادرت بصدور رای می نماید. ودرخصوص دعوی بانک قوامين به 
شماره ثبت 0397957 با وکالت 1- آقای مهدی – علی نژاد فرزند محسن 2- آقای امير رضائی فرزند بيژن بطرفيت 1- خانم مریم رمضانی 
چکوری فرزند محمد 2- آقای  حسين کجوری نژاد فرزند رضا بشرح دادخواست تقدیمی و بخواسته  در خواست صدور حکم به محکوميت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 24/198/300 ریال مستند به قرار داد فروش اقساطی بانضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخير تادیه 
از تاریخ 1394/8/25 به بعد مطابق قرارداد تنظيمی شورا با  توجه به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی – استماع اظهارات وکيل 
خواهان و ایحه تقدیمی- اباغ به خوانده  ردیف اول بصورت نشر آگهی و عدم حضور وی در جلسه شورا و ارسال اخطاریه به خوانده ردیف 
دوم و اعام بر اینکه مشاراليه ) آقای حسن کجوری نژاد ( فوت نموده است. ماحظه  قرار داد فروش اقساطی مابين بانک قوامين بعنوان 
فروشنده خوانده ردیف اول بعنوان خریدار و خوانده ردیف  دوم بعنوان ضامن نظر به اینکه خوانده ردیف اول بعنوان  گيرنده تسهيات ) 
خریدار ( هيچگونه دليل ومدرکی که حکایت از انجام تعهدات داده شده در قرارداد که ذیل آنرا امضا به نموده است باشد ارائه نکرده است 
شورای دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخيص و مستندا به مواد 10-259-221-223-1301 قانون مدنی و 198-519 و522 قانون آیين 
دادرسی مدنی حکم بر محکوميت خوانده ردیف اول خانم مریم رمضانی چکوری  به پرداخت اوا مبلغ 24/198/300 ریال بابت اصل خواسته  
تا مورخ 1394/5/28 ثانيا مبلغی نيز بابت خسارت تاخير تادیه بر مبنای روزانه هر سه هزار ریال مطابق مندرج در ماده 3 قرار داد از تاریخ 
1394/5/29 لغایت تاریخ صدور حکم 95/2/30 که از طریق اجرای احکام مدنی  و محاسبه خواهد شد: ثانيا مبلغ ریال هزینه دادرسی – رابعا 
مبلغی نيز بابت حق الوکاله وکيل ) طبق تعرفه قانونی ( که از طریق اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق خوهان صادر و اعام 
ميدارد. این رای برای خوانده ردیف اول ) خانم مریم رمضانی چکوری ( غيابی بوده و ظرف مدت بيست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 
این شورا و ظرف بيست روز پس از  انقضای مهلت واخواهی قابل  تجدید نظر خواهی در محاکم محترم حقوقی شهرستان بندر انزلی می 
باش�د. در خصوص خوانده ردیف دوم ) آقای حس�ين کجوری نژاد( با توجه به اعام فوت وی از آنجایکه شرط پاسخگویی به دعوی توسط 
خوانده اهليت وی می باشد  و با فوت خوانده ردیف دوم اهليت مشاراليه برای هر گونه اقوام خاتمه می یابد. لذا با استناد به ماده 15 قانون 

آیين دادرسی مدنی قرار توقيف دادرسی صادر و اعام ميدارد.
ح  5440   قاضی شورای حل اختاف شعبه 4 بندر انزلی- حسن علی یزدانيان

 اجرائيه
 شماره بایگانی شعبه 950237  مشخصات محکوم له / محکوم لهم 1- نام : پست بانک  استان گيان به مدیریت عاملی آقای محمد زمان 
فداکار نام خانوادگی : نام پدر نش�انی : رش�ت – سبزه ميدان- سرپرستی پست بانک گيان اداره حقوقی مشخصات محکوم عليه/ محکوم 
عليهم 1- نام : حسين نام خانوادگی : اکرام نصرتيان نام پدر : حميد نشانی : گيان – لنگرود – خ حافظ- روبروی فرمانداری سابق کوچه شهيد 
ميرزایی – پاک 9  2- نام : علی نام خانوادگی : رجبی نژاد پاپکياده نام پدر: کاظم نشانی : مجهول المکان 3- نام: محسن نام خانوادگی : مهدی 
زاده نام پدر:حسن نشانی : گيان – لنگرود خ شریعتی- جنب پست بانک- دفتر خدمات رایانه ای مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له/ محکوم لهم1- نام : حسين  نام خانوادگی: بابا خانی گلنگشی نام پدر : یحيی نشانی : سياهکل – بلوار امام خمينی – روبروی اداره 
دارایی – پاساژ نگين- طبقه اول – واحد 35 نوع رابطه : وکيل محکوم له/ محکوم لهم : پست بانک استان گيان به مدیریت عاملی آقای محمد 
زمان فداکار محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم شماره دادنامه  مربوطه 9509971438100543-95/10/29 صادره از شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی  سياهکل و دادنامه ی 9509971336301321-95/10/29 صادره از شعبه ی هفدهم دادگاه تجدید نظر استان گيان محکوم 
عليهم محکومند حکم برمحکوميت تضامنی به پرداخت مبلغ 419/557/100 ریال بابت اصل خواسته ومتفرعات آن وخسارت آن وخسارت 
تاخير روزانه بشرح دادخواست تقدیمی ، ضمنا خسارت تاخير تادیه تا زمان اجرای حکم می باشد و وفق شاخص اعامی بانک مرکزی که 
توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد تعين ومحاسبه خواهد شد وهمچنين هزینه دادرسی و حق الوکاله وکيل که بالسویه بعهده محکوم 
عليهم می باشد در حق محکوم له ونيز پرداخت نيمعشر دولت .) با توجه به غيابی  بودن دادنامه نسبت به محکوم عليه آقای  حسين اکرام 

نصرتيان وعلی رجب نژاد پاپکياده وفق تبصره 2 ماده  306 ق . ا.ا. م الزامی می باشد (.
ح  5441   مدیر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( سياهکل – مهدی پور

آگهی  مال غير منقول نوبت اول 
با توجه به رای ش�ماره مطالبه  9709976310500878   مورخ 1397/07/16  و اجرائيه  آن  صادره از ش�عبه  5 حقوقی دادگس�تری آبادان    
موضوع  فروش پاک ثبتی 1522/1  بخش 3 ابادان  به نفع آقای علی بنی  نعامی خرانی   فرزند مایع به طرفيت خواندگان 1. قسيمه 2. فخریه  
3. سعيد شهرت  همگی بنی نعامی  فرزند مایع با توجه به کارشناسی به عمل آمده که بر اساس آن پاک ثبتی فوق الذکر  به نشانی  آبادان 
احمداباد خ8 ا صلی  بين 3 و 4 فرعی پاک 33/1  به مساحت 156/4  متر مربع در 2 طبقه با سيستم سازه ای سنتی به ميزان 000 /2/400/000 
ریال ا رزیابی و ا عام می گردد با توجه به کارشناسی پاک فوق  توسط کاشناس و اباغ نظریه وفق ماده 75  قانون اجرای احکام مدنی  و 
عدم ا عتراض محکوم  عليه  و با توجه به تقاضای  محکوم له پاک موصوف بر اساس کارشناسی انجام شده در تاریخ 1397/10/02 از ساعت 
11   الی 12 در جراید منتش�ر می گردد  مزایده از مبلغ  کارشناس�ی ش�روع و پاک به بااترین قيمت پيشنهادی به فروش می رسد طالبين 
شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی شعبه  اجرای احکام مدنی از  پاک بازدید ودر جلسه مزایده در سا عت و 
تاریخ تعيين شده حضور بهم رسانند. خریدار ده درصد بهای پاک  را فی المجلس و مابقی را حداکثر ظرف یک ماه تودیع می نماید. در غير 

اینصورت  درصد اخذ  شده به نفع  دولت ضبط و مزایده تجدید می  گردد. 
دفتر اجرای احکام مدنی  دادگستری  ابادان – فروزان 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسيدگی 
کاس�ه پرونده: 530/7/97 خواهان:  مجيد ربيعی به نش�انی آبادان کوی قدس بهار 12 پ5   خوانده : ليا جعفری به نش�انی مجهول المکان 
خواس�ته: الزام به تنظيم سند فک پاک مرجع رسيدگی : شعبه 7 ش�ورای حل اختاف آبادان وقت رسيدگی: 97/10/3 ساعت 09:30 صبح 
خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به طرفيت خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کاسه 530/7/97 و با رعایت اینکه خوانده مجهول 
المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون آیين دادرسی مدنی آگهی  اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسيدگی برای یک نوبت در روزنامه 

کثير اانتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسيدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگيرد. 
دبير شعبه 7 شورای حل اختاف ابادان 

آگهی اباغ وقت رسيدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای سيد عنایت اله آیتی فرزند رضا 
  خواهان خانم س�ارا محس�نی بهبهانی به وکالت از سيد نصرت اله ایتی  فرزند یوسف دادخواستی به طرفيت خوانده  آقای سيد عنایت اله 
دانشی فرزند رضا به خواسته الزام خوانده  به پرداخت وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9509986138200903  
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان ثبت و وقت رسيدگی مورخ 1397/10/22 ساعت  09:00  تعيين  که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثير اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی در دادگاه حاضر گردد. 
439 مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان 

آگهی حصر وراثت 
 آقای محمد افروزیان  فرزند رضا به شناسنامه 85  صادره از بهبهان   در خواستی به شماره پ970466  به خواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضيح داده که شادروان  مرحوم نصرت  سجادی به شناسنامه 790 صادره از بهبهان در تاریخ 96/1/23 در شيراز  اقامتگاه موقت 
فوت ورثه اش عبارتند از: متقاضی   محمد افروزیان فرزند رضا  به ش ش  85  متولد 1336 بهبهان همسر متوفی 2. محسن افروزیان  فرزند  
محمد به ش ش  1850195937  متولد 1371 بهبهان پسر متوفی 3.   مرضيه افروزیان فرزند محمد به ش ش  194 بهبهان متولد 1364  بهبهان 
دختر متوفی  4. فاطمه افروزیان  فرزند محمد به ش ش  2321  بهبهان  متولد 1365 بهبهان دختر متوفی  و اغير  اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
440 قاضی شعبه 5  شورای حل اختاف بهبهان 

آگهی حصر وراثت 
  آقای نعمت اله معتبر فرزند رضا به شناسنامه 222 صادره از بهبهان در خواستی به خواسته  صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضيح داده 
که مادرم مرحوم گوهرخانم قرابی به شناس�نامه 3551 صادره از بهبهان در تاریخ 81/2/13 در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت و رثه اش  
عبارتند از: 1. متقاضی   نعمت اله معتبر  به ش ش  222- 1328  صادره از بهبهان پسر  متوفی و اغير اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصيت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
441 قاضی شورای حل اختاف دادگستری  شهرستان بهبهان 

آگهی 
محکوم له: محکوم عليه: پيرو آگهی های منتش�ره در جراید   بدینوس�يله به 1.  اشکان فروزنده بهبهانی فرزند غامعباس  2. آرزو فروزنده 
بهبهانی فرزند غامعباس  3. ایمان فروزنده بهبهانی فرزند غامعباس  4. شب بانو بختياری چهارمحالی  5. آرمين فروزنده بهبهانی فرزند 
غامعباس  6. احسان فروزنده بهبهانی فرزند غامعباس  7.  اميد فروزنده بهبهانی فرزند  غامعباس که مجهول المکان می باشند اباغ می 
ش�ود طبق اجرائيه صادره ا ز شعبه سوم حقوقی در پرونده کاس�ه 9609986138300044 به موجب دادنامه شماره 9710426138300340 
مورخ 1397/08/22 صادره از ش�عبه س�وم دادگاه حقوقی بهبهان محکوم عليه محکوم به الزام  خواندگان به حضور  در یکی از دفاتر ثبت و 
اسناد رسمی شهرستان بهبهان و و تنظيم سند و انتقال رسمی ششدانگ عرصه و ا عيان یک و احد  مسکونی ویایی به مساحت  دویست و 
پنجاه متر و شش دهم متر مربع به شماره  پاک ثبتی 150/56471 بخش یک بهبهان می باشد. پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزینه های 
اجرائی بر عهده محکوم عليه می باشد. بدیهی است  با توجه به غيابی بودن  حکم اجرای  حکم   غيابی منوط به معرفی ضامن معتبر  یا اخذ 
تامين متناسب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائيه به محکوم عليه می باشد. لذا مفاد اجرائيه  صادره  یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 
9  قانون اجرای احکام مدنی  در یکی از جراید کثير اانتشار  درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار  آگهی  نسبت به اجرای مفاد  اجرائيه  

اقدام گردد. در غير اینصورت  واحد اجرای احکام  طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائيه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
442 متصدی امور دفتری شعبه 3 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان بهبهان 

آگهی 
آقای  حميد رنجبر دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست  به کاسه 971202  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان علی رنجبر  به  شناسنامه شماره 1293 در تاریخ 1397/7/29  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته 
ورثه آن مرحوم  منحصر است به: 1. متقاضی  با مشخصات فوق  2. سعيد رنجبر به شماره شناسنامه 4400001237 ،  3.  مجيد رنجبر به شماره 
شناسنامه 148،  4. رمضان رنجبر به شماره شناسنامه 2463 جملگی پسران متوفی 4.  مهناز رنجبر به شماره شناسنامه 2462،  6. مه لقا 
رنجبر به شماره شناسنامه 2464، 7.  معصومه رنجبر به شماره شناسنامه 2760، 8. زینب رنجبر به شماره شناسنامه 2542 جملگی دختران 
متوفی  9. جيران رنجبر به شماره شناسنامه 1430 همسر دائمی متوفی  و اغير اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا و صيت نامه از  متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی  ظرف یک ماه 

به شورا  تقدیم دارد  واا گواهی صادر خواهد شد. 
495  رئيس شعبه اول شورای حل اختاف سلطانيه 

دادنامه 
خواهان: خانم فرح  ناز جعفری فرزند محمد عابص  با وکالت  آقای محمد بيات فرزند محمود  به نشانی زنجان چهارراه   سعدی  جنب انتقال 
خون ساختمان نامور  طبقه 3 واحد 7  و آقای عليرضا نواریان فرزند علی اصغر  به نشانی زنجان  چهارراه سعدی ساختمان سعدی  طبقه سوم 
واحد 7 ،   خواندگان: 1. آقای سعيد زارعی  فرزند یحيی به نشانی زنجان کوچمشکی  چهارراه دوم جنوبی  چهارراه سليم  آبادی پاک 560 
واحد 1 ،  2. آقای مسعود زارعی فرزند یحيی به نشانی زنجان چهارراه سعدی سعدی وسط  کوچه غدیر پاک 6  ،  3.  آقای جعفر زارعی   فرزند 
یحيی  به نشانی تهران قيطریه  خيابان روشن  گاه دوم مجتمع مسکونی قيطریه بلوک A  طبقه سوم واحد اول  4.  آقای اکبر زارعی فرزند 
یحيی  به نشانی زنجان هنرستان خيابان فاتح  خيابان هنرجو سوم پاک 6 ،  5. خانم آتکه زارعی  فرزند یحيی  به نشانی زنجان کوی شهریار  
خيابان 16 متری اشراق اشراق دوم شرقی قطعه 1150  ،   6.  خانم شهربانو زارعی فرزند یحيی  به نشانی  زنجان بی سيم  خيابان  شيخ فضل اله  
نوری خيابان دکتر  آیت  کوچه شفقتی  کوی دوم پاک  1  خواسه: مطالبه اجرت المثل  ایام زوجيت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده  
ختم رسيدگی  را ا عام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه در مورد دادخواست فرح ناز جعفری فرزند محمد عابص  با 
وکالت  عليرضا نوریان  و محمد بيات به طرفيت  1. سعيد  زارعی  2. مسعود زارعی  3. جعفر زارعی  4. اکبر زارعی  5. آتيه زارعی  6.  شهربانو 
زارعی همگی  فرزندان یحيی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجيت به شرح دادخواست تقدیمی  که با عنایت به اوراق  محتویات پرونده  
ماحظه اظهارات  خواهان و  وکيل ایشان کپی مصدق سند ازدواج  خواهان و مرحوم عيسی زارعی و گواهی انحصار وراثت متوفی سوگند 
خواهان در راستای ماده 278  از  قانون آئين دادرسی  مدنی  و عدم ارائه دليلی جهت برائت ذمه  متوفی از سوی خواندگان اول و  چهارم و 
عدم حضور سایر خواندگان  در دادگاه و نظریه کارشناس رسمی   دادگستری  مصون از ا عتراض خواندگان  لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت 
و به اس�تناد مواد 198، 278 و 519  از  قانون آئين دادرس�ی  و تبصره ماده 336  قانون مدنی و ما ده 225 ، 226،  و 232  قانون امور حس�بی 
حکم به محکوميت خواندگان  به پرداخت مبلغ 152/000/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زوجيت از تاریخ 1375/11/25 لغایت 1394/10/19  و 
پرداخت  حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی آن و مبلغ یک ميليون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  سه ميليون ریال  بابت 
هزینه دادرس�ی  از ماترک متوفی  در حق  خواهان  صادر و ا عام می گردد. رای صادره  در مورد خواندگان ردیف یک ،  چهار، پنج و ش�ش 
حضوری  و ظرف  بيست روز  قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان زنجان می باشد و نسبت به سایر خواندگان  غيابی ظرف 

بيست روز قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بيست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان زنجان می باشد. 
496 رئيس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی خانواده زنجان 

آگهی حصروراثت 
خانم سيما حجازی فر دارای شناسنامه شماره 3950172890 به شرح دادخواست به کاسه 9701200712 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضيح داده که شادروان هبت اله حجازی فر به شناسنامه شماره 667 در تاریخ 97/09/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
و چنين حين الفوت آن متوفی / متوفيه منحصر است به : 1- متقاضی دختر متوفی 2- رضا حجازی فر به ش ش 27955 پسر متوفی 3- کيوان 
حجازی فر به ش ش 896 پسر متوفی 4- رضوان حجازی فر به ش ش 27956 دختر متوفی 5- روح انگيز ترکاشوند به ش ش 2 دختر متوفی 
6- قدم خير بيات به ش ش 499 مادر متوفی و ا غير اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی / متوفيه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3734 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی مزایده اموال غير منقول ) نوبت اول (
به موجب دادنامه ش�ماره 950997853100196 مورخه 95/05/14 صادره ش�ده در پرونده کاس�ه 950083 ش�عبه 111 شورای حل اختاف 
نهاوند موضوع پرونده اجرایی کاسه 950684 شعبه اجرای احکام حقوقی آقای عليرضا ملکی فرزند رسول محکوم است به پرداخت مبلغ 
143/400/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته و مبلغ 2/937/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و 8/899/180 تومان تاخير و تادیه در حق آقای 
عبدالباس�ط ش�ه بخش فرزند عبدالمجيد و پرداخت مبلغ 9/625/000 ریال بابت نيم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسامی ایران لذا 
حسب تقاضای محکوم له آقای عبدالباسط شه بخش اقام به شرح ليست پيوست واقع در نهاوند خيابان ابوذر مجتمع تجاری گروس طبقه 
سوم محکوم عليه آقای عليرضا ملکی به عنوان مال معرفی نموده و ارزیابی دادگستری قيمت آن را جهت مزایده به مبلغ 139/880/000 ریال 
برآورد نموده اند این اجرا به درخواست محکوم له آقای عبدالباسط شه بخش اقدام به فروش اقام موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل 
توصيف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10/30 الی 11/30 مورخ  97/07/19 در محل اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف 
نهاوند از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قيمت پایه کارشناسی به مبلغ 139/880/000  ریال شروع می شود و به هر شخص حقيقی و یا 
حقوقی که بااترین قيمت را پيشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمينی 
از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر تهيه وجه مزایده را نپردازد سپرده 
وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورت وصول اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک 
هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسيدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تمليک نخواهد 
شد ضمنا متقاضيان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند  
مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد : اقام به شرح ليست پيوست واقع در نهاوند خيابان ابوذر مجتمع تجاری 

گروس طبقه سوم که کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 143/400/000 ریال ارزیابی و براورد نموده است .
3735 قاضی اجرای احکام حقوقی نهاوند – فراهانی علوی

آگهی مزایده اموال غير منقول ) نوبت دوم (
به موجب دادنامه ش�ماره 9509978531300181 مورخه 96/03/09 صادره ش�ده در پرونده کاس�ه 960046 شعبه 113 شورای حل اختاف 
نهاوند موضوع پرونده اجرایی کاسه 960544 شعبه اجرای احکام حقوقی آقای محمد امين عباسی فرزند خدامراد محکوم است به پرداخت 
مبلغ 23/850/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته و مبلغ - ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق آقای مهدی نعيمی فرزند علی کاظم به وکالت 
آقای سلگی و پرداخت مبلغ 995/650 ریال بابت نيم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسامی ایران لذا حسب تقاضای محکوم له آقای 
مهدی نعيمی پاک ثبتی شماره 1116 فرعی از 34 اصلی از 552 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 نهاوند روستای باباقاسم که حسب 
تقاضای شخص ثالث محمود ذوالفقاری فرزند احمد به عنوان مال معرفی نموده است و ارزیاب  دادگستری قيمت آن را جهت مزایده به مبلغ 
482/300/000 ریال برآورد نموده اند این اجرا به درخواست محکوم له آقای مهدی نعيمی به وکالت اقای سجاد سلگی اقدام به فروش اقام 
موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصيف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10/30 الی 11/30 مورخ  97/10/16 در محل 
اجرای احکام حقوقی شورای حل اختاف نهاوند از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قيمت پایه کارشناسی به مبلغ 482/300/000  ریال 
شروع می شود و به هر شخص حقيقی و یا حقوقی که بااترین قيمت را پيشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس 
به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمينی از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که خریدار در مهلت یک 
ماه مقرر تهيه وجه مزایده را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورت وصول 
اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسيدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده 
را به خریدار تحویل و تمليک نخواهد شد ضمنا متقاضيان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء 
از مال مورد مزایده بازدید نمایند  مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد : پاک ثبتی شماره 1116 فرعی از 34 
اصلی از 552 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 نهاوند واقع در روستای باباقاسم ملکی آقای محمود ذوالفقاری فرزند احمد که کارشناس 

رسمی دادگستری به قيمت 482/300/000 ریال ارزیابی و براورد نموده است .
3736 قاضی اجرای احکام حقوقی نهاوند – فراهانی علوی

آگهی حصروراثت 
مهرسيما فاطمی دارای شناسنامه شماره 962 به شرح دادخواست به کاسه 9701200659 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
توضيح داده که شادروان نير اعظم احمدی به شناسنامه شماره 513 در تاریخ 85/09/09 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و 
چنين حين الفوت آن متوفی / متوفيه منحصر است به : 1- رویا نهاوندی به ش ش 483 دختر متوفی 2- شراره نهاوندی به ش ش 339 دختر 
متوفی 3- مرتضی نهاوندی به ش ش 11 همسر متوفی 4- محمد رضا نهاوندی به ش ش 281 پسر متوفی و ا غير اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصيت نامه از متوفی / متوفيه نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3737 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی حصروراثت 
آقای حسين زرینی دارای شناسنامه شماره 3962303081 به شرح دادخواست به کاسه 9701200695 از این حوزه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده توضيح داده که ش�ادروان دانيال زرینی به شناس�نامه ش�ماره 261 در تاریخ 97/05/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه و 
چنين حين الفوت آن متوفی / متوفيه منحصر است به : 1- متقاضی پسر متوفی 2- مهدی زرینی به ش ش 3960648685 3- محمد زرینی به 
ش ش 3962250808 پسر متوفی 4- علی زرینی به ش ش 3962226513 پسر متوفی 5- محمد علی زرینی به ش ش 3962276874 پسر 
متوفی 6- جعفر زرینی به ش ش 3962703695 پسر متوفی 7- معصومه زرینی به ش ش 3962701192 دختر متوفی 8- فاطمه زرینی به ش 
ش 472335665 دختر متوفی  9- زهرا زرینی به ش ش 47223448462 دختر متوفی 10- بتول زرینی به ش ش 0370259231 دختر متوفی 
11- مرضيه زرینی به ش ش 3950195610 دختر متوفی 12- راضيه زرینی به ش ش 3950327632 دختر متوفی 13- پری سرميلی به ش ش 
3960623942 همسر متوفی و ا غير اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 

یا وصيت نامه از متوفی / متوفيه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد .
3738 قاضی حوزه 112 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

دادنامه 
پرونده کاسه 9109982424800400 شعبه 1  دادگاه کيفری یک زنجان تصميم نهایی  شماره 9709972405200194  شعبه رسيدگی  کننده: 
ش�عبه اول دادگاه کيفری یک زنجان  هيات رس�يدگی  کننده: کرمی )رئيس دادگاه( نقی لو )مستش�ار(  شکات: 1. ا ولياء  دم مرحوم محمد 
سلطانی  عميدآبادی با وکالت   خانم معصومه سرداری فرزند مسيب به نشانی  زنجان ابهر ابهر  خ معلم جنب دادگستری جنب  ساختمان وکا 
پ8  2. خانم  فاطمه اله وردی فرزند قندعلی  به نشانی  ابهر عميداباد خ سعدی کوچه شهيد علی سرداری  متهمين: 1. آقای مرادعلی  رادمند 
چپقلو  فرزند عنایت اله با وکالت   آقای محمدعلی ملکی فرزند یوسف   علی به نشانی  زنجان ابهر بلوار  معلم روبروی امور صنفی  2. آقای 
بهبود قدرت زاده فرزند سليمان با وکالت   آقای  شادمان شفيعی  فرزند صيد مراد به نشانی زنجان  خيابان سعدی وسط  کوچه شهيد باقری 
س�اختمان س�پهر یک طبقه سوم  واحد هش�ت اتهام ها: 1. معاونت در قتل عمدی  2. تبانی در فرار متهم  3. قتل عمدی مسلمان  به تاریخ 
1397/07/28 در وقت فوق العاده  جلسه شعبه اول دادگاه کيفری زنجان به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکيل است  پرونده کاسه  فوق 
تحت نظر قرار دارد با عنایت به ختم رسيدگی  به عمل با استعانت از خداوند متعال  ضمن انجام مشاوره به شرح  آتی مبادرت به انشاء رای می 
ش�ود. خاصه جریان پرونده: در س�اعت 14:00 مورخ 91/06/01 پس از اعام مرکز پيام فوریت های پليسی مامورین کانتری صائين قلعه در 
درمانگاه حاضر و ا عام نموده اند فردی حدودا 38 ساله از  ناحيه شکم  دچار اسيب شده و قادر به صحبت نبود و آقای نصراله اه وردی خود 
را دایی مصدوم معرفی و اظهار  می دارد چند دقيقه قبل در روستای عميدآباد با شنيدن صدایی از منزل مصدوم  ، محمد سلطانی عميدآبادی  
به طرف منزل ایشان رفتم که ناگهان دو نفر ، بهبود محمدی فرزند  ميرزاآقا و مراد چپقلو  فرزند عنایت از  منزل محمد سلطانی بيرون آمده 
و سوار موتورسيکلت  متواری  شدند  وقتی به داخل خانه رفتم محمد سلطانی بر زمين افتاده و چاقو  خورده بود در همان تاریخ از آقای  عباس 
سلطانی تحقيق ا عام نموده در کنار پنجره منزل خودم ایستاده بودم دو نفر با موتورسيکلت راکب مراد چپقلو و سرنشين بهبود محمدی 
فرزند ميرزاآقا به کوچه آمدند و کمی دورتر توقف بهبود پياده شد و به طرف درب  منزل برادرم محمد رفت پنجره به  گونه ای است که درست 
ندیدم چه اتفاقی  مابين برادرم و بهبود افتاد راکب موتور در محل  خود توقف کرده بود که یک باره مشاهده کردم برادرم با بهبود با هم دریگر 
و همدیگر را کتک کاری می کنند راکب از  موتور پياده به طرف آنها آمد و آنها را ازهم جدا کرده و راکب موتور و بهبود محمدی ضارب محل 
را ترک کردند بعد زن برادرم به صورت گریه کنان آمد گفت بيا  خانه  خراب شدیم برادرت را با چاقو زده اند به خانه رفتم مشاهده نمودم برادرم 
در حياط به ز مين افتده  و سرتاپا خون  است در ساعت 1:30 مورخ 91/06/02  آقای مراد علی چپقلو خود را به کانتری معرفی و ا عام نموده 
ساعت 12 به روستای عميدآباد  رفتم مشاهده کردم درب منزل محمد سلطانی  درگيری هست جلو رفتم مشاهده کردم بهبود قدرت زاده با 
محمد سلطانی درگير هستند و همدیگر را مورد ضرب و شتم قرار می  دهند و در  دست آقای قدرت زاده یک تيغه می باشد و استفاده می 
کند و سلطانی را می زند چندین ضربه به ایشان وارد آورد و سلطانی خون آلود شد وی در پاسخ سواات مطرح شده ا عام نموده بنده در 
کوچه بودم متوجه شدم از حياط منزل صدا می اید نزدیکتر شدم متوجه جر و بحث شدم در این حين آنها بيرون آمدند و دم درب  درگيری 
رخ داد  وساطت کردم و جهت جلوگيری از ادامه درگيری آقای قدرت زاده را که هم روستایی ما می باشد از محل دور کردم اختاف ایشان در 
خصوص خرید و فروش تریاک بود.  مطابق گزارش مورخ 1391/06/04  کانتری مصدوم به علت جراحات وارده دچار مرگ مغزی گردیده است 
در تاریخ 91/06/08 از خانم فاطمه اله وردی  همسر مقتول  در کانتری تحقيق اظهار نموده مراد و بهبود با موتورسيکلت  به درب منزل مراجعه 
و دو نفری با همسرم درگير شدند و مراد دستان شوهرم را گرفته بود و بهبود با چاقو شوهرم را به شدت مجروح  نمود و متواری  شدند اگر 
مراد دستان شوهرم را از پشت نمی گرفت و نگه نمی داشت بهبود  نمی توانست مجروح کند مطابق گواهی پزشکی مورخ 96/06/08 با بررسی 
مدارک بيمارستان محمد سلطانی اعام   گردیده بریدگی در قدام قفسه سينه که با عبور از جدار قفسه  سينه و ایجاد   خون ریزی در فضای 
جنبی ریه، باعث پارگی بطن راست قلب شده و دو برریدگی در قفسه سينه و بریدگی در پهلوی چپ و جود دارد در تحقيق محلی صورت 
گرفته خانم منيزه کریمی اعام نموده یک نفر جوان )بهبود( وارد حياط شد سلطانی را بيرون کشيد با هم درگير شدند مراد به بهبود می گفت 
زدی بيا برویم فریاد نمودم مراد و بهبود هر کدام از  یک طرف فرار  کردند  موتور مراد  روشن  نمی شد با تاش روشن کرد و یک کوچه بااتر 
بهبود را سوار کرد و متواری  شدند در تحقيق بعدی از مرادعلی چپقلویی وی  مطالب قبلی را تکرار و اضافه نموده بهبود در جلوی قهوه خانه 
عميدآباد خواست تا وی را به داخل روستا برسانم...  جهت جدا کردن آنها رفتم ... برگشتم عقب دیدم که بهبود سوار موتور من شده صداش 
کردم گفتم کجا می روی رفتم پشت فرمان نشستم اعتراض کردم کجا می روی با چاقو تهدید کرد اگر حرکت  نکنی می زنم  او را رساندم  
س�وار پراید  ش�د  خانم فاطمه اله وردی  در ش�عبه بازپرسی همان  مطالب قبلی را بيان نموده است در  تاریخ 91/07/06 پس از  تفهيم اتهام 
معاونت در قتل عمدی آقای مرادعلی چپقلو اظهارات قبلی را تکرار ولی موضوع انتقال بهبود به داخل روس�تا را منکر ش�ده است به تاریخ 
91/07/10  در پليس آگاهی آقای   عباس سلطانی )برادر مقتول( اعام نموده از خانه برادرم صدایی شنيدم از پنجره به کوچه نگاه کردم دیدم   
بهبود و مراد علی هر دو به  حال فرار و دویدن هستند سر کوچه سوار موتور شدند از  دیوار مشترک به منزل برادرم رفتم دیدم داخل اتاق 
خون آلود افتاده به  من گفت مراد مرا نگه داشت و بهبود چاقو زد  خانم فاطمه ا له وردی اظهار نموده ... از حياط صدایی شنيدم دیدم شخصی 
داخل حياط آمده همسرم را صد ا می زند که شوهرم از خواب بيدار شد به حياط رفت خودم برگشتم داخل بعد از مدتی متوجه شدم آنها با 
صدای بلند بحث می کنند به حياط برگشتم  دیدم شخص دیگری  به نام مراد علی هر دو دست همسرم را گرفته و آن یکی با  چاقو همسرم 
را مجروح نموده بود داد و فریاد نموده و کمک خواستم آنها فرار کردند در صورتجلسه   معاینه محل اعام  گردید پنجره منزل عباس مشرف 
به کوچه بو ده ولی به علت وجود نرده نمی توان  به  درستی جلوی درب منزل مرحوم را مشاهده نمود. خانم منيژه کرمی در شعبه بازپرسی  
اظهار  نموده موتور سوار سر کوچه ایستاده بود یک پسر اغر به درب محمد سلطانی نزدیک شد درب را زد وارد حياط شد من وارد خانه پسرم 
شدم  بعد که از  خانه پسرم خارج  شدم دیدم محمد سلطانی از پيراهن آن پسر  که به او بهبود می گفت گرفته و می خواست از خانه بيرون 
کند و به او می گفت برو ولی ا و نمی رفت و دستش به یقه محمد بود یک لحظه گفت مرا با چاقو می زنی؟ ولی من در دست بهبود چاقویی 
ندیدم بهبود  خم شد به طرف پایش ولی نمی دانم چيزی درآورد یا نه، من به راهم ا دامه دادم دیدم مراد هم آنجا بود ولی موتور را  روشن کرد 
و رفت و ندیدم که مراد به طرف خانه محمد برود و بهبود هم از حياط در پشتی خانه  مرحوم سلطانی خارج شد مطابق گزارش معاینه جسد  
عاوه بر  جراحات ظاهری دو عدد پارگی به اندازه تقریبی 1 سانتی متر   در ناحيه قدام بطن چپ  به صورت عرضی با عمق 1/5 سانتی متر 
وجود داشته است و علت فوت پارگی قلب و عوارض آن متعاقب ا صابت جسم نوک تيز و برنده به قفسه سينه اعام گردیده است اقدامات 
جهت دستگيری بهبود قدرت زاده بی نتيجه بوده و در تاریخ 96/7/16 اتهام مساعدت  در فرار  متهم  به آقای مرادعلی رادمند )تغيير نام 
خانوادنگی از چپقلو( تفهيم وی در دفاع مطالب قبلی را تکرار  نموده است قرار  جلب به دادرسی متهم بهبود قدرت زا ده  به اتهام قتل  عمدی 
و نيز راجع به اتهام  فراهم آوردن  وسایل  فرار  متهم صادر و راجع به ا تهام معاونت در قتل عمدی مراد علی رادمند )چپقلو(  قرار منع تعقيب 
صادر گردیده  که با ا عتراض ا ولياء  دم قرار اخير  توسط شعبه یک  دادگاه کيفری دو ابهر نقض و قرار جلب  به دادرسی وی در این مورد نيز 
صادر و پرونده  با کيفرخواس�ت به این دادگاه ارجاع می ش�ود در  جلسه رسيدگی اولياء دم از متهم بهبود قدرت زاده به جهت ارتکاب قتل 
عمدی و از متهم مراد علی رادمند به جهت  معاونت در قتل و فراری دادن متهم شکایت و قصاص مباشر را تقاضا می نمایند. ولی دم آقای  
حيدر سلطانی  عميدآبادی  به وایت از معصومه سلطانی عميدابادی نيز تقاضای قصاص مباشر را می نماید. همسر مقتول در تشریح ماجرا 
اظهار  کرده متهم  مرادعلی رادمند از دو دست شوهرش  گرفته بود و بهبود در حال فرار بو ده  است  متهم  مرادعلی رادمند ضمن رد اتهامات 
اظهار می کند برای انجام کاری  عازم روستای امين  اباد بو ده  که بهبود را هم به آن  محل رسانده است بهبود به داخل کوچه رفته و بعد متوجه 
شده که بين وی و   مقتول نزاع واقع شده او یکی از ضربات وارد شده با چاقو را رو یت نموده و  پس از   آن بهبود سوار  موتور وی شده و او را 
تهدید کرده و به همراه هم محل را ترک نموده اند وکيل ایشان دفاع کرده که در خصوص اتهام معاونت در قتل عناصر  مادی و معنوی  اتهام 
موجود نمی باشد و با تهدید و ارعاب بهبود به ناچار  او را سوار موتور نموده است وکيل تسخيری  متهم بهبود قدرت زاده طی ایحه ای دفاع 
کرده که دایل قانونی اثبات قتل در پرونده موجود نمی باشد.  در خصوص اتهام آقایان 1. بهبود قدرت زا ده فرزند سليمان  متولد 1362 فاقد 
سابقه  محکوميت کيفری و فعا متواری  با وکالت تسخيری  آقای شادمان شفيعی  2.  مراد علی رادمند )چپقلو(  فرزند عنایت اله متولد 1339 
فاقد سابقه محکوميت کيفری  با وکالت آقای محمدعلی ملکی  ردیف اول دایر بر قتل عمدی مرحوم محمد سلطانی  عميدابادی و ردیف دوم 
دایر بر معاونت در قتل عمدی و تبانی در فرار  متهم   موضوع کيفرخواست صادره از دادسرای شهرستان ابهر  به شماره 9610432424001307  
و قرار جلب  به  دادرس�ی صادره  از ش�عبه اول دادگاه کيفری 2 شهرس�تان ابهر بدین شرح که به تاریخ 1396/06/01  متهم  ردیف اول برای 
حساب و کتاب به همراه متهم ردیف دوم از روستای پيرزاغه به  روستای  امين ا باد و درب منزل مقتول مراجعه  متهم ردیف اول  وارد منزل 
شده و پس از صدا زدن مقتول با وی درگير  و با چاقو ضرباتی را به وی  وارد متهم ردیف دوم با دیدن درگيری  مجددا او را سوار ترک  موتور   
خود کرده و از محل خارج می نماید که مقتول در اثر جراحات وارده در بيمارستان فوت می نماید.  با عنایت به  1. شکایت اولياء دمو تقاضای 
قصاص مطرح شده  از سوی  ایشان 2. گزارش ضابطين و تحقيقات انجام شده در آن  مرجع  3. نظریه پزشکی قانونی  مبنی بر اینکه علت  
مرگ  مقتول پارگی قلب و عوارض آن متعاقب اصابت جسم نوک تيز و برنده به قفسه سينه می باشد و نظریه دیگر آن مرجع مبنی بر نوعا 
کش�نده بودن   جراحات  وارده  ش�ده 4. اظهارات شهود و مطلعين از جمله اظهارات اوليه برادر مقتول آقای عباس سلطانی  مبنی بر اینکه 
متهمان با  موتورسيکلت وارد کوچه شده و  متهم ردیف  اول از  ترک موتورسيکلت پياده شده و به درب منزل مقتول مراجعه و با برادرش 
درگير و پس از آن راکب پياده شده و آنان را  از هم  جدا  کرده و با هم سوار  موتورسيکلت شده و محل را ترک می نمایند و اظهارات شاهد 
دیگر خانم منيژه کرمی مبنی بر ا ینکه موتور سوار  )متهم ردیف دوم( سر کوچه ا یستاده بوده و یک پسر اغر به درب منزل مقتول نزدیک 
شده و با هم درگير شده مقتولی در حالی ک ه پيراهن پسری   که او را بهبود خطاب می کرده است به وی گفته »مرا با چاقو می زنی«  و مراد 
هم  کنار موتورسيکلت بوده است و عنایت به سایر قرائن و امارات  موجود در پرونده  دادگاه اتهام متهم ردیف  اول  دایر بر ارتکاب قتل عمدی 
و اتهام متهم  ردیف دوم دایر بر مساعدت به فرار  متهم ردیف اول را )ضمن اصاح عنوان اتهامی( محرز تشخيص و به استناد مواد 290 )بند 
الف( 347 ، 381، 417، 211  و 354  قانون مجازات اس�امی و ماده 554 قانون تعزیرات متهم ردیف اول را به قصاص نفس توس�ط ا ولياء دم 
مقتول محمد سلطانی عميدابادی  با اذن ولی امر مسلمين و  متهم ردیف دوم را به تحمل  دو سال و یک ماه حبس تعزیری  درجه 5 با احتساب 
ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم  ردیف دوم دایر بر  معاونت در قتل نظر به اینکه  شهود به مداخله متهم  
به کيفيت مورد ادعای اولياء دم در جریان درگيری  شهادت نداده و دليلی بر تبانی قبلی ميان وی   و متهم ردیف اول  در پرونده موجود نمی 
باشد و اصوا  کيفرخواست  صادره از دادسرا و نيز  نتيجه رسيدگی   بر مبنای بند ب  ماده 290  قانون مجازات اسامی می باشد که بر مبنای 
آن قصد منتفی  بوده و بالطبع  در این شرایط فرض معاونت نيز غير ممکن است لذا به جهت فقدان دليل کافی برای احراز رکن معنوی اتهام 
به استناد ماده  4 قانون آئين دادرسی  کيفری حکم برائت متهم  صادر و  اعام می گردد. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول غيابی بوده و 
ظرف مدت بيست روز پس از  اباغ  در این مرجع قابل واخواهی و ظرف  مدت بيست روز پس از انقضای  مهلت واخواهی  از سوی متهم  و 

ظرف مدت بيست روز پس از اباغ از سوی سایر طرفين در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی می باشد. 
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آگهی تغييرات موسسه حقوقی سفيران عدل آفرین شرق به شماره ثبت 5116 و 
شناسه ملی 14006023994 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/10 تصميمات ذیل اتخاذ شد 
: -خانم مریم نوروزی به ش�ماره ملی 0794921531 و آقای جواد حسنی به شماره ملی 

0932108581 به عنوان اعضای هئيت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غيرتجاری مشهد )307214(
آگهی تغييرات شرکت صداقت یاران طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

29995 و شناسه ملی 10380452384 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ع�ادی بطور فوق الع�اده م�ورخ 1397/06/20 
تصميمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضای هيات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: -آقای 
محمود ساکن برجی به ش�ماره ملی 0944112137 -آقای حيدر ساکن برجی به شماره 
ملی 0935818677 -آقای حس�ين ساکن برجی به ش�ماره ملی 0933216300 -آقای 
حس�ن ساکن برجی به ش�ماره ملی 0935818928 -2 آقای ناصر خانی به شماره ملی 
0935818650 به سمت بازرس اصلی - آقای محمد زعيم زاده نوقی پور به شماره ملی 

0943915902 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غيرتجاری مشهد )307215(
آگهی تغييرات شرکت آریا پی خاوران مهراس شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 48243 و شناسه ملی 10380645955 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/05/12 تصميمات ذیل اتخاذ شد 
: - آقای ابراهيم جهانگيری با شماره ملی 0779444027 آقای یوسف مصلح قوچانی با 
ش�ماره ملی 0939987181 آقای حسين خانی علی آبادی با شماره ملی 0938109693 
و خانم اعظم صابر با شماره ملی 0941598454 به سمت اعضا اصلی هيات مدیره برای 
مدت دو س�ال انتخاب گردیدند. - اشخاص ذیل به س�مت بازرسان شرکت برای مدت 
یکسال مالی تعيين گردیدند: بازرس اصلی : خانم محبوبه صفرپور نقندر با شماره ملی 
0945491573 بازرس علی البدل : خانم فهيمه ثاقب تقی پور با شماره ملی 0932340040 

- روزنامه حمایت جهت درج آگهی و دعوت نامه های های شرکت تعيين شد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غيرتجاری مشهد )307217(
آگهی تغييرات شرکت کيميا در آسان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

61448 و شناسه ملی 14006769059 
به اس�تناد صورتجلس�ه هيئت مدیره مورخ 1397/06/06 تصميمات ذیل اتخاذ شد : - 
کليه س�رمایه تعهدی شرکت به مبلغ ش�ش ميليارد و پانصد ميليون ریال طی گواهی 
بانک شماره 60/97/705311 مورخ 1397/06/06 بانک رفاه کارگران شعبه خيام پرداخت 
گردیده است در نتيجه ماده اصاحی به شرح ذیل می باشد: سرمایه شرکت ده ميليارد 
ریال منقس�م به هزار سهم ده ميليون ریالی بانام می باش�د که تماما پرداخت گردیده 

است .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غيرتجاری مشهد )307249(

آگهی تغييرات شرکت روژان سپيده خاوران شرکت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 61409 و شناسه ملی 14006758210

 به استناد صورتجلسه هيئت مدیره مورخ 1397/04/11 تصميمات ذیل اتخاذ شد : خانم 
اعظم یوسفی زاده صفدرآباد کدملی 0941144445 به سمت نائب رئيس هيئت مدیره و 
آقای عبدالمجيد بنيادی کدملی 1200072839 به سمت مدیرعامل و رئيس هيئت مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شرکت,بروات و سایر 
اوراق تجاری و غيره شرکت با امضاء منفرد آقای عبدالمجيد بنيادی )مدیرعامل و رئيس 

هيئت مدیره( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غيرتجاری مشهد )307250(
آگهی تغييرات شرکت مهندسين مشاور بهاوران معدن خراسان شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 17116 و شناسه ملی 10380326958 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصميمات ذیل اتخاذ 
ش�د : -تعداد اعضای هيئت مدیره از 5 نفر به س�ه نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح مذکور اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری 

مشهد )307333(
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511/226آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه شاهین امینیان که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977513600765 صادره از شعبه 306 در پرونده شماره 970405 محکوم به پرداخت مبلغ 9600000 ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه دادرسی به مبلغ 224000 ریال هزینه درج در روزنامه جوان به صورت رایگان در حق محکوم له آقای جال مصدق ونیم عشر دولتی 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/227آگهی
بدینوسیله به آقای/ خانم سید جلیل موسوی فرزند سیدمحمد فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای / خانم محمد دشتبان جهان آباد 
دادخواس�تی به خواس�ته الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت شما به  شعبه 22 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 22/970840 
ثبت و برای مورخه 1397/11/07 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق. آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج میگردد. شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 22 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 22 شورای حل اختاف مجتمع چهار شورای حل اختاف شهرستان مشهد

511/228آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی قبلی به آقای احسان خموش قلعه نوئی فرزند علی محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977579700985 در پرونده کاسه 970295 
دادگاه عمومی حقوقی مش�هد متضامنا به پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته به محاسبه آن به نرخ یوم الوصول براساس 
ش�اخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 12/150/000 ریال بابت خس�ارات دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعام 
م�ی نماید. مراتب بدین وس�یله در روزنامه درج میگ�ردد.رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنام�ه در مهلت قانونی قابل واخواهی در 

این دادگاه است. 
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )47 
حقوقی سابق( � علی خانی

511/229آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مهدی رضا پور فرزند اصغر فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست بانک صادرات 
ایران علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977579701212 در پرونده کاس�ه 970318 دادگاه  عمومی 
حقوقی مشهد متضامنا به پرداخت مبلغ 374/758/783 ریال بابت اصل خواسته با  محاسبه آن به نرخ یوم الوصول براساس شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ صدور چک تا زمان وصول و مبلغ 23/480/768 ریال بابت  خس�ارات دادرس�ی در حق خواهان صادر و اعام  می نماید. 
مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد. رای صادره غیابی و از تارخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. 
منشی دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � علی خانی

511/230آگهی اباغ اجرائیه
آقای رس�ول رحیمی دهگان فرزند کریم در خصوص دعوی مریم پردل نوقابی فرزند محمد حس�ین بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می 
ش�ود که پرونده کاس�ه 19/961132 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبنی بر  پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ15/918/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 13/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک لغایت یوم الوصول که براساس شاخص تورم بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت . لذا مراتب فوق طبق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد 
و ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواه شد. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگر به شما نخواهد شد مگر  اینکه 

محل اقامت خود را کتبا به دادگاه اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد- شیدا رجب 
زاده

511/231آگهی اباغ اجرائیه
آقای س�ید امیر جواهری فرد فرزند س�ید محمد در خصوص دعوی جواد جنگی درآبد بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه 19/961139 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الوصول که براساس شاخص تورم بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد و پرداخت 
هزینه دادرسی به مبلغ 13/510/000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 10/800/000 ریال درحق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت. لذا مراتب فوق طبق مواد 9� 118�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد و ده روز پس از انتش�ار 
به موقع اجرا گذارده خواهد ش�د. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود 

را کتباً به دادگاه اعام نمائید. 
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � شیدا رجب 
زاده

511/232آگهی اباغ اجرائیه
آقای س�ید امیر جواهری فرد فرزند س�ید محمد در دعوی جواد جنگی درآبد بطرفیت ش�ما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
19/961138 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبنی پرداخت مبلغ 370/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت یوم الوصول که براساس شاخص تورم بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد و پرداخت 
هزینه دادرسی به مبلغ 12/460/000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 7/680/000 ریال درحق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت. لذا مراتب فوق طبق مواد 9� 118�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد و ده روز پس از انتش�ار 
به موقع اجرا گذارده خواهد ش�د. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود 

را کتباً به دادگاه اعام نمائید. 
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � شیدا 
رجب زاده

511/233آگهی اباغ اجرائیه
آقای  محسن خوشنود فرزند غامحسین در خصوص دعوی جواد جنگی درآبد  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
19/961140 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
س�ر رس�ید چک لغایت یوم الوصول که براساس شاخص تورم بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد و پرداخت هزینه 
دادرسی به مبلغ 10/234/000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 8/400/000 ریال در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
لذا مراتب فوق طبق مواد 9� 118�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد و ده روز پس از انتشار به موقع 
اجرا گذارده خواهد ش�د. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتباً به 

دادگاه اعام نمائید. 
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد� شیدا 
رجب زاده

511/234آگهی اباغ اجرائیه
آقای رمضانعلی منیری آبکوه فرزند ذبیح اله در خصوص دعوی حسین هنرور فرزند احمد بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاس�ه 19/970112 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبنی پرداخت مبلغ 835/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 28/569/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 21/740/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت یوم 
الوصول که براس�اس ش�اخص تورم بانک مرکزی توسط مدیر محترم اجرا محاسبه خواهد شد در حق محکوم له و نیم عشر دولتی در حق 
صن�دوق دول�ت. لذا مراتب فوق طبق مواد 9� 118�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد و ده روز پس از 
انتش�ار به موقع اجرا گذارده خواهد ش�د. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگر به ش�ما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت 

خود را کتباً به دادگاه اعام نمائید. 
مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد� شیدا رجب زاده

511/235اباغ اجرائیه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به محکوم علیهم مجهول المکان سید محسن و سیدعلی شهرت هر دو علوی فرزندان سید حسین مفاد 
اجراییه صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی مشهد اباغ تا ظرف مدت 10 روز نسبت به انجام آن اقدام نمایید: نامبردگان محکومند به پرداخت 
مبلغ 301/598/229 به عنوان اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تا تاریخ تقدیم دادخواس�ت 95/12/26 نیز از تاریخ تقدیم دادخواست به 
پرداخت مبلغ 226/444 ریال بصورت روزانه بابت خسارت تاخیر تادیه و نرخ سود معادل 30 درصد تا  یوم الوصول و همچنین پرداخت مبلغ 

10/752/938 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی.
مدیر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام قضایی  امام خمینی شهرستان مشهد � کریمی

511/236تبادل لوایح
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به تجدیدنظر خوانده مجهول المکان حسین یزدانی فرزند جواد اباغ می گردد: آقای / خانم سید محسن 
موس�وی بطرفیت ش�ما از دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی مش�هد ، تجدیدنظر خواهی کرده است ، چنانچه پاسخی دارید ظرف 

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

511/237رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم مهرزاد خدمتی مقدم دارای شناسنامه شماره 37 به شرح دادخواست به کاسه 1252-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی خدمتی مقدم به شناسنامه 22 در تاریخ 1396/11/12 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� مهرزاد خدمتی مقدم فرزند مهدی به ش ش 37 متولد 1352 
صادره از مشهد� فرزند متوفی 2� محبوبه خدمتی مقدم فرزند مهدی به ش ش 616 متولد 1359 صادره از مشهد� فرزند متوفی 3� مهران 
خدمتی مقدم فرزند مهدی به ش ش 1501 متولد 1349 صادره از مشهد� فرزند متوفی 4� مهرداد خدمتی مقدم فرزند مهدی به ش ش 926 
متولد 1348 صادره از مشهد� فرزند متوفی 5� ملیحه خدمتی مقدم فرزند مهدی به ش ش 3783 متولد 1363 صادره از مشهد� فرزند 
متوفی 6� مهراب خدمتی مقدم فرزند مهدی به ش ش 841 متولد 1356 صادره از مشهد� فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

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

511/238رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم  حسن درویشیان حقیقی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 1171-97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ربابه کریم زاده طرقبه به شناسنامه 1129 در تاریخ 1396/10/1 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حانیه درویشیان حقیقی فرزند حسن به ش ش 0924417382 
متولد 1377 صادره از  مشهد � فرزند متوفی. 2� سعید درویشیان حقیقی فرزند حسن به ش ش 7772 متولد 1365 صادره از  مشهد � 
فرزند متوفی. 3� فریبا درویشیان حقیقی فرزند حسن به ش ش 808 متولد 1362 صادره از  مشهد � فرزند متوفی. 4� فرشته درویشیان 
حقیقی فرزند حس�ن به ش ش 2844 متولد 1359 صادره از  مش�هد � فرزند متوفی. 5� حسن درویشیان حقیقی فرزند عباس به ش ش 
1 متولد 1334 صادره از مش�هد � همس�رمتوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

511/239رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم  مریم قاسمی دارای شناسنامه شماره 3048 به شرح دادخواست به کاسه 1200-97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم قاسمی به شناسنامه 14 در تاریخ 1396/2/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد مهدی قاسمی فرزند ابوالقاسم به ش ش 2668 متولد 1361 صادره از 
مشهد � فرزند متوفی. 2� علی محمد قاسمی فرزند ابوالقاسم به ش ش 3049 متولد 1333 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 3� عبدالعلی 
قاسمی فرزند ابوالقاسم به ش ش 3052 متولد 1341 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 4� محمدرضا قاسمی فرزند ابوالقاسم به ش ش 3051 
متولد 1340 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 5� عبدالرضا قاسمی فرزند ابوالقاسم به ش ش 4739 متولد 1345 صادره از مشهد � فرزند 
متوفی. 6� مرتضی قاسمی فرزند ابوالقاسم به ش ش 1978 متولد 1364 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 7� محمد اسماعیل قاسمی فرزند 
ابوالقاسم به ش ش 3371 متولد 1359 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 8� مریم قاسمی فرزند ابوالقاسم به ش ش 3048 متولد 1329 صادره 
از مشهد � فرزند متوفی. 9� سکینه حمامیان  فرزند غامحسین به ش ش 2494 متولد 1332 صادره از مشهد � همسر متوفی. 10� زهرا 
قاسمی فرزند ابوالقاسم  به ش ش67430 متولد 1358 صادره از مشهد � فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

511/240رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم فاطمه رنجبر دارای شناسنامه شماره 1728 به شرح دادخواست به کاسه 1207-97  از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مطهره کفاش به شناسنامه 2726 در تاریخ 1397/8/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� فاطمه رنجبر فرزند محمد ابراهیم به ش ش 1728 متولد 1320 صادره از احمد 
آباد مادر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
قاضی شورا � شعبه 6 شورای حل  اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/241رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم فاطمه سادات حسینی هروی دارای شناسنامه شماره 3108 به شرح دادخواست به کاسه 1136-97  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حلیمه خاتون سلطان پور به شناسنامه 55112 در تاریخ 1397/8/3 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� صغری میرزائی پور فرزند غامحسین به ش 
ش 1083 متولد 1324 صادره از مشهد � مادر متوفی . 2� سید حسن حسینی هروی فرزند حسن به ش ش 51 متولد 1338 صادره از تربت 
جام � همسر متوفی. 3� سید محمدرضا حسینی فرزند سیدحسن به ش ش 3776 متولد 1360 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 4� سید 
مرتضی حسینی فرزند سید حسن به ش ش 0922134431 متولد 1371 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 5� فاطمه سادات حسینی هروی 
فرزند س�ید حس�ن به ش ش 3108 متولد 1364 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 6� سید مجتبی حسینی هروی فرزند سیدحسن به ش 
ش 17235 متولد 1367 صادره از مشهد � فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

511/242رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم حمید کاظمی دارای شناسنامه شماره 88281 به شرح دادخواست به کاسه 1137-97  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغرا ملک به شناسنامه 133 در تاریخ 1397/8/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1� حجت کاظمی فرزند محمد علی به ش ش 52571 متولد 1351 صادره از مشهد 
� فرزند متوفی. 2� حمید کاظمی فرزند محمد علی به ش ش 88281 متولد 1356 صادره از مشهد � فرزند متوفی 3� مجید کاظمی فرزند 
محمد علی به ش ش 88280 متولد 1354 صادره از مشهد � فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

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

511/243رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم غامرضا کریمی دارای شناسنامه شماره 35693 به شرح دادخواست به کاسه 971206  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداه کریمی به شناسنامه 2695 در تاریخ 1397/8/9 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� غامرضا کریمی فرزند یداه ش ش 35693 متولد 1340 صادره مشهد 
)فرزند متوفی( 2� فخری کریمی فرزند یداه ش ش 33153 متولد 1337 صادره مشهد )فرزند متوفی( 3� جواد کریمی فرزند یداه ش 
ش 1355 متولد 1348 صادره مشهد )فرزند متوفی( 4� جعفر کریمی فرزند یداه ش ش 563 متولد 1351 صادره مشهد )فرزند متوفی( 5� 
فهیمه کریمی فرزند یداه ش ش 1980 متولد 1359 صادره مشهد )فرزند متوفی( 6�  عصمت کریمی فرزند یداه ش ش 174 متولد 1353 
صادره مشهد )فرزند متوفی( 7� فاطمه کریمی فرزند یداه ش ش 1158 متولد 1344 صادره مشهد )فرزند متوفی(. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

511/244رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم حمیدرضا ارشامی دارای شناسنامه شماره 507 به شرح دادخواست به کاسه 1242-97  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد ارشامی به شناسنامه 34938 در تاریخ 1397/3/15 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� حمیدرضا ارشامی فرزند احمد به ش ش 507 متولد 1347 صادره 
از مشهد � فرزند متوفی. 2� صدیقه ارشامی فرزند احمد به ش ش 37331 متولد 1340 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 3� میمنت ارشامی 
فرزند احمد به ش ش 45089 متولد 1336 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 4� محمد ارشامی فرزند احمد به ش ش 27 متولد 1334 صادره از 
مشهد � فرزند متوفی. 5� فاطمه تشکری خراسانی فرزند حسین به ش ش 246 متولد 1314 صادره از مشهد � همسر متوفی. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

511/245رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم علی محمد اصیلی دارای شناس�نامه ش�ماره 139 به شرح دادخواست به کاسه 971215  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بی بی زهرا جعفری به شناسنامه یک در تاریخ 1397/8/15 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� زهره اصیلی فرزند علی محمد ش ش 309 متولد 1355 صادره  
مشهد فرزند متوفی. 2� عفت اصیلی فرزند علی محمد ش ش 1164 متولد 1358 صادره  مشهد فرزند متوفی. 3� سعید اصیلی فرزند علی 
محمد ش ش 17074 متولد 1366 صادره  مشهد فرزند متوفی. 4� جواد اصیلی فرزند علی محمد ش ش 3126 متولد 1361 صادره  مشهد 
فرزند متوفی. 5� عاطفه اصیلی فرزند علی محمد ش ش 0922579369 متولد 1372 صادره  مشهد فرزند متوفی. 6� علی محمد اصیلی 
فرزند عید محمد ش ش 139 متولد 1324 صادره  احمد آباد کروج )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

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

511/246رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم حبیبه امجد حسنی دارای شناسنامه شماره 1213 به شرح دادخواست به کاسه 1216-97  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی عابد زاده مرویان به شناسنامه 206 در تاریخ 1397/7/15 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمدرضا عابد زاده مرویان فرزند علی به ش ش 2234 متولد 
1364 صادره از مشهد � فرزند متوفی 2� میاد عابد زاده مرویان فرزند علی به ش ش 0921067097 متولد 1369 صادره از مشهد � فرزند 
متوفی 3� حبیبه امجد حسنی فرزند فرج به ش ش 1213 متولد 1333 صادره از تبریز � همسر متوفی 4� مهدیه عابد زاده مرویان فرزند 
علی به ش ش 0924714141 متولد 1377 صادره از مشهد � فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

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

511/247رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای / خانم محمد مهدی عطائی فر دارای شناسنامه شماره 715 به شرح دادخواست به کاسه 1116-97  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه دنیوی ده سرخ به شناسنامه 733 در تاریخ 1386/2/22 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1� محمد تقی عطائی فر فرزند احمد به ش ش 363 متولد 
1340 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 2� محمد مهدی عطائی فر فرزند احمد به ش ش 715 متولد 1343 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 
3� احمد عطائی فر فرزند احمد به ش ش 668 متولد 1310 صادره از احمد آباد � همسر متوفی. 4� اعظم عطائی فر فرزند احمد به ش ش 
1318 متولد 1353 صادره از مش�هد � فرزند متوفی. 5� اکرم عطائی فر فرزند احمد به ش ش 169 متولد 1358 صادره از مش�هد � فرزند 
متوفی. 6� زهرا عطائی فر فرزند احمد به ش ش 596 متولد 1351 صادره از مشهد � فرزند متوفی.7� فاطمه عطائی فر فرزند احمد به ش ش 
168 متولد 1358 صادره از مشهد � فرزند متوفی. 8� محمد هادی عطائی فر فرزند احمد به ش ش 55232 متولد 1345 صادره از مشهد � 
فرزند متوفی. 9� رضا عطائی فر فرزند احمد به ش ش 4078 متولد 1359 صادره از مشهد � فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

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

51/248آگهی
خواهان آقای حسین مطلق دادخواستی به طرفیت مهدی قربانی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی  و استماع شهادت شهود به شعبه 
7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع 
و به کاسه 970681 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/25 ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شمار یک شهرستان 
مشهد � مریم وسیله سرایان

511/249آگهی
پیرو آگهی های  قبلی به خوانده آقای احمد رحیمی کاته ش�اه محمد فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای امیر 
میرزاده با وکالت محمد قسمتی تبریزی به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9709977500700852 در پرونده کاسه 970550 
حکم به  محکومیت مبلغ 49600000 ریال وجه چک 2� پرداخت مبلغ 1562000 ریال بابت خس�ارت دادرس�ی و پرداخت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید 92/03/25 و 92/03/20 در حق خواهان صادر و اعام می دارد بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا می باشد و سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد.
شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/250آگهی
خواهان: آقای محمد علی استاجی دادخواستی به طرفیت سید مجتبی عزیزی  به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی به شعبه 7 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 
970843 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/25 س�اعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شعبه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل اختاف مجتمع شمار یک شهرستان 
مشهد � مریم وسیله سرایان

511/251آگهی
خواهان: باقر همتی س�بزوار دادخواس�تی به طرفیت خوانده: مهران یاوری پور به خواس�ته مطالبه الزام به ایفای تعهد تقدیم شورای حل 
اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � 
ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 9709987500400913 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/25 ساعت 8 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.  شماره بایگانی :970913
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد

511/252آگهی
خواهان: س�عید رحمانی قانع دادخواس�تی به طرفیت خوانده گان: حسین آتش افروز، علی نژاد علی لولمانی، مرتضی قوچانی به خواسته 
مطالبه الزام به تنظیم سند خودرو اثبات وقوع بیع تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 شورای  
حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع  در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاسه 
9709987500400905 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/25 ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد

511/253آگهی 
پیرو آگهی های قبلی به خوانده س�ید حس�ین حس�ینی صالحی مجهول المکان اباغ می باش�ند اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
محمید زارعی  فرزند محمدرضا بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977501400984 در پرونده کاس�ه 
9709987501400655 محکوم اس�ت به پرداخت : 1� مبلغ صد میلیون ریال اصل خواس�ته )رس�یدعادی مورخه 94/4/4( 2� مبلغ یک 
میلیون و چهارصد و س�ی و هش�ت هزار ریال هزینه دادرسی 3� خسارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست  1397/7/8 تا یوم الوصول که 
بر مبنای نرخ تورم اعام ش�ده بانک مرکزی ، توس�ط اجرای احکام شورای حل اختاف محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعام 
می گردد و مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد، رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این 

شورا است.شماره بایگانی : 970656
متصدی امور دفتری شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � صدیقی 
چهار برج

511/254آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خوانده غفار احمدی فرزند جلیل مجهول المکان می باش�ند اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت مجید عظیمی 
خبازان با وکالت نوش�ین نیرومند بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977501400877 در پرونده کاسه 
9709987501400565 محکوم است به پرداخت: 1� مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال وجه حواله ها ) بابت اصل خواسته( 2� مبلغ یک میلیون 
و هشتصد و هفتاد و نه هزار و پانصد ریال )خسارات دادرسی( 3� حق الوکاله وکیل خواهان بر اساس تعرفه حق الوکاله وکای دادگستری 
4� خس�ارت تاخیر تادیه وجه حواله ها از تاریخ گواهی های عدم پرداخت 94/3/11 و94/3/9 تا زمان یوم الوصول وجه حواله ها بر مبنای 
آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف در 
حق خواهان صادر و اعام می گردد و مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد، رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی قابل واخواهی در این شورا است. شماره بایگانی :970566
متصدی امور دفتری شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � صدیقی 
چهار برج

511/255آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به سعید دوست محمدی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود؛ طبق اجراییه صادره در 
پرونده کاس�ه 970439 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977509201052 مورخ 1397/7/15 صادره از شعبه 253 محکوم علیه محکوم به 
پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
الی یوم ااداء بر اساس شاخص بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ دومیلیون و سیصد و نود و هفت هزار و پانصد ریال بابت خسارت وارده به 
سبب هزینه دادرسی در حق خواهان )کیومرث یوسفی( می باشد.پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه 
می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا 
اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای  احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت 

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

51/256آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقایان محمدعلی مروی و احسان فیضی خانقاهی فرزند قربان فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
مورد دادخواست آقای محمد اسامی شجره فرزند حسین علیه شما به خواسته تنظیم سند بموجب حکم شماره 9709977509201357 
در پرونده کاسه 97099897509200919 به آقای محمد علی مروی به اثبات وقوع عقد بیع و آقای احسان فیضی خانقاهی فرزند قربان به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودروی پژو 206 مدل 82 به شماره پاک 889 د 49 ایران 36 به نام خواهان و 
مبلغ  دو میلیون و ششصد و نود ویک هزار و هفتصد و پنجاه ریال محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی اموردفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی511/257
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای جعفر محممدی اترآباد برات قلی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای 
علی محمودی فرزند محمد علی علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه  چک بموجب حکم ش�ماره 9709977509201353 در پرونده کاسه 
97099875096200869 به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک الی یوم 
ااداء و مبلغ 674/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/258آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای حس�ین نیکوئی ماهانی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای محمد 
علی محمودی فرزند ش�یرعلی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه  چک بموجب حکم ش�ماره 9709977509201352 در پرونده کاسه 
970998750920940 به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک الی یوم ااداء 
و پرداخت مبلغ هشتصد و چهل و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/259آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به حامد جائیان شاندیزی و حسین جهانگیری  که مجهول المکان می باشد اباغ می شود؛ 
طبق اجراییه در پرونده کاس�ه 970437 به موجب دادنامه ش�ماره 9709977516100958 مورخ 1397/7/8 صادره از شعبه 262 محکوم 
علیه حامد جائیان شاندیزی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال سند رسمی یک دستگاه موتورسیکلت به شماره 733-79125 به 
نام خواهان مجید جهانگیری و خوانده)حسین جهانگیری به پرداخت مبلغ 575/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 150/000 ریال بابت هزینه 
نشرآگهی مرحله اباغ وقت رسیدگی در حق خواهان در حق محکوم له می باشد.پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر 
عهده محکوم علیه می باش�د. بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین 
متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 
قانون اجرای  احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 
اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
متصدی امور دفتری شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/260آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای علی امانیان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای احمد قادری علیه شما به 
خواسته مطالبه خسارت بموجب حکم شماره 9709977516101300 در پرونده کاسه 970811 به پرداخت مبلغ 60/666/000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارات دادرسی به مبلغ 1/050/325 ریال در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. 

رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/261آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای رضا قدیری فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسن زحمت کش علیه 
شما به خواسته مطالبه وجه  بموجب حکم شماره 9709977516101282 در پرونده کاسه 970748 به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت 
اصل خواس�ته و جبران)پرداخت(خس�ارت وارده به س�بب تأخیر در تأدیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت الی یوم ااداء بر اساس 
شاخص بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ 1/648/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی ومبلغ 150/000 ریال بابت حق الدرج 
آگهی نوبت اول رس�یدگی در حق خواهان)حس�ن زحمت کش( محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/262آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محمد کارگذار که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد طبق اجراییه صادره در پرونده 
کاسه 970277 به موجب دادنامه شماره 9709977516100657 مورخ 1397/5/16 صادره از شعبه 262 محکوم علیه محکوم به پرداخت 
مبلغ 5/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه گواهی عدم پرداخت چک 97/2/17 الی 
یوم اادا و نیز پرداخت مبلغ 366/500 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 450/000 ریال هزینه درج آگهی در روزنامه در حق 
محکوم له می باشد .پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن 
حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای  احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
متصدی امور دفتری شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی511/263
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به  سید حسین هاشمی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد طبق اجراییه صادره در 
پرونده کاس�ه 970015 به موجب دادنامه ش�ماره 970015 مورخ 1397/1/30 صادره از ش�عبه 262 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
72/500/000 ریال بابت اصل خواسته وجبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه گواهی عدم پرداخت چک 96/7/8 الی یوم 
اادا و نیز پرداخت مبلغ 1/280/250 ریال معادل صد و بیست و هشت هزار و بیست و پنج تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له می باشد .پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می 
باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای  احکام مدنی در یکی 
از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر این صورت واحد 

اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه  اجرایی اقدام خواهد نمود . 
متصدی امور دفتری شعبه 262 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/264آگهی 
خواهان میاد اصغرزاده دادخواستی به طرفیت خوانده علی ابراهیم آبادی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرس�تان مشهد واقع در مشهد- میدان میرزا 
کوچک خان  روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاسه 970999 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/30 و ساعت8/30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی دفترشعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/265آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای روح اه نیک بخت که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977508800912 صادره ازشعبه 249 درپرونده شماره 970556 محکوم به محکوم علیه محکوم است به )آقای روح اه 
نیک بخت( پرداخت مبلغ 88/300/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/313/750 ریال بابت خسارت وارده به سب هزینه دادرسی ودرج 
در آگهی خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک 1394/6/25 – 1394/3/25-1394/5/25 – 1394/3/7 تا یوم ااداء در حق خواهان 
محکوم له آقای روح اه رفیق توائی ونیم عشردولتی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 

اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  مشهد

511/266آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای نورمحمد محمدیان که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977508800646 صادره ازشعبه 249 درپرونده شماره 970069 محکوم به پرداخت مبلغ 10/040/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 2/069/500 ریال بابت خسارت وارده به سب هزینه دادرسی ودرج آگهی خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک های 
موصوف  تا یوم ااداء در حق محکوم له آقای محمد کاظم جمعه زاده تقی آباد ونیم عش�ردولتی ش�ده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه 

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

511/267آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای بهبود شیخ زاده که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977508800900 صادره ازشعبه 249 درپرونده شماره 970388 محکوم است به )آقای بهبود شیخ زاده( پرداخت مبلغ 
73/900/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/643/750 ریال بابت خسارت وارده به سب هزینه دادرسی ودرج آگهی و خسارت تأخیرتأدیه 
از تاریخ سررس�ید چک مورخ 1395/12/27- 1395/4/25 – 1396/9/25 تا یوم ااداء در حق خواهان محکوم له آقای حمید توکلی ونیم 
عشردولتی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  مشهد

آگهی511/268
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای تقی ابرومند فعا مجهول المکا اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حسن هنرمند قره داش 
علیه شما به خواسته تنظیم سند به موجب حکم شماره 9709977516200450 درپرونده کاسه 970116 به تقی آبرومند به تنظیم و انتقال 
سند موتورسیکلت به شماره 65744 ایران 766 در حق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/269آگهی 
خواهان/خواهان ها حس�ن زحمت کش دادخواس�تی به طرفیت خوانده/خواندگان محمد شاره به خواسته مطالبه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد- 
می�دان می�رزا کوچک خان  روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاس�ه 970966 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن م�ورخ 1397/10/26 و 
س�اعت 12تعیین شده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

511/270گواهی حصر وراثت
خانم زینب معینی اسطرخ به شناسنامه شماره 3719 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972274 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان علی معینی اسطرخ به شناسنامه شماره 5 در تاریخ 1397/8/9در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- رقیه پهلوان به ش.ش 33 محل صدور شناس�نامه نهبندان همس�ر 
متوفی 2- طاهره معینی اسطرخ به ش.ش 730 محل صدورشناسنامه بیرجند فرزند متوفی 3-صدیقه معینی اسطرخ به ش.ش 163 محل 
صدورشناسنامه بیرجند فرزند متوفی 4- فاطمه معینی اسطرخ به ش.ش 3 محل صدورشناسنامه بیرجند فرزند متوفی 5- زینب معینی 
اسطرخ به ش.ش 3719 محل صدورشناسنامه بیرجند فرزند متوفی 6- محمد معینی اسطرخ به ش.ش 884 محل صدورشناسنامه بیرجند 
فرزند متوفی 7- غامرضا معینی اس�طرخ به ش.ش 746 محل صدورشناسنامه بیرجند فرزند متوفی 8- کلثوم معینی اسطرخ به ش.ش 
1352 محل صدورشناسنامه بیرجند فرزند متوفی9- مریم معینی اسطرخ به ش.ش 310 محل صدورشناسنامه بیرجند فرزند متوفی10- 
حسین معینی اسطرخ به ش.ش 27694 محل صور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 11- ابوالفضل معینی اسطرخ به ش.ش 2199 محل صدور 
شناسنامه بیرجند فرزند متوفی و متوفی ورثه دیگری ندارد.؛پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 
750930 عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات 
بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 1397/9/12 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضا کنندگان 
زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ شخص یاد شده در باا بوده و وارث قانونی دیگری 
ندارد و دارائی آن روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقس�یم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه 

از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
زئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مجتمع شماره 5 مشهد

511/271گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه بهرامی به شناس�نامه ش�ماره 9 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972248 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد حسین حسینی دامسکی به شناسنامه شماره 284 در تاریخ 95/8/16 
در اقامت�گاه دائم�ی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- صدیقه ناظم زاده ذاکر ش.ش 5581009 محل صدور شناس�نامه 
مشهد همسر متوفی 2- فاطمه بهرامی ش.ش 9 محل صدور شناسنامه مشهد همسر متوفی 3- جعفر حسینی دامسکی به ش.ش 53161 
محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 4- دانیال حسینی دامسکی به ش.ش 0922423830 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 
5- داود حسینی دامسکی به ش.ش 0921979029 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 6- محمد جواد حسینی دامسکی به ش.ش 
918 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 7- ابوالفضل حسینی دامسکی به ش.ش 537 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 
8- علیرضا حسینی دامسکی به ش.ش 921526512 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 9- زهرا حسینی دامسکی به ش.ش 8479 
محل صدور شناس�نامه مشهد فرزند متوفی 10- عصمت حسینی دامسکی به ش.ش 48504 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 
11- عفت حسینی دامسکی به ش.ش 48505 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ؛پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت 
آگهی در روزنامه به شماره 316106 عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و 
ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 1397/9/12 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد 
به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ شخص یاد شده در باا 
بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار 

قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مجتمع شماره 5 مشهد

511/272گواهی حصر وراثت
خانم مهدی رغبتی به شناسنامه شماره 7558 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972149 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان اقدس مکاری گلخطمی به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 97/4/17 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- فرش�ته رغبتی محمد آباد ش.ش 1470 محل صدور شناس�نامه مشهد فرزند 
متوفی 2- امین رغبتی محمد آباد ش.ش 1020 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی3- فرزانه رغبتی محمد آباد ش.ش 1048 محل 
صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی4- میمنت رغبتی محمد آباد ش.ش 1273 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی5- مژگان 
رغبتی محمد آباد ش.ش 15944 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی6- رویا رغبتی محمدآباد ش.ش 55086 محل صدور شناسنامه 
مشهد فرزند متوفی 7- مهدی رغبتی محمد آباد ش.ش 7558 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 8- هادی رغبتی محمد آباد 
ش.ش 56689 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی، متوفی ورثه دیگری ندارد. ؛پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت 
آگهی در روزنامه به شماره 750927 عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و 
ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 1397/9/12 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد 
به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ شخص یاد شده در باا 
بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار 

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

511/273گواهی حصر وراثت
آقای هاش�م نهتانی به شناسنامه شماره 106293707 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
972193 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حبیب نهتانی به شناسنامه شماره 922386704 در تاریخ 97/8/10 
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- زر بی بی س�ارانی ش.ش 428 محل صدور شناس�نامه زابل همسر 
متوفی 2- قاسم نهتانی ش.ش 106293681 محل صدور شناسنامه افغانستان فرزند متوفی3- سمیه نهتانی ش.ش 106293699 محل صدور 
شناسنامه افغانستان فرزند متوفی 4- سهیا نهتانی ش.ش 107106189 محل صدور شناسنامه افغانستان فرزند متوفی 5- حمیرا نهتانی 
ش.ش 110720795 محل صدور شناسنامه افغانستان فرزند متوفی 6- هاشم نهتانی ش.ش 106293707 محل صدور شناسنامه افغانستان 
فرزند متوفی  7- رقیه نهتانی ش.ش 922386704 محل صدور شناسنامه افغانستان فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد. ؛پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750903 عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 1397/9/12 در وقت فوق العاده شعبه 
شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر 
به اشخاص/ شخص یاد شده در باا بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه 

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

511/274گواهی حصر وراثت
خانم زهرا محمدخانی به شناسنامه شماره 9 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 972355 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان امید محمدخانی به شناسنامه شماره 6 در تاریخ 97/6/19 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- زهرا  محمد خانی ش.ش 9 محل صدور شناسنامه نیشابور مادر متوفی،متوفی ورثه 
دیگری ندارد؛پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750992 عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا 
ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 1397/9/12 در 
وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید 
که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص/ ش�خص یاد شده در باا بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام 

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

511/275گواهی حصر وراثت
آقای /خام سمیر زمستانی زاده  به شناسنامه شماره 1810093561 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره 972349 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان سعید زمستانی زاده به شناسنامه شماره 164 در تاریخ 
97/8/20 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- زهرا جاسم زاده بحری ش.ش 14 محل صدور شناسنامه 
زرش�نوف مادر متوفی 2- زکیه زمس�تانی نژاد ش.ش 773 محل صدور شناسنامه آبادان همس�ر متوفی3- سمیر زمستانی زاده  ش.ش 
1810093562 محل صدور شناسنامه آبادان فرزند متوفی 4- حیدر زمستانی زاده  ش.ش 18205221120 محل صدور شناسنامه خرمشهر 
فرزند متوفی 5- علی زمستانی زاده  ش.ش 1820418235 محل صدور شناسنامه خرمشهر فرزند متوفی 6- نرگس زمستانی زاده  ش.ش 
1810386463 محل صدور شناسنامه خرمشهر فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد. ؛پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت 
آگهی در روزنامه به شماره 750977 عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و 
ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 1397/9/12 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف مشهد 
به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ شخص یاد شده در باا 
بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار 

قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مجتمع شماره 5 مشهد

511/277گواهی حصر وراثت
آقاي سعید پاسبان به وکالت علی اکبر صفری  به شناسنامه شماره0921623501 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی به ش�ماره 972327-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان خانم زهرارضوی به شناسنامه 
شماره764  درتاریخ1397/04/13دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-بی بی فاطمه بیگم رضوی ش.ش 
347 محل صدور شناسنامه مشهد مادر متوفی2-فاطمه صغری پاسبان ش.ش 0920829619 محل صدورشناسنامه مشهد فرزند متوفی 
3-رضا پاسبان ش.ش 1000محل صدور شناسنامه مشهد زوج متوفی4-سعیده پاسبان ش.ش0925821721 محل صدور شناسنامه مشهد 
فرزند متوفی5-س�عید پاسبان ش.ش0921623501 محل صدور شناسنامه مش�هد فرزند متوفی، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام 
تش�ریفات قانونی وانتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به ش�ماره  750877  وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت 
نامه س�ری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام در تاریخ 1397/09/13  دروقت 
فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی 
می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت 
وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/276آگهی
خواهان رونوش�ت مصطفی پنبه کار فرزند حس�ن به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه312-971133 ازاین دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین عباس�ی اجقان دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین 
الفوت آن منحصر است به :1-زهرا سلیمان اجقان فرزندسلیمان ش ش. 6246---2-احسان عباسی اجقان فرزند حسین ش.ش4595—3-
محمدعباس�ی اجقان فرزند حس�ین ش.ش 3410069623—4- محبوبه عباسی اجقان فرزند حس�ین ش.ش3410185402 اینک باانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تاچنانچه شخصی اعتراض دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد او می باشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دادرد واا گواهی صادر خواهدشد.
مسئول دفتر شعبه312شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

)512/278(آگهی اباغ اجرائیه )9700238(
آگهی اباغ اجرائیه کاس�ه : 139704006217000215/1 ، بدینوس�یله به صفر علی رضائی نام پدر: محمد، شماره ملی : 1061111253 بدهکار 
پرونده کاسه 139704006217000215/1 که برابر گزارش شناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر قرارداد بانکی: شماره سند: 1831 – 110- 
761473 – 3 ، تاریخ 1394/12/15 بین شما و بانک اقتصاد نوین نیشابور مبلغ 59/641/000 ریال )پنجاه و نه میلیون و ششصد و چهل و یک 
هزار ریال( – اصل طلب : 55/700/000 ) پنجاه و پنج میلیون و هفتصد هزار ریال( – سود : 3/941/000 ریال ) سه میلیون و نهصد و چهل یک 
هزار ریال( – خسارت تأخیر روزانه 46/416 ریال ) چهل و شش هزار و چهارصد و شانزده ریال(، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/02/16 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق 
در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان نیشابور

)512/279(رای شورا )97/549(
کاسه پرونده :12/97/549، شماره دادنامه :698/71 -97/8/27 خواهان : علی محبوبی نیا ) نیشابور بلوار بعثت، بعثت 36پاک 15(، خوانده 
: شرکت تعاونی مسکن مهر کاشمر، با مدیریت مسلم اسکندری جواد اصاحی هادی وکیلی فر )مجهول المکان( ، خواسته : مطالبه وجه )) 
رای شورا (( در خصوص دعوی آقای علی محبوبی نیا فرزند رضا به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن مهر کاشمر فاز 11 با مدیریت 
مسلم اسکندری و جواد اصاحی و هادی وکیلی فر به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیون و ششصد 
هزار تومان به موجب دوفقره چک به شماره 831/145848 و 839/013103 عهده بانک مسکن با توجه اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق 
چکها و گواهی عدم پرداخت وجه و با این ادعا که خواندگان از بابت بدهی خویش چکهای موصوف را صادر نموده و وجود اصل چکها در ید 
خواهان دالت بر بقا دین اش�تغال ذمه خواندگان را دارد و از طرفی خواندگان علی رغم اس�تحضار از وقت رس�یدگی در جلسه شورا حاضر 
نشده و دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده اند لذا دعوی خواهان را در این مرحله از رسیدگی محمول بر صحت دانسته و مستنداً به ماده 198 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ سه میلیون و ششصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مستنداً به مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ شصت و 
دو هزار تومان بابت هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ 93/05/29 و 93/06/26 تا یوم ااداء که براساس نرخ تورم محاسبه می گردد رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا و پس از بیت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

حقوقی عمومی شهرستان نیشابور می باشد. 
احمدیان سامی- قاضی شعبه 12 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/280(رای شورا )97/597(
کاس�ه پرونده :97/597/ش 10، ش�ماره دادنامه :772/45 -   1397/08/14 خواهان : محمد اسمعیل براتی ) نیشابور، شهرک بسیج نبش خ 
پیروزی پویش پ 120( خوانده : 1- علی آقایی 2- حسن حلیمی )مجهول المکان(، خواسته : تنظیم سند. )) رأی شورا (( در خصوص دعوی 
خواهان محمد اسمعیل براتی فرزند امیر علی به طرفیت خواندگان 1- علی آقایی2- حسن حلیمی  بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم 
الزام به تنظیم سند موضوع مبایعه نامه پیوست مقوم به ده میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اظهارت خواهان که 
اعام نموده اینجانب خریدار یک دستگاه خودروی پژو پارس به شماره 986 ب 99 ایران 32 از خوانده ردیف اول می باشم ولیکن سند به نام 
خوانده ردیف دوم می باشد و نامبردگان حاضر به تنظیم سند نمی باشند لذا تقاضای صدور حکم خواسته را دارم. خواندگان نیز علیرغم اباغ 
قانونی در شورا حضور نیافتند و هیچگونه ایحه و دفاعیه ای تقدیم ننموده اند و از دعوی مطروحه خواهان دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده اند 
لذا با توجه به مجموع محتویات پرونده و ارائه و ماحظه مدارک و مستندات پیوستی پرونده ارائه خواهان از جمله قرارداد فی مابین طرفین 
سند مالکیت و تأیید به نقل و انتقال خودرو که مثبت ادعای خواهان می باشد لذا دعوی مطروحه را وارد دانسته و مستنداً به مواد  10 و 220 
و 339 و 362 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اثبات عقد بیع خودرو پژو پارس به شماره پاک 986 ب 99 ایران 
32 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و الزام خواندگان به تنظیم سند خودرو مذکور به نام خواهان و پرداخت مبلغ صد و چهل و دو هزار 
تومان بابت هزینه های دادرسی به نفع خواهان را صادر و اعام می دارد. رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی و سپس 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم عمومی و حقوقی شهرستان نیشابور است .
پیرزاده- قاضی شعبه 10 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/281(رای شورا )97/468(
کاسه پرونده :97/468/شعبه 7، شماره دادنامه :603/92 -  1397/07/29 خواهان: محمد عشقی ) نیشابور، خیابان باهنر شمالی، روبروی 
باهنر 17، پاک 184(، خوانده : 1- داود بوژآبادی )خیابان ابراهیمی، ادهم 19، پاک 37( 2- سید علی اکبر مروت بقمچی ) مجهول المکان(، 
خواسته : الزام به تنظیم سند. )) رأی شورا (( در خصوص دعوی آقای محمد عشقی فرزند ماشااله به طرفیت آقایان داود بوژآبادی 2- سید 
علی اکبر مروت بقمچی مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم س�ند رسمی یکدس�تگاه خودرو  نیسان 2400 مدل 1388 به رنگ آبی به شماره 
موتور 488027 به شماره شاسی NAZPL140TIL202534 به شماره انتظامی 32- 946ی 46 مقوم به مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار 
تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی، نظر به اینکه خواهان اظهار نمودند یکدستگاه خودرو نیسان از خوانده ردیف اول خریداری کرده ام 
و ثمن آن را پرداخت نمودم و اینکه سند خودرو به نام خوانده ردیف دوم می باشد و نامبردگان حاضر به تنظیم سند خودرو مذکور نمی باشند 
لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم. خوانده ردیف اول در شورا حاضر و اظهارت خواهان را تأیید نمود و همچنین اعام 
نمود که سند به نام خوانده ردیف دوم می باشد خوانده ردیف دوم مجهول المکان اعام شده و علیرغم اباغ از طریق درج آگهی روزنامه در 
جلسات رسیدگی حاضر نشده وکیل معرفی ننموده ایحه ارسال نکرده دفاع و تکذیبی نسبت به مستندات دعوی خواهان بعمل نیاورده لذا 
با توجه به محتویات پرونده و مستندات دعوی خواهان فتوکپی مصدق برگ سبز، قولنامه، کارت به عاوه تعویض پاک خودرو به نام خواهان 
نیز موید صحت معامله انجام شده می باشد و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول با اقرار به فروش و صحت قولنامه فی مابین داشته و نظر به 
تصرف خودرو توس�ط خواهان و اینکه طبق اس�تعام اخذ شده راهنمایی و رانندگی سند به نام خوانده ردیف دوم می باشد لذا قاضی شورا 
دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم 
آقای سید علی اکبر مروت بقمچی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به نام خواهان به انضمام کلیه خسارات دادرسی هزینه 
دادرسی به مبلغ 210/000 تومان را صادر و اعام می دارد و نسبت به خوانده ردیف اول با توجه به اینکه دعوی متوجه مشارالیه نمی باشد به 
استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول صادر می نماید رای صادره حضوری و 
ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور است، رأی صادره در قسمت محکومیت 
خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و س�پس ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور است .
حکمتی فر- قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/282(رای شورا )97/308(
کاسه پرونده :7/97/308، شماره دادنامه :468/68 -  1397/06/18 خواهان : فاطمه حصاری ) شهرک بسیج کوشش 13 پاک 57(، خوانده 
: 1- عبدالغنی آذر بویه و عبداله احمدی ) هر دو مجهول المکان(، خواسته : اثبات عقد بیع و تنظیم سند. )) رأی شورا (( در خصوص خواهان 
فاطمه حصاری فرزند حس�ن به طرفیت خواندگان عبدالغنی آذر بویه فرزند عبدالغفور – عبداله احمدی فرزند عباس به بخواس�ته تقاضای 
صدور حکم به اثبات عقد بیع الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل سواری تویوتا کرسیدا مدل 1996 شماره های انتظامی ایران 48- 426 ج 
33 مقوم به 200/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و قانونی نظر به اینکه خواهان با حضور در شورا و تقدیم دادخواستی به این شرح 
بیان داشته است که طبق قرارداد مورخ 96/10/05 خودرو تویوتا را از خوانده ردیف اول خریداری نمودم که تمامی ثمن معامله را نیز پرداخت 
نمودم که با وجود پرداخت ثمن خوانده با توجه به اینکه سند رسمی به نام خوانده ردیف دوم می باشد حاضر به تنظیم سند رسمی نمی باشد 
و تقاضای الزام خواندگان را به تنظیم سند رسمی ماشین فوق به انضمام خسارات دادرسی نموده است و نظر به اینکه با توجه به پاسخ استعام 
از راهنمایی رانندگی به شماره 10/436 مورخ 1397/05/02 که مالک خودرو را عبداله احمدی فرزند عباس اعام نموده است و توجها به اینکه 
الزام به تنظیم سند رسمی از لوازم عرفی و قانونی عقد بیع می باشد التزام به شئی التزام به لوازم است و توجها به اینکه خواندگان علی رغم 
اباغ و درج آگهی وقت در روزنامه در ش�ورا حضور نیافته اند و نس�بت به دعوی خواهان دفاعی معمول نداشته اند و به لحاظ مصون ماندن 
دعوی مطروحه از هرگونه تعرض و تکذیب از ناحیه خواندگان خواسته خواهان مدلل و ثابت تشخیص حکم به اثبات عقد بیع و خوانده ردیف 
دوم را مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1258 قانون مدنی ملزم به حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی 
ماشین فوق به نام خواهان می نماید و خوانده ردیف اول را مستنداً به مواد 198 و 519 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی به مبلغ 2/895/000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا 

و پس از بیت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان نیشابور می باشد. 
حکمتی فر- قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/283( ان�حصار وراث�ت )97/764(
 نظر به اینکه آقای/خانم صاحب جان خرمکی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کاسه 97/764 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم خرمکی به شناسنامه 141 در تاریخ 1335/06/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه بزغانی ف: مشهدی اسمعیل ش.م: 6448981756 ت.ت: 1295 ص: 
تحت جلگه )همسر متوفی(. 2- زین العابدین خرمکی ف: کاظم ش.م: 1061153975 ت.ت: 1315 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 3- عبدالحسین 
حیدری فر ف: کاظم ش.م: 1063335851 ت.ت: 1326 ص: نیشابور )پسر متوفی(. 4- عصمت خرمکی ف: کاظم ش.م: 1061153169 ت.ت: 
1305 ص: نیشابور )دختر متوفی(. 5- صاحبجان خرمکی ف: کاظم ش.م: 1063319811 ت.ت: 1321 ص: نیشابور )دختر متوفی(. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 13  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/284( ان�حصار وراث�ت )97/909(
 نظر به اینکه آقای/خانم آمنه انصاری دارای شناسنامه شماره 237 به شرح دادخواست به کاسه 97/909 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوطالب علی آبادی به شناسنامه 4 در تاریخ 97/08/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- رس�ول علی آبادی ش.ش: 4197 ت.ت: 1365 ص: نیشابور پسر متوفی. 2- محمد 
علی آبادی ش.م: 1050904281 ت.ت: 1378 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- حسین علی آبادی ش.ش: 1050061381 ت.ت: 1368 ص: نیشابور 
پسر متوفی. 4- زهرا علی آبادی ش.ش: 1714 ت.ت: 1363 ص: نیشابور دختر متوفی. 5- آمنه انصاری ش.ش: 237 ت.ت: 1343 ص: نیشابور 
همسرمتوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 1  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/285( ان�حصار وراث�ت )97/883(
 نظر به اینکه آقای/خانم فاطمه سعادتی دارای شناسنامه شماره 242 به شرح دادخواست به کاسه 883 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا قاسم آبادی به شناسنامه 243 در تاریخ 1395/01/05 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- حسین سعادتی ش.م: 1060653486 ت.ت: 1339/02/05 ص: نیشابور پسر متوفی. 
2- غامحس�ین س�عادتی ش.م: 1060653494 ت.ت: 1340/04/21 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- فاطمه سعادتی ش.م: 1060653508 ت.ت: 
1341/08/16 ص: نیش�ابور دختر متوفی. 4- عصمت سعادتی ش.م: 1063526213 ت.ت: 1343/01/06 ص: نیشابور دختر متوفی. 5- طاهره 
سعادتی ش.م: 1060559706 ت.ت: 1347/08/04 ص: نیشابور دختر متوفی.   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 2  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/286( ان�حصار وراث�ت )97/835(
 نظر به اینکه آقای/خانم فاطمه دهنوی دارای شناسنامه شماره 1743 به شرح دادخواست به کاسه 97/835 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود دهنوی به شناسنامه 1465 در تاریخ 95/04/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- مهرداد دهنوی ش.ش: 1050610581 ت.ت: 1374 ص: نیشابور پسر متوفی. 
2- مینا دهنوی ش.ش: 1050042476 ت.ت: 1368 ص: نیشابور دختر متوفی. 3- منیره دهنوی ش.ش: 1695 ت.ت: 1366 ص: نیشابور دختر 
متوفی. 4- فاطمه دهنوی ش.ش: 1743 ت.ت: 1348 ص: نیش�ابور همس�ر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 6  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/287( ان�حصار وراث�ت )97/879(
 نظر به اینکه آقای/خانم حسین خرمی دارای شناسنامه شماره 416 به شرح دادخواست به کاسه 97/879 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا خرمی به شناسنامه 462 در تاریخ 94/11/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- علی اصغر خرمی ف: عباس ش.ش: 324 ص:حوزه 2 نیش�ابور ت.ت: 1315/12/15 
پدر متوفی. 2- حسین خرمی ف: محمد ابراهیم ش.ش: 416 ص: حوزه 2 نیشابور ت.ت: 1345/04/03 همسر متوفی. 3- فرشته خرمی ف: 
حس�ین ش.ش: 1050349474 ص: حوزه یک نیشابور ت.ت: 1370/08/18 دختر متوفی. 4- فریده خرمی ف: حسین ش.ش: 1050593571 
ص: حوزه یک نیش�ابور ت.ت: 1374/02/01 دختر متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا 

تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه 13  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/288( ان�حصار وراث�ت )3/97/1104(
 نظر به اینکه آقای/خانم عصمت آقائی دارای شناسنامه شماره 306 به شرح دادخواست به کاسه 3/97/1104 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطان خروی به شناسنامه 168 در تاریخ 1389/09/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- ماشااه آقائی ش.ش: 2310 ت.ت: 1332 ص: نیشابور پسر متوفی. 2- عبداله 
آقائی ش.ش: 9 ت.ت: 1321 ص: نیشابور پسر متوفی. 3- نرگس آقائی ش.ش: 360 ت.ت: 1343 ص: نیشابور دختر متوفی. 5- عصمت آقائی 
ش.ش: 306 ت.ت: 1336 ص: نیشابور دختر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم 

دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه سوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/289( ان�حصار وراث�ت )3/97/1101(
 نظر به اینکه آقای/خانم علی انتظاری دارای شناس�نامه ش�ماره 1 به شرح دادخواست به کاس�ه 3/97/1101 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد اسمعیل انتظاری به شناسنامه 5 در تاریخ 1392/02/07 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی انتظاری ش.ش:1 ت.ت: 1364 ص: نیشابور پسر متوفی. 2- اکرم 
انتظاری ش.ش:1463 ت.ت: 1356 ص: نیشابور دختر متوفی. 3- مریم انتظاری ش.ش:1404 ت.ت: 1360 ص: نیشابور دختر متوفی. 4- نسرین 
بازوبندی ش.ش:279 ت.ت: 1336 ص: نیش�ابور زوجه متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 

شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه سوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

511/290گواهی حصر وراثت
خانم بی بی ربابه موس�وی بایگی  به شناسنامه ش�ماره 50465 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
شماره 972351-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم غامی صیدآباد به شناسنامه شماره16 درتاریخ 
1397/08/13 دراقامت�گاه دائم�ی خ�ود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-بی بی ربابه موس�وی بایگی به ش.ش50465 محل 
صدور شناسنامه مش�هد زوجه متوفی2-مجتبی غامی صیدآباد ش.ش0925402389 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی3-الهه 
غامی صیدآباد ش.ش 0922381739محل صدور شناس�نامه مشهد فرزند متوفی4-مصطفی غامی صیدآباد ش.ش0926957945 محل 
صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی5-الهام غامی صیدآباد ش.ش 0921303424محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ، متوفی 
ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی وانتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به ش�ماره 750885 وعدم وصول هرگونه 
ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره ... سرانجام در 
تاریخ1397/09/13 دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس 
از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ش�خص یادش�ده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن 
روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث 

مبلغ نامحدود می باشد.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد
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رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقاي حسن قاسمي داراي شماره شناسنامه 1520119534 به شرح دادخواست به کاسه 696/1/97  
از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرض اله قاسمي 
مروشیني بشناس�نامه ش�ماره 422  درتاریخ 97/5/31  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر حس�ن قاسمي 
داراي شماره شناس�نامه 1520119534  متولد 1369 پسرمتوفی 2- میاد قاسمي مروشیني دارای 
شماره شناس�نامه 0410566659 متولد 1376 پسرمتوفی 3- الهام قاسمي مروشیني دارای شماره 
شناسنامه 0410669415 متولد 1378 دخترمتوفی 4- ناهید قاسي مروشیني دارای شماره شناسنامه 
0410382086 متول�د 1373 دخترمتوفی 5- مریم قاس�مي مروش�یني دارای ش�ماره شناس�نامه 
1520222629 متولد 1371 دخترمتوفی 6-بهناز قاس�مي دارای شماره شناسنامه 420 متولد 1352 
همسرمتوفي  7-جمیله قاضي  دارای شماره شناسنامه 196 متولد 1324 مادرمتوفي اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف 

شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                          1830             رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان 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 این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذکراله 
محمدي بشناس�نامه ش�ماره 924 درتاریخ 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 محمدی دارای ش�ماره شناس�نامه 4270927062  متولد 1373 
پس�رمتوفی 5-  سارا محمدي دارای شماره شناسنامه 0410937835 متولد 1381 دخترمتوفی 6- 
صغري مرادي دارای شماره شناسنامه 3 متولد 1328 همسرمتوفي  7- صدیقه جوادي دارای شماره 
شناسنامه 160 متولد 1329 مادرمتوفي  8- روح اله محمدي دارای شماره شناسنامه 6 متولد 1314 
پدرمتوفي  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  

شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
                         1869  رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم صغرا سیدی بشماره شناسنامه7368 بشرح دادخواست بکاسه589-97/دوم ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان غامرضا سعیدی فرزند حضرتقلی شناسنامه شماره1120درتاریخ 97/3/19 دراقامتگاه دائمی خود درآزادشهر بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-هاشم سعیدی ف غامرضا کدملی6240067997ت ت1372/4/10پسرمتوفی2-
ابوالقاسم س�عیدی ف غامرضا کدملی 6240105546ت ت1374/10/22پسرمتوفی3-امید سعیدی ف غامرضا کدملی6240149901ت ت 
1377/3/12 پس�رمتوفی4-صغرا س�یدی ف عباس کدملی4888715394ت ت1355/6/15همسرمتوفی5-بنوش�ه س�عیدی ف ابراهیم 
کدملی4889311939ت ت1329/1/1مادرمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
351-دبیرشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای بابا محمد انوش�ه بش�ماره شناسنامه1250بشرح دادخواست بکاسه97/588/دوم ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد ابراهیم آنوش�ه فرزند بابا محمد به شناس�نامه 1477درتاری�خ 87/12/29دراقامتگاه دائمی خود 
درآزادشهر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-یحیی انوشه ف محمد ابراهیم ش م6249660534متولد13/1/10
47پسرمتوفی2-پری نامداری ف عباس ش م 0639095763ت ت1315/9همسرمتوفی3-رضا انوشه ف محمد ابراهیم ش م6249342141ت 
ت3/1/ 1355 پسرمتوفی4-برات انوشه ف محمد ابراهیم ش م 0791525473ت ت1338/1/1پسرمتوفی5-بابا محمد انوشه ف محمد ابراهیم 
ش م0791525465ت ت1336/1/1پسرمتوفی6-ش�هربانو آنوش�ه ف محمد ابراهی�م ش م6249324119ت ت1352/4/19دخترمتوفی7-
فاطمه انوش�ه ف محمد ابراهیم ش م6249313419ت ت12/1/ 1342دخترمتوفی8-ربابه انوش�ه ف محمد ابراهی�م ش م6249316299ت 
ت1349/6/20دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
352-دبیرشعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم آس�یه طاطاری ف نظرقلی دارای بش�رح دادخواست بکاسه 2/97/782ش ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان نظرقلی طاطاری بش�ماره ملی 2030832812درتاریخ 1/22/ 97 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-آسیه طاطاری ف نظرقلی ش م 2260120105صادره ازعلی آباد ت ت1371/10/26فرزند متوفی2-

شهناز طاطاری ف نظرقلی ش م 2269766504صادره ازگنبد ت ت1360/8/3فرزند متوفی3-مهناز طاطاری ف نظرقلی ش م 2269766512 
ص�ادره ازگنبد ت ت1360/8/3فرزند متوفی4-آمنه طاط�اری ف نظرقلی ش م2260120091صادره ازعلی آب�اد ت ت1369/12/20فرزند5-
اغ�ول بی بی باش قره ف ان�ه ش م4979267718ص�ادره ازآق قا ت ت 1329/12/10 همس�رمتوفی6-عبدالوهاب طاطاری ف نظرقلی ش 
م2269247353صادره ازعلی آباد ت ت 1354/4/3فرزند متوفی7-عبدالعزیز طاطاری ف نظرقلی ش م2269250109صادره ازعلی آباد ت ت 
1359/6/1فرزند متوفی8-عبدالحنان طاطاری ف نظرقلی ش م2020095432صادره گنبد کاووس ت ت1367/6/30فرزند متوفی9-هاجربی 
بی طاطاری ف نظرقلی ش م 2269724682صادره ازعلی آباد ت ت 1351/1/3فرزند10-فاطمه طاطاری ف نظرقلی ش م2269752589صادره 
ازعلی آباد ت ت 1356/3/4فرزند متوفی11-سلیمه طاطاری ف نظرقلی ش م2269833465صادره ازعلی آباد ت ت1363/6/10فرزند متوفی 
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
230-رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان علی آباد کتول عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای جمش�ید فامیلی دوگونچی ف حالت بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه 2/97/697ش ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان حالت فامیلی دوگونچی بشماره شناسنامه4979771971درتاریخ 96/12/13 دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به افراد مشروحه زیر 1-امسه گل اودک ف جانعلی ش م 4790005737صادره ازآق 
ق�ا ت ت 6/22/ 1368همس�رمتوفی2-ابراهیم فامیلی دوگونچی ف حال�ت ش م 4979378064صادره ازآق ق�ا ت ت1349/3/10فرزند 
متوفی3-جلیل فامیلی دوگونچی ف حالت ش م2269093550صادره ازعلی آباد ت ت1354/7/1فرزند متوفی4-رش�ید فامیلی دوگونچی 
ف حال�ت ش م4979168361ص�ادره ازآق قا ت ت1357/6/1فرزند متوفی5-مجید فامیلی دوگونجی ف حالت ش م4979168371صادره 
ازآق قا ت ت6/1/ 1358فرزند متوفی6-اس�ماعیل فامیلی دوگونچی ف حالت ش م 2260161103صادره ازعلی آباد ت ت 1371/10/6فرزند 
متوفی7-سید بی بی فامیلی دوگونچی ف حالت ش م 4979378072صادره ازآق قا ت ت1350/10/9فرزند متوفی8-مینا فامیلی دوگونچی 
ف حالت ش م 4979861202صادره ازآق قا ت ت1361/6/1فرزند متوفی9-عایش�ه فامیلی دوگونچی ف حالت ش م 4979861210صادره 
ازآق ق�ا ت ت1363/6/1فرزن�د متوفی10-فاطمه فامیلی دوگنجی ف حالت ش م 2260079520 ص�ادره ازعلی آباد ت ت1366/9/20فرزند 
متوفی11-جمشید فامیلی دوگونچی ف حالت ش م 2269093569صادره ازعلی آباد ت ت1355/7/1فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا دراجرای ماده361ق امورحسبی مصوب74/4/18 یکنوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 231-رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف علی آباد کتول- عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای غامرضا تقی زاده دارای شماره شناسنامه138بشرح دادخواست بکاسه 5/970764ش ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان طیبه کاته به شناسنامه 266درتاریخ 1396/10/12دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به1-غامرضا تقی زاده ف ابوالفضل ش م 2031541463صادره ازگنبد پسرمتوفی2-فرزاد تقی زاده ف ابوالفضل ش م2031579886 
صادره ازگنبد پس�رمتوفی3-فرهاد تقی زاده ف ابوالفضل ش م2020293137صادره ازگنبد کاوس پس�رمتوفی4-فرزانه تقی زاده ف ابوالفضل ش 
م2031625985صادره ازگنبد کاوس دخترمتوفی5-فرانک تقی زاده ف ابوالفضل ش م 2032077191صادره ازگنبد کاوس دخترمتوفی6-ابوالفضل 
تقی زاده ف مصیب ش م 2121199284صادره ازگرگان همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم بی بی خدیجه پاک سرش�ت دارای شماره شناس�نامه 2030070408بشرح دادخواست بکاسه 4/970772ش ازاین شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ایگدر نورزاده به شناسنامه440 درتاریخ 1394/6/4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-محمد 2-عبدالجلیل3-خلیل شهرت همگی نورزاده پسران مرحوم 4-مریم5-
طاغن بی بی 6-فریده 7- بی بی رحیمه 8-ماریه شهرت همگی نورزاده دختران مرحوم 9-بی بی خدیجه پاک سرشت اینچه برون همسر 
مرحوم میباشد وبغیرازاسامی فوق ورثه دیگری ندارد اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
336-شعبه 4شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای هادی کانتری دارای شماره شناسنامه 2030257524بشرح دادخواست بکاسه 970627/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحومه رقیه سلیمانیان به شناسنامه 1062487060درتاریخ -دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-هادی کانتری ف محمد حسینت ت57/5/5صادره ازگنبد پسرمتوفی2-خدیجه کانتری ف 
محمد حسین ت ت 1351/1/2صادره ازگنبدکاووس دخترمتوفی3-سکینه کانتری ف 1353/6/1صادره ازگنبد کاووس دخترمتوفی4-فرشته 
کانتری ف محمد حس�ین ت ت1366/12/7صادره ازگنبد کاووس دخترمتوفی5-مهدی کانتری ف محمد حس�ین ت ت1347/4/1صادره 
ازگنبد کاووس پسرمتوفی6-معصومه کانتری ف محمد حسین ت ت1359/1/1صادره ازگنبد کاووس دخترمتوفی7-اعظم کانتری ف محمد 
حسین ت ت64/3/2صادره ازگنبد کاووس دخترمتوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
337-رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای محمد کریم زائی دارای ش�ماره شناسنامه 786 بشرح دادخواست بکاسه 776/ 3/97ش ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی کریم زائی به شناسنامه2260339808درتاریخ 96/12/18 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-محمد کریم زائی ف حس�ین ش ش 786صادره اززابل ت ت1332/10/10پدرمتوفی2-
کلثوم قزاق ف عباس ش ش 1217صادره ازگنبدت ت56/6/30مادرمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا در1نوبت 
آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادرخواهد شد.
340-شعبه سوم شورای حل اختاف علی آباد کتول

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 با توجه به دادخواست بانک ملت استان بوشهر با وکالت خانم نرگس محمدی به طرفیت 1_فاطمه واعظی منفرد فرزند حسن 2 علی حاجی 
زاده فرزند غام که مجهول المکان اعام ش�ده اس�ت و پرونده کاسه 411 97 ثبت گردیده وقت رسیدگی مورخ 1397/10/19 ساعت 10:30 
صبح تعیین گردیده لذا جهت تحویل گرفتن اخطاریه وقت رسیدگی و نسخه دوم دادخواست حداکثر ظرف بیست روز پس از آگهی  به این 

شورا مراجعه نمایید.
م الف772 رئیس شورای حل اختاف دلوار

گواهی حصروراثت
آقای حس�ین صبوری  بشماره شناس�نامه 2288 فرزند محمد متولد 1353 صادره تهران ازبه اس�تناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1015/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان محمد صبوری چچگلو 
فرزند صبرعلی به ش�ماره شناس�نامه 15 درتاریخ 97/8/4 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ....1- فاطمه 
ابراهیم�ی فرزند نصرت ش.ش15 همس�رمتوفی2- جعفر صب�وری چچگلو فرزند محمد ش.ش583پس�ر متوفی3- علی صبوری چچگلو 
فرزن�د محمد ش.ش22478پس�رمتوفی4- حس�ین صبوری چچگل�و فرزند محمد ش.ش2288پس�رمتوفی5- طاه�ره صبوری چچگلو 
فرزن�د محم�د ش.ش474دخترمتوفی6- زینت صبوری چچگلو فرزن�د محمد ش.ش534دخترمتوفی7- صغ�ری صبوری چچگلو فرزند 
محم�د ش.ش 22479دخترمتوفی8- زه�را صبوری چچگلو فرزند محمد ش.ش6206دخترمتوف�ی9- رقیه صبوری چچگلو فرزند محمد 
ش.ش0010351930دخترمتوف�ی10- کبری صبوری چچگلو فرزن�د محمد ش.ش 0011807288دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات 
مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3333 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: فاطمه نظر زاده کاسه پرونده: 735/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/9/28 ساعت 16:00 خواهان: نادر آئینه زدای خوانده: 
فاطمه نظرزاده خواسته: تنظیم سند خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای 
حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودس�تور شورا 
وبتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را در یافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضر شوید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب 
وش�وراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد 

بود. م الف 3221 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: هیبت اله ملکی کاس�ه پرونده: 694/7/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/9/27 ساعت 17:00 خواهان: ظاهر توکلی خوانده: 
هیبت اله ملکی خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای 
حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودس�تور شورا 
وبتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی با عنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
وضمائم را در یافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضر شوید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب 
وش�وراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد 

بود. م الف 3335 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به:  روزنامه حمایت کاسه پرونده: 842/5/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 97/10/11 ساعت 16/00 خواهان: اکرم عزیزی  خوانده: 
احسان رضایی خواسته: مطالبه طلب خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستوردادگاه و بتجویز ماده73قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه 
حاضرشوید در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله 

آگهی ازم شودفقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 3228 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاس�ه پرونده: 705/22/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/11/6 ساعت 16:00 خواهان: صمد حاجیلو خوانده: علیرضا 
قمری / مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهرارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست 
خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تا خوانده 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. م الف 3224 
مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 704/17/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/11/1 ساعت 15:30 خواهان: سامان اسماعیل : اسامشهر واوان بلوارملیعصر 
مهستان مجتمع کوثر مرودی 1 جنوبی واحد 3 خوانده: مصطفی احمد زاده اشرفی / مجهول المکان  خواسته: فک پاک  خواهان دادخواستی 
تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 شورای حل اختاف اسامشهر ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقرر فوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم 
حضوردادخواس�ت اباغ شده محس�وب و دادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط 

یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3336 مدیردفترشعبه 17 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهي اباغ وقت دادرسي حسب ماده 344 قانون آئین دادرسي کیفري
آقاي 1- محس�ن فضلی 2 – س�کینه فضلی  شما متهم به سرقت  در پرونده کاسه 970782  این مرجع موضوع شکایت آقاي نادر علینژاد  
هستید ، لذا بنا به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسي کیفري دادگاههاي عمومي و انقاب جهت شرکت در جلسه مورخ 28/ 11 /97 ساعت 
12صبح در شعبه 101 دادگاه کیفري 2 خرمشهر جهت دفاع از اتهام خود حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگي و اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود .این آگهي براي یک نوبت در یکي از جراید کثیراانتشار درج میشود.
2439-رئیس شعبه 101 دادگاه کیفري دو خرمشهر- نوري چاملي

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 970201  کیفری این دادگاه متهم  سید امین جعادله ف سید عبد  تحت تعقیب این مرجع می باشد و نامبرده 
حسب محتویات پرونده مجهول المکان بوده لذا با توجه به گزارش مرجع انتظامی نامبرده در نشانی اعامی مورد شناسایی واقع نگردیده و 
هیچ گونه نشانی دیگری از ایشان در پرونده وجود ندارد و به استناد ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراانتشار آگهی و به نامبرده اباغ میشود در مورخ 5 / 1 / 97  ساعت 10  در شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اهواز واقع در مجتمع 
قضایی ش�هید باهنر جهت رس�یدگی حاضر شوید بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور در دادگاه مستندا به ماده 217 قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به صورت غیابی به موضوع رسیدگی و رای صادر خواهد کرد .
2440- منشی شعبه 104 کیفری دو اهواز  سعیداوی 

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9509982687400141 ش�عبه 102 دادگاه کیف�ری دو شهرس�تان اه�واز )102 جزای�ی س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709976112500437 شاکی : سازمان میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری با نمایندگی آقای سید محمد بحرینی فرزند سید نوراله 
به نشانی تهران – خ آزادی – تقاطع بزرگراه یادگار امام – سازمان میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری متهم : آقای حمیدرضا رجبی 
و شاره فرزند حیدر قلی به نشانی تهران – خ زمزم بینجهانگیری و عباسی پ 16 اتهام : تبلیغ غیر مجاز فلزیاب ) گنج یاب ( در شبکه های 
ماهواره ای  رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای  حمیدرضا رجبی و شاره فرزند حیدر قلی دائر بر  پخش اگهی تبلیغاتی غیرمجاز گنج یاب ) 
فلزیاب ( به صورت غیر مجاز با توجه به گزارش سازمان میراث فرهنگی – صنایع دستی و گردشگری به شماره 9822 / 952107 مورخ 29 
/ 3 / 1395 مبنی بر پخش آگهی های تبلیغاتی غیرمجاز گنج یاب ) شبکه های ماهواره ایی و نظر به اینکه متهم با وصف اباغ قانونی وقت 
دادرسی به وی در دادگاه حضور نیافته و در قبال اتهام انتسابی دفاعی به عمل نیاورده است لذا دادگاه وقوع بزه انتسابی را محرز دانسته و به 
استناد تبصره 2 ماده واحده – ساخت – خرید و فروش – نگهداری – تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب – حکم به ضبط و مصادره 
یک دستگاه فلزیاب متعلق به متهم فوق الذکر را صادر و اعام مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه 

های تجدید نظر استان خوزستان میباشد . 
2441- رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اهواز – محسن نیا

آگهی اباغ وقت رسیدگی و احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 9409986139300332  دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان متهم ایمان قنبری به اتهام جعل و استفاده از سند 
مجعول تحت تعقیب بوده و حسب اطاع و گزارش واصله نامبرده  مجهول المکان و متواری می باشد لذا به نامبرده اباغ می گردد تا در مورخه 
1397/11/15 س�اعت 9در این ش�عبه حضور یابد،بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم ارسال دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل به صورت 

غیابی اقدام مقتضی معمول خواهد شد . این اگهی در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری درج میشود.
2442-مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول) نوبت اول(
 ش�ماره بایگانی شعبه 970149 به موجب پرونده کاسه 970149 این اجرا و در راس�تای اجرای مفاد دادنامه شماره 9609981438101204-
1396/10/30 اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سیاهکل ودر جهت وصول محکوم  به ملک زیر متعلق به مرحوم حسن پور قاسمی 
با مشخصات معلوم در خصوص نماینده محترم دادستانی به فروش می رسد: مشخصات ملک : یک قطعه زمین به مساحت  حدود 1250 متر 
مربع واقع درسیاهکل- پایین محله پناهبندان- خیابان شریفی- انتهای آسفالت و در داخل زمین فوق یک باب ساختمان  متروکه و غیر قابل 
استفاده به مساحت 60 متر مربع وجود دارد و یا حدود اربعه شماا  به  به باغ ابراهیم نجفی و شرقا به خانه  ومحوطه کاسعلی علیپور جنوبا به 
خانه ومحوطه حسن صدیقی وغربا به خانه و محوطه مرحوم سید اشرف فتح الهی محدود می باشد.که  از سوی کارشناس رسمی دادگستری 
ب�ا توج�ه به جمیع جهات  موثر ارزش هرمتر مربع 750000 ریال و جمعا به مبلغ 937500000 ریال تعیین ارزیابی گردیده اس�ت. روز مزایده 
:1397/10/16 س�اعت 10-11 صبح محل مزایده :اجرای احکام مدنی  دادگس�تری سیاهکل ملک فوق الذکر با اوصاف  بیان  شده  در نماینده 
دادستان از طریق  مزایده فروش می رسد و قیمت  پایه از مبلغ  ذکرشده شروع  شده و کسی  که بااترین  مبلغ را پشنهاد نماید  برنده مزایده 
محسوب و می بایست  10 درصد  مبلغ پیشنهادی  را باید  فی المجلس  پرداخت  ومابقی را ظرف  مدت یک ماه  پرداخت نمایدو در صورت 
عدم پرداخت مابقی  ظرف مدت  مقرر  10 در صد واریزی  به نفع  صندوق دولت  ضبط  خواهد گردید.  در ضمن  عاقمندان میتوانند  جهت 

بازدید از ملک  5 روز قبل از مزایده  باهماهنگی  اجرای احکام  مدنی اقدام  نمایند.
ح  5442     مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری  شهرستان سیاهکل- پورمند

آگهی مزایده اموال منقول)نوبت دوم(
به اطاع عموم اهالی محترم شهرس�تان ایام و روس�تاهای تابعه می رساند حسب دس�تور قاضی محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و 
انقاب شهرس�تان ایام یکباب منزل مس�کونی متعلق به آقای عبدالحمید نظر پور فرزند رمضان که به عنوان مال با معارض بابت ضمانت 
محکومیت آقای سعید نظرپور فرزند عبدالحمید که به علت عدم معرفی مکفول خود به نفع دولت ضبط گردیده لذا وفق قانون اجرای احکام 

مدنی به شرح ذیل به فرو ش می رسد.
))مشخصات ملک((

مشخصات صاحب ملک: آقای عبدالحمید نظر پور فرزند رمضان به نشانی خیابان پاسداران روبه روی اداره برق شهرستان
محل وقوع ملک: ملک موصوف مسکونی، واقع درخیابان استقال خیابان شهید امیری پاک ثبتی 92 فرعی از 1671 به مساحت 99/4 متر

ملک موصوف مفروز و هرگونه حقوق ارتفاقی و یا انتفاعی از آن به غیر واگذار نشده است.
ارزش ملک: 900/000/000 ریال می باشد.

قیمت شروع و پایه: 900/000/000 ریال می باشد.
زمان و مکان: روز یکشنبه مورخ 97/9/27 ساعت 11 صبح الی 12 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان ایام

طالبین به خرید می توانند ظرف 5 رو قبل از تاریخ مزایده به واحد اجرای احکام کیفری واقع در میدان شهدا ابتدای بلوار امام)ره( شعبه سوم 
مراجعه و از ملک موصوف دیدن فرمایید.

کاسه پرونده: 970742-الف 3  تاریخ انتشار: 97/9/11 
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایام

 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان  بانک ملت با وکالت خانم موسوی دادخواستی به طرفیت خواندگان خانم نجمه خدری و محمدرضا نظارت به خواسته مطالبه وجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987745600447 شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/10  ساعت 10 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در شعبه حاضر گردد 5
متصدی امور دفتری شعبه 6 شورای حل اختاف بوشهر م الف 773

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به فریبرز ابوذر  فرزند مجتبی 
خواهان مرتضی علی ابوذر دادخواستی به طرفیت خوانده فریبرز ابوذر فرزند مجتبی  به خواسته تقسیم ترکه و مطالبه خسارت دادرسی  
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982214300618      شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن  ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 97/11/27  ساعت 8:00  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
منشی   دادگاه بخش   شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن ، نازنین خلیلی

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به سجاد خادمی قواقلو   فرزند محمد علی  
خواهان زهرا خزائی دادخواستی به طرفیت خوانده سجاد خادمی قواقلو فرزند محمد   به خواسته مطالبه وجه بابت طلب، تاخیر تادیه و کلیه 
خسارت های دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982214300408      شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش 
رودهن  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/12/22  ساعت 9:00  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
منشی   دادگاه بخش   شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن ، نازنین خلیلی

آگهی مزایده اموال 
حس�ب اجرائیه صادره از ش�عبه اول دادگاه عمومی رودهن و کاسه اجرای 970120 پس از معرفی مال از سوی محکوم له پاک ثبتی 5325 
فرعی از 9 اصلی از طریق مزایده به فروش خواهد رس�ید که با توجه به نظریه کارش�ناس محترم دادگستری به شرح آتی توصیف و ارزیابی 
گردیده است، ملک به مساحت 250 متر مربع در مالکیت سید محمود معززی نکوئی اصل واقع در رودهن انتهای بلوار اله صحرا، نبش گلبرگ 
13، قطعه زمینی است غیر محصور که در دو جبهه غربی و شرقی ملک بناهای مجاور احداث گردیده و در دو سمت شمال و جنوب دارای دو 
گذر می باشد شیب زمین از سمت شمال به جنوب و دارای شیب مایم است ملک موصوف فاقد هر گونه اشعابات عمومی بوده که با در نظر 
گرفتن موقعیت مکانی ملک و بدون در نظر گرفتن هر گونه دیون، کسری اصالت بدهی به سازمانها و بانک و واگذاری ها عادی و یا تعارضات 
احتمالی در مالکیت در کل به میزان 7500000000 ریال معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان برآورد می گردد که قیمت پایه مزایده بوده و از 
این قیمت مزایده آغاز خواهد شد و به بااترین پیشنهاد به فروش می رسد  شرکت در مزایده برای عموم آزاد است و متقاضیان می توانند 
برای بازدید از ملک مذکور از پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی واحد احرای احکام دادگاه رودهن از ملک بازدید کنند برنده مزایده 
می بایست حداقل  10 درصد مبلغ پیشنهاد ی را نقدا و فی المجلس و الباقی آنرا مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ مزایده پرداخت 
نماید وو گرنه مبلغ پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد  در صورت مواجهه روز مزایده بل تعطیلی غیر مترقبه جلسه مزایده در اولین روز 

کاری بعد از ن در همان محل و زمان برگزار می گردد
زمان مزایده 97/10/1 ساعت 10 صبح

مکان دفتر احرای احکام دادگاه رودهن 
دادخواه مدیر اجرای احکام رودهن

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فلقد سند رسمی   برابر رای شماره 139760301081005016 مورخه  6/ 8/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض آقای یداله 
هاشمی کذاب   فرزند محمد   بشماره شناسنامه 9    صادره از یزد     در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 197     متر 
مربع در قسمتی از پاک 97 فرعی از 8 اصلی  واقع در بومهن خیابان بهار، بهار 8  پاک 114 خریداری از مالک رسمی سلمان حبیبی محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
. ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد  تاریخ انتشار نوبت اول : 97/9/17 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :2/10/ 97  
اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فلقد سند رسمی   برابر رای شماره 139760301081004857 مورخه 2/ 8/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض بتول قمبری 
فرزند ولی اله  بشماره شناسنامه 1240   صادره از تهران    در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 131/65     متر مربع در 
قس�متی از پاک98 فرعی از  8 اصلی  واقع در بومهن خیابان صنوبر کوچه موس�ی الرضا رحیمی پاک 18  خریداری از مالک رسمی آقای 
سلطانعلی کرد بچه محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/9/17 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :2/10/ 97  

اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس
حصروراثت

آقای جهانگیر علی کرم کوهپایه فرزند س�یاه خان دارای شناسنامه 2 ش�رح دادخواست شماره 97/5/648 مورخ 1397/9/14 توضیح داده 
شادروان طوطی ضیاء فیوج زاده فرزند امراله بشناسنامه 10646 در تاریخ 93/10/27 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- س�هیا علی کرم کوهپایه فرزند س�یاه خان ش.ش 19 متولد 1349 ش.ملی 2993200445 صادره از کرمان دختر متوفی. 2- حسین 
مظفری کیا فرزند س�یاه خان ش.ش 17 متولد 1337 صادره از کرمان پس�ر متوفی. 3- کریم علی کرم کوهپایه فرزند س�یاه خان ش.ش 8 
متولد 1341 صادره از کرمان پسر متوفی. 4- نرگس علی کرم کوهپایه فرزند سیاه خان ش.ش 6 متولد 1347 صادره از کرمان دختر متوفی. 
5- جهانگیر علی کرم کوهپایه فرزند سیاه خان ش.ش 2 متولد 1334 صادره از زرند پسر متوفی. 6- ایران دخت علی کرم کوهپایه فرزند سیاه 
خان ش.ش 5 متولد 1325 صادره از کرمان دختر متوفی. 7- جهانبخش علی کرم کوهپایه فرزند سیاه خان ش.ش 270 متولد 1335 صادره 
از مشهد پسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
648 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

2- اباغ وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای کارگر زاده و خانم نجمه کاظمی پور فاقد مشخصات دیگر فعا مجهول المکان اباغ می گردد آقای مجید شمسی راوری 
دادخواستی مبنی براعسار از پرداخت محکوم به از دادنامه 9009973112001052 به طرفیت شما به این دادگاه ارائه داده و به کاسه 970886 
ثبت و برای مورخه 1397/10/24 ساعت 8/30 وقت رسیدگی دارد لذا به تجویز ماده 344 آ.د.ک از این طریق به شما اخطار می گردد جهت 

دفاع از خود در جلسه دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
1736 م/الف شعبه 105 دادگاه کیفری دو کرمان

3- اباغیه
مشخصات اباغ شونده حقیقی : محمد یاوری، فرزند : میرزااحمد، مهلت حضور : 10 روز نوع علت حضور : تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی ، 
با توجه به علت حضور مندرج در این اباغیه به ش�ما اباغ میگردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم 

خواهد شد.
307 شورای حل اختاف شماره 2 حوزه قضایی شهرستان انار

آگهي اباغ وقت رسیدگي
آگه�ي اباغ وقت رس�یدگي و دادخواس�ت و ضمائ�م به نام امین لیریایی، دادخواس�تي به طرفی�ت خواندگان  به نامه�ای  غامرضا ،زهرا 
،داود،ش�هرزاد، معصومه ، مریم ، ملیحه ، س�میه ، مهدی ، غامحس�ن ،همگی فاحی و محمد حسین عزیزی،اعظم پارسا،علی زارعی،امیر 
زارعی  به خواسته  الزام به ایفای تعهد  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986638900438 شعبه چهارم دادگاه 
عمومي حقوقي دادگس�تري شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/10/25 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر 
اانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 منشي دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - فرهاد 
دلیخاني

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم معصومه رئوفي فرزند                 
خواهان آقاي/خانم س�میه فاحی دادخواس�تي به طرفیت خوانده آقاي/خانم معصومه رئوفي به خواس�ته مطالبه اجرتالمثل اموال و خلع 
ید مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986638900211 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان 
دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/10/24 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 منشي دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - فرهاد 
دلیخاني

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي عباس بهباني نژاد فرزند                 
خواهان آقاي افش�ین حاجیوند امیری  دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي عباس بهبهانی نژاد  به خواسته  مطالبه خسارات  مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709986715100501 شعبه اول ش�وراي حل اختاف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي 
مورخ 1397/10/17 س�اعت 11:00 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود-مریم 
سااري
آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقایان  علي اصغر قهرمان زاده و سعید خوش 

صحبت رازی            
خواهان آقاي جمشید برمزیار   دادخواستي به طرفیت خوانده آقایان 1-علی اصغر قهرمان زاده 2-سعید خوش صحبت  به خواسته  تنظیم 
سند    مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986715100455 شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود ثبت 
و وقت رسیدگي مورخ 1397/10/18 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود-مریم 
سااري

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به عارف ستیه فرزند                 
خواهان اشرف موسوی  دادخواستي به طرفیت خوانده عارف ستیه  به خواسته  مطالبه مبلغ   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 9709986715100151 شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/10/22 ساعت 11:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مسئول دفتر شعبه شوراي حل اختاف شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود-مریم 
سااري

آگهي اباغ وقت رسیدگي  به آقاي اسماعیل امیني فرزند حسین                
شاکی  خانم    آرزو نظام دوست   شکایتی علیه اسماعیل امینی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986644300456 
ش�عبه 101 دادگاه کیفري دو شهرس�تان دورود ) 101 جزایي سابق( ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/10/22 ساعت 09:00 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری  به علت مجهول المکان بودن متهم  و در خواست شاکی مراتب یک نوبت 
در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي مي گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني 

کامل خود ،  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان دورود ) 101 جزایي سابق(-شهناز کرنوکر

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به علي اکبر بانوخ
خواهان/شاکي: حسین مددي خوانده/متهم: علي اکبر بانوخ خواسته/اتهام: الزام به تنظیم سند رسمي امتیاز تلفن مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709986715300439 ش�عبه سوم شوراي حل اختاف شهرس�تان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 
97/10/15 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و در خواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در 

دادگاه حاضر گردد .
شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود

آگهي
میش�ود  اب�اغ  افش�ار  س�کینه  و  س�اکی  -س�پهر  مح�راب  م�ژگان   - محس�ن  اعظ�م   ه�ا  مجهوالم�کان   ب�ه 
در خصوص تجدیدنظر خواهي خانم سیما ساکی فرزند علی حسین  بطرفیت شما نسبت به دادنامه صادره از این شعبه ،  به شما اباغ میشود 
. مقتضي است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني چنانچه پاسخي دارید ظرف ده روز از تاریخ 
اباغ،به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید . در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع شما به مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.در ضمن با ثبت 

نام در سامانه ثنا میتوانید دادخواست و ضمائم مربوط به اعتراض خودرا دریافت نمایید .
سیدعلی وفایی -مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دورود

آگهی اباغ وقت دادرسی به مجهول المکان
بدینوس�یله به مجهول المکان   آقای  علی  اصغر نیک فر  فرزند حس�ین  در راس�تای پرونده ش�ماره9709986639700280 ش�عبه سوم 
حقوقی دادگستری شهرستان دورود برابر ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی اباغ میشود در خصوص 
دادخواست تقدیمی آقای  غام خادمی  بطرفیت شما دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک جهت رسیدگی در تاریخ 1397/11/27 ساعت 
30/09 صبح در این دادگاه حاضر شوید ضمنا میتوانید قبل از جلسه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود - رضا 
شهبازي

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709986715700159 ش�عبه هفتم شوراي حل اختاف شهرس�تان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 9709976715700374  
خواهان: آقای محمد رازاني  فرزند مس�عود به نش�اني اس�تان لرستان -  شهرس�تان دورود -  ش�هر دورود - بلوار جهادگران-نبش جهاد 
13-فروش�گاه مزرعه سبز خوانده: آقای حسین شاهوردي به نشاني لرس�تان-دورود کوي کوثر کوچه دوم سمت چپ پاک 87  خواسته: 
مطالبه وجه بابت ... گردشکار:پس از وصول دادخواست وثبت بکاسه فوق بتصدی امضاء کننده ذیل مبادرت بصدور رای می نماید رای شورا 
در خصوص دادخواست خواهان آقای محمد رازانی به طرفیت خوانده آقای حسین شاهوردی و به خواسته مطالبه مبلغ 6/288/000 تومان 
وجه ناشی از فروش کود وسم به انضمام خسارت تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی و با توجه به اینکه خواهان اظهار میدارد 
اینجانب بموجب حساب دفتری ابرازی مبلغ 6/288/000 تومان از خوانده طلبکارم با چندین بارمراجعه از تادیه بدهی امتناع می نماید لذا 
تقاضای رس�یدگی دارم از طرفی طی اباغ اخطاریه قانونی به خوانده در جلس�ه دادرس�ی حاضر نگردید وهیچگونه ایراد ودفاعی که موید 
برائت ذمه باشد ارائه ننموده و ایحه ای نیز ارسال نداشته لذا شورا با توجه به اظهارات خواهان و استماع اظهارات گواه تعرفه شده و تصویر 
مصدق قرار داد فروش )فاکتور فروش( پیوستی که به تایید و امضاء خوانده رسیده دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص داده و مستندا به 
مواد522،198،519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/288/000 تومان بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
مبلغ 100/160 تومان )یکصدو شصت هزار وصدتومان( بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/4/10 لغایت هنگام 
پرداخت بر اساس شاخص تورم اعامی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت 20 روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در این شعبه وسپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد./
 بیژن سوری_قاضی شعبه7 شورای حل اختاف شهرستان دورود

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709986644200443 ش�عبه 101 دادگاه کیف�ري دو شهرس�تان دورود ) 101 جزای�ي س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709976639200879  شاکي:  آقای حجت اله افشار فرزند حسین با وکالت آقای مرتضي رحیمي فرزند محمدباقر به نشاني دورود خیابان 
کندوان نبش پردیس پنجم طبقه باا دفتر وکالت مرتضي رحیمي   متهمین:  1. آقای محمد یاراحمدي 2. آقای نبي اله بخشي همگي به نشاني 
لرستان-دورود بلوار 60 متري بااتر از میدان 7 تیر دفتر بیمه معلم  اتهام: خیانت در امانت گردشکار : پس از وصول شکوائیه و ثبت بکاسه 
فوق بتصدی امضاء کننده ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. »رأي دادگاه« در خصوص اتهام نبی اله بخش�ی  ، اهل و س�اکن دورود ، فعًا 
متواری ، دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل هیوندا سانتافه موضوع شکایت حجت اله افشار با وکالت مرتضی رحیمی ، با 
توجه به محتویات پرونده و اظهارات شاکی و وکیل وی در جلسات مختلف و متواری بودن متهم و عدم حضور وی در هیچ کدام از جلسات 
دادرسی جهت دفاع از بزه انتسابی به خودش علیرغم انتشار آگهی ، از نظر این شعبه دادگاه مجرمیت متهم ثابت است ، لذا به استناد ماده 
19 از قانون مجازات اسامی مصوب  92/2/1و ماده 674 از قانون مجازات اسامی مصوب 1375 ) بخش تعزیرات ( متهم را به تحمل مجازات 
تعزیری درجه پنج یعنی تحمل س�ه س�ال حبس تعزیری محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل 
واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان 

لرستان می باشد ./م
 فرج میر آزادی -  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان دورود

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9609986645000726 ش�عبه 102 دادگاه کیف�ري دو شهرس�تان دورود ) 102 جزای�ي س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709976639300799  شاکي:  آقای علي صالح سااروند فرزند خدارحم به نشاني ازنا- روستاي قلعه رستم  متهم:  آقای محمد حاجیوند 
فرزند نبي به نش�اني نامش�خص  اتهام: خیانت در امانت گردش�کار :  پس از وصول ش�کوائیه و ثبت بکاسه فوق بتصدی امضاء کننده ذیل 
مب�ادرت بص�دور  رأی  می نمای�د /         »رأی دادگاه«  در خصوص اتهام آقای محمد حاجیوند فرزند نب�ی دائر بر خیانت در امانت موضوع 
ش�کایت آقای علی صالح س�ااروند بدین توضیح که شاکی مدعی شده به موجب قرارداد اجاره 96/5/26 یک باب واحد مسکونی به متهم 
اجاره داده که پس از انقضاء مدت اجاره ،مبادرت به تصاحب آب گرمکن ،کلیه شیرآات ودرب حمام ودستشویی نموده است.حال با عنایت 
به اوراق پرونده، احراز یدامانی متهم به دالت مفاد اجاره نامه ،شکایت شاکی ،گواهی گواه وی در دادسرا،کیفرخواست صادره وعدم حضور 
متهم در جلسه دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابی ،دادگاه مجرمیت نامبرده را محرز دانسته ومستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسامی 
بخش تعزیرات حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادرواعام می نماید.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر 

استان لرستان می باشد.ش
مظفر غامی � رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان دورود

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709986644000396 ش�عبه 102 دادگاه کیف�ري دو شهرس�تان دورود ) 102 جزای�ي س�ابق( تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709976639300810  شاکي:  آقای میرفاح پاپي فرزند جعفر به نشاني دورود-سیاهکله-بوستان 14-فرعي اول  متهم:  آقای حمیدرضا 
نوباوه فرزند ناصر به نش�اني دورود- ش�هرک صنعتي روستاي داریاب-نبش خیابان یکم-امین سنگ اش�ترانکوه  اتهام: ایراد صدمه بدني 
غیرعمدي بر اثر حوادث کار گردشکار :  پس از وصول شکوائیه و ثبت بکاسه فوق بتصدی امضاء کننده ذیل مبادرت بصدور  رأی  می نماید /         
»رأی دادگاه« در خصوص اتهام آقاي حمیدرضا نوباوه فرزند ناصر دائر بر عدم رعایت موازین دولتي منجر به ایراد صدمه بدني غیر عمدي به 
میزان 75 درصد تقصیر موضوع شکایت آقاي میرفاح پاپي با عنایت به اوراق پرونده ، شکایت شاکي ، گواهي پزشکي قانوني ، نظریه بازرس 
اداره کار ، کیفر خواست صادره و عدم ارائه دلیل از سوي متهم در راستاي اثبات بي گناهي خویش ، دادگاه مجرمیت نامبرده را محرز دانسته 
و مس�تنداً به مواد 448 ، 449 ، 462 ، 488 ، 558 ، 559 قانون مجازات اس�امي مصوب 1392 حکم به محکومیت مش�ارالیه از حیث جنبه 
خصوصي جرم به پرداخت یک درصد دیه کامل ، با در نظر گرفتن میزان تقصیر وي بابت ارش تشدید عائم بیماري دیسک بین مهره هاي 
گردن در حق شاکي ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع جرم )96/7/1( صادر مي نماید از حیث جنبه عمومي بزه مستنداً به مواد 91 ، 95 ، 176 
قانون کار حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت دویست برابر مزد روزانه یک کارگر طبق محاسبه اجراي احکام به عنوان جزاي نقدي در 
حق دولت صادر مي گردد رأي صادره غیابي و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهي در این شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهي 

ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهي در محاکم تجدیدنظر استان لرستان مي باشد./.س 
 مظفر غامي � رئیس شعبه 102 دادگاه کیفري دو دورود

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715500214 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715500692  
خواهان: آقای صفي اله لرس�تاني نژاد  فرزند عباس با وکالت آقای ناصر بازوند فرزند حس�نعلي به نشاني لرس�تان - دورود - درود-  خ 45 
متري - روبروي کمیته امداد - ساختمان تجاري نگین - ط 2  خوانده: آقای علي نظري خوزاني به نشاني مجهول المکان  خواسته ها:  1. تامین 
خواسته 2. مطالبه وجه بابت ...   گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی 
می نماید.   رای شورا در خصوص دادخواست صفی اله لرستانی نژاد با وکالت ناصر بازوند به طرفیت علی نظری خوزانی فرزند محمد حسن 
به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000  به استناد یک فقره چک به شماره  9604/33565-07 عهده بانک ملی  با احتساب خسارات دادرسی و 
تأخیر تأدیه  باتوجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان و گواهینامه عدم پرداخت آن دالت براشتغال ذمه خوانده داشته و خوانده علی 
رغم اباغ قانونی در جلس�ه حاضر ش�ده و دلیلی بر برائت ذمه خود به این مرجع ارائه ننموده لذا ش�ورا دعوی خواهان  را وارد تشخیص وبه 
استناد مواد 198-519-515 قانون آیین دادرسی و مواد312، 315 قانون تجارت و قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصو 
ص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصاحی 1382 خوانده را به مبلغ 1- 7/500/000 تومان بابت اصل خواسته 2- مبلغ1/767/500  
ریال بابت هزینه دادرس�ی 3- مبلغ 000/240 هزار تومان بابت 60 درصد مرحله بدوی حق الوکاله وکیل 4- پرداخت خس�ارت تأخیرتأدیه از 
تاریخ چک از تاریخ  گواهینامه عدم پرداخت )96/9/30( لغایت وصول آن بر مبنا شاخص تورم اعامی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از 

20 روز قابل تجدید نظر خواهی در  درمحاکم عمومی  شهرستان دورود می باشد.ا
 اسداله یوسفوند � قاضی شورا شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان دورود

اجرائیه
خواهان/شاکي: حمیدرضا سااروند خوانده/متهم: شیما کریمي خواسته/اتهام: مطالبه وجه چک بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به  
دادنامه شماره  9709976638900252 محکوم علیه محکوم است ا به پرداخت مبلغ 50/000/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 1/683/000 
تومان به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 1/320/000 تومان به عنوان حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی شصت درصد مرحله بدوی و پرداخت 
خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ واخواست سفته ها 96/11/21 لغایت وصول آن را مبنای نرخ تورم اعامی بانک مرکزی محکوٌم علیه مکلف 
است از تاریخ اباغ اجرائیه :  1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(.2-ترتیبي براي پرداخت محکوٌم 
به بدهد.3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر دراموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت مي شود )مواد 8 و3 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4-خودداري محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري 
درجه هفت را در پي دارد.)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(5-انتقال 
مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه 
شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي1394(.6-چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکوٌم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم 

علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(”
 منشي دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - فرهاد 

دلیخاني

آگهی اباغ وقت دادرسی به مجهول المکان ها
بدینوسیله به مجهول المکان ها : آقایان 1- علی زمردی فرزند علی اصغر 2- مجید سرافراز فرزند مراد علی 3- حسن ماکیانی فرزند محمد 
حس�ن و 4 - خانم فرنگیس پاپی فرزند تیمور در راس�تای پرونده شماره9709986639700280 شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان 
دورود برابر ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی اباغ میشود در خصوص دادخواست تقدیمی آقای رضا 
اکبری بطرفیت شما دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک جهت رسیدگی در تاریخ  1397/11/24ساعت 10/30 صبح در این دادگاه حاضر 

شوید ضمنا میتوانید قبل از جلسه به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید
مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود - رضا 
شهبازي

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715500094 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715500655  
خواهان: آقای اسد لیریائي فرزند نادعلي با وکالت آقای مصیب احمدوند فرزند سیف اله به نشاني دورود روبروي دادگستري جنب موسسه 
قرض الحسنه امیرالمومنین طبقه دوم دفتر وکالت سعید غیاثوند  خوانده: آقای حجت اله فرشادپور به نشاني مجهول المکان  خواسته: مطالبه 
وجه بابت ... گردش�کار: پس از وصول دادخواس�ت و ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
شورا در خصوص دادخواست آقاي مصیب احمدوند به وکالت از آقاي اسد لیرایي به طرفیت حجت اله فرشادپور به خواسته الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ 000/600/2 تومان ثمن موضوع مبایعه نامه عادي مورخه 1381/2/17 به نرخ روز با احتساب خسارات دادرسي با عنایت به جامع 
محتویات پرونده و نظر به مدارک و مستندات ابرازي و با توجه به مفاد اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست و جلسه دادرسي ، رونوشت 
مصدق از مبایعه نامه عادي تنظیمي في مابین طرفین که به موجب آن صراحتاً قید گردیده است که مبلغ 000/600/2 تومان نقداً در حق خوانده 
پرداخت گردیده است و دادنامه شماره 134/90 شعبه دهم شوراي حل اختاف که به موجب آن حکم بر ابطال مبایعه نامه مورخه 1381/2/17 
صادر گردیده است لذا شورا دعواي خواهان را وارد و به استناد مواد 198 ، 515 ؛ 519 ، 522 قانون آیین دادرسي مدني مصوب 1379 حکم 
بر محکومیت خوانده به مبلغ 2/600/000 تومان بابت اصل خواسته به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 1381/2/17 لغایت اجراي دادنامه 
و مبلغ 73/000 تومان بابت هزینه دادرسي و مبلغ 93/600 تومان بابت حق الوکاله وکیل شصت درصد مرحله بدوي در حق خواهان صادر و 
اعام مي دارد رأي صادره غیابي و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهي در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم محترم حقوقي شهرستان دورد مي باشد./.س 
 اسداله یوسفوند � قاضی شورا شعبه 5 شورای حل ختاف شهرستان دورود

ریاست محترم شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان دورود
سام علیکم احتراما” عطف به قرار کارشناسی پرونده شماره بایگانی 257-97 موضوع دعوی خانم زهرا باجان  به طرفیت آقای غامعلی 
یاراحمدی مبنی بر مطالبه نفقه که اینجانب را به عنوان کارشناس جهت تعیین نفقه زوجه انتخاب فرموده اید با مراجعه  به دفتر آن شعبه و 
مطالعه پرونده و گفتگو با خواهان دعوی نظر ریاست محترم آن شعبه را به مطالب ذیل معطوف می دارم. خواهان : اظهار داشت اینجانب همسر 
شرعی و قانونی آقای باجان می باشم که به خاطر مشکات پیش آمده ایشان چند سال است که رفته و اطاعی از ایشان در دسترس نیست 
و مجهول المکان می باشد و در این مدت خرجی مرا نداده و از لحاظ خرجی در عسر و حرج به سر می برم و از روی ناچاری درخواست نفقه 
ام را از دادگاه محترم نموده ام. خوانده با توجه به تحقیقات انجام شده و اظهاات خواهان آقای باجان مجهول المکان می باشد و در این مدت 
سراغ همسرش نیامده که خرجی به ایشان پرداخت کند. با توجه به اظهارات خواهان دعوی و بررسی های انجام شده و اینکه اینجانب را به 
عنوان کارشناس جهت تعیین نفقه زوجه فرموده اید و با استناد به موارد قانونی 1106 و 1107 قانون مدنی که اعام می دارد در عقد دائم نفقه 
زن بر عده شوهر است و نفقه عبارتست از خوراک و پوشاک و مسکن و با توجه به وضعیت معیشت زوجه و گرانی کااهای مصرفی و زندگی 

شغلی زوج به نظر اینجانب نفقه خانم زهرا باجان به صورت زیر محاسبه می گردد.
نفقه زوجه از تاریخ 93/01/01 تا پایان سال ماهانه مبلغ 220000 تومان تعیین می گردد.

-جمع نفقه زوجه در سال 93 مبلغ 2640000 تومان می باشد.
نفقه زوجه از تاریخ 94/01/01 تا پایان سال ماهانه مبلغ 240000 تومان تعیین می گردد.

-جمع نفقه زوجه در سال 94 مبلغ 2880000 تومان می باشد.
نفقه زوجه از تاریخ 95/01/01 تا پایان سال ماهانه مبلغ 270000 تومان تعیین می گردد.

-جمع نفقه زوجه در سال 95 مبلغ 3240000 تومان می باشد.
نفقه زوجه از تاریخ 96/01/01 تا پایان سال ماهانه مبلغ 300000 تومان تعیین می گردد.

-جمع نفقه زوجه در سال 96 مبلغ 3600000 تومان می باشد.
نفقه زوجه از تاریخ 97/01/01 لغایت اجرای حکم ماهانه مبلغ 340000 تومان تعیین می گردد.

-جمع نفقه زوجه در سال 97 مبلغ 3060000 تومان می باشد.
ضمناً نفقه زوجه از تاریخ 97/01/01 ماهانه مبلغ 340000 تومان محاسبه و به جمع نفقه فوق اضافه خواهد شد

زهرا گراوند – کارشناس رسمی دادگستری در امور نفقه و اجرت المثل
آگهی حصر وراثت

رضا روستائی دارای شناسنامه شماره 1161  به شرح دادخواست به کاسه 924-1397 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان زرین رازانی بشناسنامه 400  در تاریخ 97/04/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به :  رضا روستائی دارای شناسنامه شماره 1161  )فرزند متوفی(. زهرا روستائی دارای شناسنامه شماره 1542 )فرزند 
متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
کبری س�یفی دارای شناس�نامه شماره 4160623271  به ش�رح دادخواست به کاس�ه 977-1397 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدعلی س�یفی بشناس�نامه 97  در تاریخ 97/01/23 اقامتگاه دائمی خود 
ب�درود زندگ�ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :  کبری س�یفی دارای شناس�نامه ش�ماره 4160623271  )فرزند 
متوفی(. علی س�یفی دارای شناس�نامه شماره 4160128068  )فرزند متوفی(. نورمند س�یفی دارای شناسنامه شماره 4160623255  

)فرزند متوفی(. بی بی نساء حاجی وند دارای شناسنامه شماره 462  )همسر متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد. 
 اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد 

شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود 

 آگهی حصر وراثت 
آقای عبدالرضا ش�هرت پویه نام پدر حسین به شناسنامه 761 صادره از  دزفول درخواستی به 
شماره کاسه 500535/5/97 )970544(  به خواسته صدور گوهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که  مرحوم امین ش�هرت پویه به شناس�نامه 334 صادره از دزفول در تاریخ 97/8/15 در 
مس�جد س�لیمان اقامتگاه غیر دائم خود فوت  ورثه اش  عبارتند از 1. متقاضی  باا پدر متوفی 
2. زه�را پوی�ه ب�ه ش ش  1992174482  دزف�ول  دخت�ر متوفی 3. نرگ�س تندیس به ش ش  
1990257186  دزفول زوجه متوفی 4. فریبا س�ااری  چغاس�بزی به ش ش  947  دزفول مادر 
متوفی و اغیر اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از این تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
127 رئیس شعبه پنجم  شورای حل اختاف دزفول 

آگهی حصر وراثت 
بانو مهرجان شهرت بهرامی  فرزند حسینعلی  به شناسنامه 891 صادره از الیگودرز   درخواستی 
به ش�ماره کاس�ه 970250  به خواس�ته صدور گواهی حصر وراثت تقدی�م و  توضیح داده که  
مرحوم  آقاعلی ش�هرت بهرامی  به شناس�نامه 710 صادره از الیگودرز در تاریخ 97/8/14  در 
دزف�ول اقامت�گاه دائمی فوت ورث�ه اش عبارتن�د از: 1. متقاضی  باا )زوج�ه متوفی( 2. محمد 
بهرام�ی به شناس�نامه 131 الیگ�ودرز  3. بهرام بهرام�ی به شناس�نامه 1130291707   خمینی 
ش�هر 4. بهمن بهرامی به شناس�نامه 1991054750 دزفول پس�ران متوف�ی  5. پروانه بهرامی 
به شناس�نامه 46 الیگودرز 6. افسانه بهرامی به شناس�نامه 4160122469  الیگودرز  7. ستاره 
بهرامی به شناسنامه 1130360156   خمینی شهر 8. فرزانه بهرامی به شناسنامه 1120058538 
الیگودرز دختران متوفی  9. آغا بی بی شاقلی سلطانی به شناسنامه 1129462250 فریدونشهر 
م�ادر متوفی و اغیر  اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزب�ور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از این 

تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
125 رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف دزفول 

آگهی حصر وراثت 
آقای میرزا علی ش�هرت کریمی  نام پدر  قیه به شناس�نامه 858 صادره از دزفول درخواستی 
به ش�ماره کاس�ه  500561/5/97 )970580(  به خواس�ته صدور   گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که مرحوم خاتون ش�هرت عملجات  به شناس�نامه 114 صادره از دزفول در تاریخ 
91/11/19 در دزفول اقامتگاه دائمی  خود فوت ورثه اش  عبارتند ا ز: 1. متقاضی  باا  2. رمضان 
کریم�ی ش ش  525 دزف�ول )پس�ران متوفی�ه( 3. قیه کریمی ب�ه ش ش  742  چادگان )زوج 
متوفیه( و اغیر  اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از این تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
126 رئیس شعبه پنجم شورای حل اختاف دزفول 

مفقودی
کلیه مدارک اعم  از برگ  سبز کارت و سند کمپانی خودروی سواری پراید  جی تی ایکس  آی 
به رنگ نقره ای مدل 1387 به شماره پاک 616ج46- ایران 65 و شماره  موتور 2756448  و 

شماره شاسی 1412287589879S مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10594

آگهی وقت رسیدگی 
 در اج�رای م�اده 174  قانون آئین دادرس�ی  کیفری مصوب 1392  به آقای آرش درویش�ی راد فرزند منوچهر که در پرونده کاس�ه 
9309988315501546  ب�ه اته�ام  جع�ل  و انتقال مال غیر تحت تعقیب می باش�د اباغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار  

آگهی  در این شعبه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور دادسرا غیابا  اتخاذ تصمیم  می نماید. 
116  دادیار شعبه 20 دادسرای   عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709988322800306  شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )104 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره شکات:  
1. خانم زینت محمدی  فرزند علی اکبر  به نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه  کرمانشاه خیابان  زیباشهر  خ 18 متری ملی 
قطعه 598  ،  2. آقای  فریبرز ظریفی فرزند فریدون به نشانی ا ستان کرمانشاه شهرستان  کرمانشاه  کرمانشاه  زیباشهر خ 18 متری 
ملی قطعه 598 ،  3. مجتمع دادس�رای  عمومی و انقاب  شهرس�تان  کرمانشاه  معاون دادستان به نشانی کرمانشاه  خیابان شریعتی 
کوچه ثبت. متهمین :  1. آقای  علی نجفی فرزند نجاتعلی به نش�انی کرمانش�اه  زیباش�هر انتهای خ ملی قطعه 598 ، 2. بیمه دانا به 
نشانی کرمانشاه بیمه دانا اتهام: ایراد صد مه بدنی غیر عمدی بر  اثر تصادف رانندگی  رای دادگاه در خصوص   اتهام علی نجفی فرزند 
نج�ات عل�ی  دائر بر بی ا حتیاطی حین رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نس�بت به فریبرز ظریفی و زینت محمدی با 
وصف تخطی از سرعت مطمئنه متهم و  کیفرخواست شماره 976620- 1397/07/17 صادره از دادسرای  عمومی و انقاب  کرمانشاه 
نظر به ش�کایت ش�اکی  گواهی پزش�کی قانونی گزارش مرجع انتظامی  نظریه کارش�ناس در امور تصادفات اقرار صریح و مقرون به و 
اقع متهم و سایر قرائن و امارات  موجود در پرونده   توجه به اتهام به وی محرز است دادگاه با استناد به مواد 2، 12، 14، 17، 18، 19، 
83، 86، 448، 449، 569، 710   مجازات اس�امی مصوب 1392 و 717  از قانون مجازات اس�امی مصوب 1375 وی را از حیث جنبه 
خصوصی  سه هزارم  دیه کامل بابت کبودی پیشانی راست و ربع یک درصد دیه کامل بابت تورم دست راست در حق فریبرز ظریفی 
دو صدم دیه کامل بابت جرح  دامیه وس�ط پیش�انی و یک و نیم هزارم دیه کامل  بابت کبودی س�اق چپ در حق زینت محمدی و از 
حی�ث جنب�ه عمومی به پرداخت  نه میلیون ریال  جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از دو ماه دو ماه حبس تعزیری  محکوم می 
نما ید. رای صادره غیابی  و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی نزد این دادگاه سپس ظرف 20 روز پس از  اباغ 

قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد. 
1834 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709988328800065  ش�عبه 106  دادگاه کیفری دو ش�هر  کرمانش�اه )106 جزایی س�ابق(  تصمیم نهایی  ش�ماره 
9709978312900791  ش�کات: 1. آقای محمد ولی زاده فرزند  توفیق به نش�انی  کرمانشاه شهرک ظفر ایستگاه 5 ک فکوریان ک7 
،  2. آقای محس�ن  دهنوی  فرزند  منصور به نش�انی  کرمانش�اه فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 5 خ هوانیروز  ساختمان زاگراس  متهمین:  
1. آقای  فرامرز مارابی فرزند محمود با وکالت آقای احمد کرمی فرزند الهی  به نش�انی کرمانش�اه  کرمانش�اه کرمانشاه چهاراه مدرس  
به س�مت پارکینگ ش�هراللهی س�مت را س�ت  مجتمع نگین طبقه 2 واحد 2  ،  2. آقای  داریوش مارابی  فرزند هوش�نگ   به نشانی 
کرمانشاه  کرمانشاه  متواری   اتهام: مشارکت  در سرقت تعزیری  وسایل داخل خو درو با آقای داریوش مارابی  دادگاه با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده   ختم رسیدگی  را ا عام و با استعانت از خداوند متعال  به شرح ذیل اصدار رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
ا تهام آقایان 1. فرامرز مارابی با وکالت احمد کرمی  2. داریوش  مارابی مبنی بر مشارکت  در سرقت و سایل   خودرو موضوع  شکایت  
آقای محسن دهنوی  صرف نظر از رضایت شاکی نسبت به متهم  ردیف اول  بلکه به لحاظ فقد ادله اثباتی شرعی و قانونی و مستندا 
به ماده 120  ق.م  اسامی  رای بر برائت صادر می گردد و در خصوص  اتهام متهم ردیف دوم با توجه به  اینکه  وی با در دست داشتن اموال 
مسروقه ساک ورزشی  اقدام به فرار  کرده است لذا با توجه به گزارش مرجع انتظامی  و فراری بودن متهم ا رتکاب  بزه انتسابی  نسبت به وی 
محرز است مستندا به ماده 661 و 667  قانون تعزیرات به یک سال حبس تعزیری و 10 ضربه شاق و رد عین یا مثل یا قیمت  اموال مسروقه 
به شاکی محکوم می گردد. رای محکومیت  صادره   غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و  پس از آن 

ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه  است. 
1830 رئیس شعبه 106  دادگاه کیفری 2  شهرستان  کرمانشاه 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 9609988322800525 ش�عبه 106 دادگاه کیف�ری دو ش�هر کرمانش�اه 106 جزای�ی س�ابق تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709978312900790  شاکی: آقای سعید عزیزی   فرزند فریدون  به نشانی کرمانشاه کارمندان ایستگاه ک ششم استانداری  پ32  متهم: 
آقای محسن رحمتی فر  فرزند  قمر علی  به نشانی کرمانشاه 22 بهمن گلستان 16 متری اول ساختمان اهورا طبقه 4 واحد 8 متواری   اتهام: 
فروش مال غیر دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده  ختم رسیدگی  را اعام و با استعانت از خداوند متعال  به شرح ذیل اصدار رای می 
نماید. رای دادگاه   در خصوص اتهام آقای محسن رحمتی  فر مبنی بر انتقال مال غیر 3 دانگ از یک قطعه زمین به پاک 17/2018/222 به 
ارزش هفتصد میلیون ریال موضوع شکایت سعید عزیزی نظر به  شکایت شاکی و با توجه به گزارش مرجع انتظامی  و ارائه اسنادی که حکایت 
از انتقال  ملک می نماید و فراری بودن متهم  ارتکاب بزه انتسابی  محرز است مستندا به ماده یک از قانون راجع به انتقال مال  به غیر ناظر  
بر  ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  و ا ختاس و کاهبرداری   عاوه بر رد مال به دو سال حبس تعزیری و هفتصد میلیون 
ریال جزای نقدی  در حق صندوق دولت   محکوم می  گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی  در این 

شعبه و پس از آن ظرف  مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه است. 
1829 رئیس شعبه 106  دادگاه کیفری 2 شهرستان کرمانشاه 
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معرفی کتب حقوقی

 HEMAYATONLINE. 
IR

معاون امور فضای مجازی دادس�تان کل 
کش�ور گف�ت: می�زان کاهبرداری های 
رایانه ای امس�ال نس�بت به مدت مشابه 

پارسال سه برابر شده است.

جواد جاویدنیا در نشست تخصصی قوه قضاییه، 
پلی��س فت��ا و ش��ورای هماهنگ��ی بانک های 
اس��تان گلس��تان در گرگان، با بیان اینکه میزان 
کاهبرداری های رایانه ای امس��ال نس��بت به 
مدت مشابه پارسال س��ه برابر شده است، اظهار 
کرد: این کاهبرداری ها ب��ه صورت اینترنتی و 

تلفنی صورت گرفته است.
وی با بی��ان اینکه کاهش جرایم رایانه ای کمک 
همه ب��ه ویژه رس��انه ها را می طلبد، اف��زود: اگر 
مجریان همه برنامه های پرمخاطب صدا وسیما 
که قرعه کشی برگزار می کنند، فقط جمله کلیدی 
»برای دریافت هیچ جای��زه ای نیاز به رفتن کنار 
خودپرداز نیست« را در برنامه های قرعه کشی و 
پیامکی به مردم گوش��زد کنند، می توان به نحو 
چشمگیری از میزان کاهبرداری های رایانه ای 
کاست. معاون امور فضای مجازی دادستان کل 

کشور در ادامه سخنان خود از اجرایی شدن طرحی 
با همکاری مش��ترک دادستانی کل، پلیس فتا و 
بانک مرکزی برای کاه��ش کاهبرداری خبر 
داد و ضمن تش��کر از همکاری های خوب بانک 
مرکزی ادام��ه داد: در قالب این ط��رح بانک ها 
مکلف هس��تند خدمات رمز دوم یک بار مصرف 
را برای امنیت بیشتر مردم به آنها ارایه دهند و از 

اوایل سال آینده استفاده از رمز دوم ثابت ممنوع 
می شود و بانک ها موظف به اجرایی کردن طرح 
رمز دوم یک ب��ار مصرف برای مش��تریان خود 
هس��تند. در غی��ر این صورت مکلف ب��ه جبران 

خسارت مشتریان خواهند بود.
به گ��زارش خبرگزاری ه��ا، جاویدنیا همچنین 
گفت: ب��رای پیش��گیری از جرای��م اینترنتی و 

سهولت شناسایی و برخورد با مجرمان اینترنتی 
ط��رح اح��راز هویت در ش��ورای عال��ی فضای 
مجازی در دست تدوین اس��ت که بر اساس آن 
شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت، بانک ها 
و اپراتور ه��ای تلفن همراه باید هویت کس��انی 
که ب��ه آنان خدمات ارایه می کنند، با اس��تفاده از 

سامانه های برخط به صورت کامل احراز کنند.
به گفت��ه  وی، با اجرایی ش��دن ای��ن طرح هیچ 
عذری از ش��رکت ها و اپراتور ه��ای تلفن همراه 
مبن��ی بر ع��دم ارای��ه اطاعات و مش��خصات 
دقیق دارن��ده خدمتی که در جرم رایانه ای به کار 
رفته اس��ت پذیرفته نیس��ت. معاون امور فضای 
مجازی دادستان کل کشور افزود: پس از جرایم 
مالی، جرایم اخاقی مانن��د هتک حیثیت، افترا 
و تهم��ت در ص��در جرایم رایانه ای هس��تند که 
بیش��تر این جرایم هم در شبکه های اجتماعی و 
پیام رسان های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام 
صورت می گیرد. جاوید نیا گفت: باید در کنار توجه 
به فیلترینگ، حمایت از صنعت نرم افزاری داخلی 
و تولید محتوای رسانه ای ارزشمند و افزایش سواد 

رسانه ای مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

افزایش 3 برابری کاهبرداری های رایانه ای 
در کشور

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اعام کرد

نقش مهم مددکاری در آسیب زدایی
 از زندانیان و توانمند سازی آنها

مدیرکل زندان های استان آذربایجان غربی 
گفت: مددکاری نقشی بس��یار مهمی در 
پروسه نگهداری، آسیب زدایی از رفتار و فکر 
زندانیان و توانمند سازی آنها برای بازگشت 
مجدد ب��ه جامعه دارد. حم��زه بروجنی در 
کارگاه آموزشی راهکارهای کاهش جمعیت 
کیفری، مداخله در بحران های اجتماعی و فنون مذاکره با شاکی ویژه 
مددکاران زندان های استان آذربایجان غربی، وجود زندان در کشورها را 
به جهت آسایش و امنیت شهروندان موضوعی اجتناب ناپذیر عنوان کرد 
که در کنار آن و به جهت راهنمایی و ارشاد مجرمین وجود افراد مددکار 
ازم و ضروری است. وی با اشاره به اینکه مددکاری نقشی بسیار مهمی 
در پروسه نگهداری، آسیب زدایی از رفتار و فکر زندانیان و توانمند سازی 
آنها برای بازگش��ت مجدد به جامعه دارد، ادامه داد: چنین کارگاه های 
آموزشی در شناخت آسیب ها، ترس��یم راهکارهای عملی و موثر برای 

تحقق اهداف ذاتی حمایتی و معاضدتی مددکاری تاثیرگذار است.

تاثیر فعالیت های فرهنگی 
در بازپروری زندانیان 

مدیرکل زندان های استان ایام بر نقش 
فعالیت های فرهنگی در بازپروری زندانیان 
تاکید کرد. عبدالمجید کشوری در بازدید از 
زندان مرکزی ایام به نقش فعالیت های 
فرهنگی در بازپروری زندانیان اشاره کرد و 
گف��ت: بخ��ش اعظم��ی از فعالیت های 
بازپرورانه به فعالیت های فرهنگی و تربیتی اختصاص داده شده و نقش 
آنها در بازسازگاری اجتماعی زندانیان غیرقابل انکار است. وی بیان کرد: 
فعالیت های فرهنگی، دینی و مذهبی با رویکرد قرآن و نماز، زندانیان را 
به هویت گمشده شان نزدیک می کند و باعث می شود با تفکر و تعمق 

در اتفاقات گذشته به خودسازی و خودباوری خویش بپردازند.

بازدید از زندان های شمال استان فارس
مدی��رکل زندان های اس��تان ف��ارس از 
زندان های ش��مال این استان بازدید کرد. 
سیدحش��مت اله حیات الغیب در بازدید از 
زندان آب��اده گفت: وضعیت زندان از حیث 
نظ��م و انظب��اط و بهداش��ت محی��ط و 
رضایت مندی زندانیان و رسیدگی به مسایل 
و مشکات آنان بسیار مطلوب است. وی تأکید کرد: در خصوص انتقال 
زندانیان غیر بومی و پیگیری اعس��ار زندانیان واجد شرایط اقدام ازم 
به عمل آید همچنین در رابطه با آزادسازی زندانیان مهریه اقدام خوب و 
مناسبی انجام شده است. مدیرکل زندان های استان فارس همچنین در 
بازدید از زندان اقلید ضمن بازدید از کلیه اماکن زندان و ماقات با زندانیان 
از اقدامات انجام ش��ده درزمین��ه پیگیری امور زندانیان توس��ط واحد 
مددکاری، اجرای احکام و شورای حل اختاف زندان و کاهش چشمگیر 
زندانیان مالی به ویژه زندانیان مهریه ابراز خرسندی کرد و این اقدامات را 

در اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری موثر دانست.

تشریح آخرین وضعیت لوایح قضایی 
در معاونت حقوقی قوه قضاییه 

مدیرکل تدوین لوایح و مق��ررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تاکید 
کرد: »در قالب ایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت« 
بیش��ترین نگاه حمایتی به نیمی از پیکره جامعه در نظرگرفته شده 
است. س��یدجعفر کاظم پور اظهار کرد: در مدتی که از تدوین ایحه 
تامین امنیت اجتماعی زنان در برابر خشونت گذشته است با حضور 
در مراجع علمی مختلف مانند دانشگاه ها و نهادهای ویژه حوزه زنان، 
از نظر کارشناسان استفاده کرده و حتی به بازنگری آن پرداخته ایم. 

وی در گفت وگو با ایرنا اضافه کرد: طرح مسایل مختلف در این زمینه 
از س��وی حقوقدانان و کارشناسان فرصتی است که می توان به رفع 
نواقص احتمالی آن کمک کرد یا نگاه های جامع تری را در آن به وجود 
آورد. کاظم پور ادامه داد: هیچ قانونی بی نقص نیست؛ از این رو، از نظر 
جامعه حقوقدانان و سایر اندیشمندان در نقد این ایحه برای اصاح 

نواقص احتمالی آن استفاده می کنیم.

   ایحه تامین امنیت زنان در دولت های مختلف
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه یادآوری 
کرد: ایحه تامین امنیت اجتماعی زنان علیه خشونت در دولت نهم 
مطرح شد و با توجه به اینکه طبق قانون اساسی تهیه لوایح قضایی 
به عهده قوه قضاییه است، دولت دوازدهم تصمیم گرفت این ایحه 

را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
کاظم پور اضافه کرد: دولت با درک صحیحی که از موضوع داشت، 
این ایحه را به قوه قضاییه ارجاع داد و این قوه نیز با ورود به مسایل 
قضایی، اصاحات دیگری را در سایر قسمت هایی که ماهیت قضایی 

نداشت، انجام داد و دولت نیز از آن استقبال کرد.
وی افزود: ایحه تامین امنیت اجتماعی زنان علیه خشونت با حدود 
50 ماده در معاونت حقوقی قوه قضاییه نهایی ش��د و با انتظاراتی که 
از ای��ن ایحه و توقعاتی که برای حمای��ت از جامعه زنان وجود دارد 
و س��تم هایی که در محیط خانواده و اجتماع بر زنان وارد می ش��ود، 
اصاحاتی در ایحه اعمال و بعد از نهایی شدن آن در معاونت حقوقی، 
متن نهایی برای ریاست دس��تگاه قضا ارسال شد که امیدواریم بعد 

از تایید، به دولت و سپس به مجلس شورای اسامی ارسال شود.

   فراین�د تصوی�ب لوایح قضای�ی در معاونت حقوقی 
قوه قضاییه 

کاظم پور گف��ت: تصویب لوایح قضای��ی در قوه قضاییه یک فرآیند 
طوانی دارد و زمانی که قوه قضاییه ایحه ای به دولت ارسال می کند، 
در آنجا نیز بررسی هایی صورت می گیرد. البته دولت معموا در ابعاد 
قضایی ایحه دخالت نمی کند اما در هر صورت ممکن است تغییراتی 
از سوی دولت، مجلس شورای اسامی، مرکز پژوهش های مجلس و 
کمیسیون قضایی مجلس اعمال شود که معاونت حقوقی قوه قضاییه 
نیز در همه این نهادها نقش دارد. وی اف��زود: ما همواره انتقادهای 
مربوط به لوایح قضایی را رصد می کنیم و ضمن بررسی مصاحبه ها 
و انتقادهای مطرح ش��ده، به جمع بندی نظرات می پردازیم. چون در 
مراحل بعد از تصویب قوه قضاییه این امکان و ظرفیت وجود دارد که 
ایحه را اصاح کنیم و امیدوار باشیم که قانون خوب و جامعی مانند 

قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشیم.

بازدید سردار کمالی  از زندان ساری
س��ردار کمالی رییس اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

جمهوری اسامی ایران از زندان شهرستان ساری بازدید کرد.
س��ردار کمالی رییس اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسامی ایران و هیات همراه در معیت سردار ایزدخواه فرمانده 
یگان حفاظت س��ازمان زندان های کش��ور و مدیرکل زندان های استان 

مازندران از زندان ساری بازدید کردند.
علی اکبرغفاریان مدیرکل زندان های استان مازندران در این نشست ضمن 
خیر مقدم، حضور متعهدانه مس��ئولین به استان مازندران را مایه مباحات 
و خرسندی دانست و تصریح کرد: این حضور نقطه عطفی در برنامه های 
زندانبانی استان به ویژه درحوزه یگان و سربازان وظیفه و مایه خیر و برکت 

و انگیزه در ادامه راه خدمت رسانی است.
غفاریان با مهم و حیاتی خواندن حضور پرس��نل وظیفه در زندان ها، آنان 
را به عنوان بازوان توانمند و اجرایی در تحقق برنامه ها و اهداف س��ازمان 

نام برد.

بهره مندی 47 نفر از زندانیان ندامتگاه 
فردیس از مرخصی تشویقی 

47 نفر از زندانیان ندامتگاه فردیس به دلیل حفظ قرآن از مرخصی تشویقی 
بهره مند شدند. احمد ش��هیدی خواه قاضی اجرای احکام کیفری در امور 
نظارت بر زندانیان استان البرز طی حضور در ندامتگاه فردیس گفت: 47 
نفر از زندانیان این ندامتگاه به دلیل حفظ قرآن و ش��رکت در کاس های 

فرهنگی و مسابقات کتابخانه ای از مرخصی تشویقی بهره مند شدند.
وی افزود: به اس��تناد دستورالعمل ش��رایط اعطای مرخصی و انتقال به 
زندان باز صادره از رییس کل دادگس��تری استان البرز و تاکید بر اصاح و 
تربیت زندانیان و تش��ویق آنان به قرائت و حفظ قرآن مجید و شرکت در 
کاس های فرهنگی این اقدام انجام شده و در نظر است عاوه بر اعطای 
مرخصی به عنوان یکی از عوامل اصلی س��ایر معاضدت های حقوقی نیز 

در دستور کار قرار گیرد .

برگزاری کارگاه آموزش قصه گویی ویژه 
مددجویان  کانون اصاح و تربیت

برگزاری کارگاه آم��وزش قصه گویی ویژه مددجوی��ان کانون اصاح و 
تربیت لرستان برگزار شد.

ب��ا همکاری دفتر حمایت از حقوق کودک دادگس��تری اس��تان و کانون 
پ��رورش فکری ک��ودکان و نوجوانان اس��تان لرس��تان کارگاه آموزش 
قصه گویی جهت آمادگی مددجویان کانون اصاح و تربیت برای حضور 

در مسابقات کشوری قصه گویی ۹0 ثانیه ای برگزار شد.

با توجه به ماده 4۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 
مجلس ش�ورای اسامی، اخ�ذ تأمین من�اس�ب برای اجازه 

خ�روج از ک�شور در چه پرونده ای صورت می پذیرد؟ 
با توج�ه به ماده 4۲ ق�انون حمای�ت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، امور مربوط 
به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده 
قانونی یادشده در پرونده ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می گیرد که قبًا 
نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ماقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است. 
با توجه به سیاق عبارات به کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می رسد 
»تأمین« می تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام 
ناظ��ر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی 
حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از 
حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین  شده توسط دادگاه، احراز آن 
نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین، اماره قانونی تصرف، 
قابلیت استناد دارد؟

با توجه به ماده ۳5 قانون مدنی که مقرر داشته است »تصرف به عنوان مالکیت، 
دلیل مالکیت است مگر اینکه خاف آن ثابت شود.« و با عنایت به اینکه ماده 
۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را عبارت از اوضاع و احوالی اعام داشته که به حکم 
قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری ش��ناخته می شود، و در ماده ۱۳۲۲ اماره 
تصرف را که در ماده ۳5 آمده در زمره امارات قانونی شمرده و در ماده ۱۳۲۳، 
امارات قانونی را معتبر تلقی کرده مگر آنکه دلیل برخاف آن موجود باشد، در 
فرض سؤال، زوج که مدعی مالکیت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه است، 
باید ادعای خود را با ارایه دلیل ثابت کند. در غیر این صورت دادگاه باید بر اساس 

اماره قانونی تصرف مبادرت به صدور رأی کند.

محشای مجموعه قوانین و مقررات 
حقوق خانواده

کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده توسط جال طالبی 
و بهزاد عزتی لطف گردآوری و تدوین شده است.  کتاب محشای مجموعه 
قوانین و مقررات حقوق خانواده توس��ط جال طالب��ی و بهزاد عزتی لطف 
گردآوری و تدوین شده است. این مجموعه توسط مرکز مطبوعات و انتشارات 
قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به تیراژ یک هزار نسخه به چاپ درآمد و هم اکنون به 
چاپ سوم رسیده و شامل اعراب گذاری نیز است. کثرت وضع قوانین و مقررات 
و سرعت و حجم تغییر قوانین، نویسندگان این مجموعه را بر آن داشت که 
به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه به ویژه حقوقدانان و ارتقای سطح دانش 
عمومی حقوقی در بین آحاد جامعه درصد این باشند که مجموعه ای از قوانین را 
با اعمال آخرین اصاحات و همچنین به همراه خاصه ای از آرای وحدت رویه و 
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به صورت موضوعی گردآوری و 
منتشر کنند. مجموعه محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده شامل 
مجموعه قوانین آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط، آرای وحدت رویه هیات 
عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، مصوبات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شورای عالی انقاب فرهنگی، بخشنامه های قوه قضاییه، 
نظریات مش��ورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، روی��ه قضایی دادگاه های 
ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده، مجموعه مش��اوره های قضایی )آیین 
دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی(، دایره المعارف عمومی حقوق )الفارق(، 

ترمینولوژی حقوق و فرهنگ لغات و آیات مرتبط قرآن کریم است.

رییس دی�وان عدالت اداری با اش�اره به 
افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها در 
دیوان گفت: در هشت ماهه امسال تعداد 
پرونده ه�ای مختومه از پرونده های وارده 

بیشتر شده است.

حجت ااسام محمدکاظم بهرامی در گفت وگو 
با صدا و سیما با اشاره به اینکه ۱5 آذر سال ۱۳۶0 
دیوان عدالت اداری تأسیس شد و در این ۳7 سال، 
روند رو به رشدی داشته است، افزود: اصول ۱70 و 
۱7۳ قانون اساسی به جایگاه دیوان عدالت اداری 
اش��اره می کند و بر اس��اس ای��ن دو اصل، مردم 
می توانن��د ابطال مصوبات غیرقانون��ی را از این 
دیوان درخواس��ت کنند و بر اساس این دو اصل 
مترقی دیوان عدالت اداری مرجع رس��یدگی به 

شکایات مردم از دستگاه هاست.
وی اظهار کرد: در این س��ال ها روز به روز میزان 
ش��کایات و همچنین نحوه رسیدگی ها افزایش 
یافته و در س��ال ۹۶ برای اولین بار در ۱0 س��ال 
گذشته )8۶ تا ۹۶( تعداد پرونده های رسیدگی شده 
و مختومه بیش��تر از وارده ها ش��د؛ به این ترتیب 
که در س��ال گذش��ته تعداد پرونده های وارده به 
ش��عب بدوی و تجدیدنظر دیوان ۱۹۹ هزار بود. 
در حالی که تعداد مختومه ه��ا ۲۱۳ هزار پرونده 
بود و این آمار رو به رشد را در هشت ماهه امسال 
هم داشتیم. رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: 
هم اکنون تع��داد پرونده ه��ای موجودی دیوان 
بس��یار کاهش یافته، به این ترتیب که موجودی 
ما در ش��عب تجدید نظر که 4۶ هزار بوده اکنون 
به ۳0 هزار رسیده است و این جدیت کار قضات 

را نشان می دهد.
بهرامی در پاسخ به سوالی درباره میانگین زمان 
رس��یدگی به هر پرونده در دیوان گفت: در حالی 
که در هش��ت ماهه ابتدای سال گذشته متوسط 
زمان رسیدگی در شعب بدوی ۲45 روز بود در ۶ 
ماه ابتدای امس��ال این زمان به ۱7۹ روز کاهش 
یافت و در زمینه شعب تجدید نظر هم ۲۲4 روز به 
۱54 روز کاه��ش یافت و این حاکی از روند رو به 
رشد فعالیت ها در شعب بدوی و تجدیدنظر است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیشتر از چه 

دستگاه هایی به دیوان ش��کایت می شود افزود: 
بیشترین ش��کایت ها از سازمان تأمین اجتماعی 
اس��ت؛ چرا که این س��ازمان بیش��ترین عائله را 
دارد و در ردیف های بعدی بیش��تر شکایت ها از 
وزارتخانه های رفاه، بهداشت، آموزش و پرورش 

و شهرداری هاست.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: افزایش میزان 
ش��کایات در موارد مذکور به جهت تعداد باای 
عائله آنهاست؛ برای مثال آموزش و پرورشی که 
بیش از یک میلیون معلم و کارمند دارد قطعاً میزان 
شکایاتش از وزارتخانه ای که 50 هزار نفر کارمند 

دارد، بیشتر خواهد شد.
بهرامی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه دیوان 
عدالت اداری چه اقدامی برای پیشگیری از ورود 
پرونده ها به دیوان انجام داده است؟ افزود: یکی 
از راهکارها در این باره اصاح قوانین است؛ چرا 
که قوانین ما در بس��یاری از موارد مبهم اس��ت و 
واقعا دستگاه اجرایی یا شهرداری ها به طور عمد 
نمی خواهند حقوق اف��راد را پایمال کنند و وجود 
برخی مشکات به سبب برداشت های متفاوت 

از قانون است.
وی درخص��وص ضمانت اجرای اح��کام دیوان 
عدال��ت اداری بیان کرد: اگر دس��تگاهی بدون 
ع��ذر در اجرای احکام دیوان تأخی��ر کند پرونده 
به دادگاه فرس��تاده می ش��ود و متخلف انفصال 

موقت از خدمت خواهد ش��د البته در بس��یاری از 
موارد دیده ایم که وقتی دیوان در این مرحله قدم 
می گذارد بافاصله دستگاه مورد نظر حکم دیوان 

را اجرا می کند.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: از مس��ئوان 
و مدیران دولتی و غیردولتی مانند ش��هرداری ها 
می خواهی��م به آرای دی��وان توج��ه و در موارد 
مشابه به گونه ای عمل کنند تا این شکایات تکرار 
نشود و منتظر ش��کایت افراد نباشند. از مردم هم 
می خواهیم اگر واقعاً حقی دارند به دیوان شکایت 
کنن��د؛ چرا ک��ه ما در بررس��ی ها به ای��ن نتیجه 
رس��یده ایم که ۶5 درصد ش��کایات به دیوان یا 

درست نبوده یا وارد نبوده است.

   بی�ش از 80 درصد اح�کام دیوان در 
اباغ اولیه اجرا می شود

همچنین غامرضا موابیگی، معاون بازرس��ی 
و نظ��ارت دی��وان عدالت اداری گف��ت: با وجود 
افزای��ش پرونده های ورودی ب��ه دیوان عدالت 
اداری، میزان پرونده های مختومه در این سال ها 
روند افزایشی داشته است. به این ترتیب که پیش 
از این، میانگین زمان رس��یدگی به پرونده ها در 
شعب بدوی یک سال بود که هم اکنون به کمتر 
از هفت ماه رسیده اس��ت که البته باید این زمان 

هم کاهش پیدا کند.

وی درباره الکترونیکی شدن پرونده ها در دیوان 
عدال��ت اداری اف��زود: دیوان ت��اش دارد روند 
الکترونیک��ی ش��دن پرونده ها را توس��عه دهد و 
اکنون فقط فرآیند رسیدگی ها الکترونیکی است 
که تاش داریم دیگر مراحل نیز الکترونیکی شود.

موابیگی ادامه داد: به صورت تقریبی حدود 80 
درصد احکام دی��وان در همان مرحله اباغ اولیه 

اجرا می شود و به اجرای احکام نمی رود.
وی اضافه کرد: برخ��ی اوقات تأمین اعتبار ازم 
صورت نگرفته اس��ت که در اینجا دیوان فرصت 
یک س��اله برای پرداخت حق افراد به س��ازمان 
مربوط��ه می ده��د تا بتوانن��د در قان��ون بودجه 

پیش بینی کنند.
موابیگ��ی گفت: در بند ج ماده ۲4 قانون تنظیم 
بخش��ی از مقررات مالی دولت، پیش بینی شده 
اس��ت درباره این گونه احکام، س��ازمان برنامه و 

بودجه کشور مشکل بودجه آن را برطرف کند.
معاون بازرس��ی و نظارت دیوان عدالت اداری در 
پاس��خ به س��ؤالی مبنی بر اینکه چه تعاماتی با 
دستگاه ها و سازمان ها دارید تا پرونده های ورودی 
به دیوان کاهش یابد؟ گفت: ریاس��ت دیوان به 
موضوع پیشگیری بسیار اهمیت می دهند. مثًا ما 
در خصوص کمیسیون ماده ۱00 جزواتی منتشر 

کرده ایم و آموزش هایی نیز داده ایم.
وی گف��ت: در بح��ث کار و تأمی��ن اجتماعی و 
هیأت ه��ای ح��ل اخت��اف و در راس��تای امور 
استخدامی در دستگاه ها تعاماتی ایجاد کرده ایم 

تا منتهی به تشکیل پرونده نشود.
موابیگی در پاسخ به اینکه چه پرونده هایی پس 
از هیأت تخصصی در هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری بررسی می شود؟ افزود: شکایت از مصوبات، 
آیین نامه ها و نظامات به هیأت تخصصی می آید 
و اگر این هیأت آن مصوب��ه را قابل ابطال بداند 
خ��ودش نمی توان��د رأی دهد و بای��د به هیأت 

عمومی ارجاع شود.
وی خاطرنش��ان کرد: صدور رأی، وحدت رویه و 
ایجاد رویه هم در صاحیت هیأت عمومی دیوان 
است یعنی اگر ش��عب دیوان در موضوعی آرای 
متفاوت صادر کنند به سبب وحدت رویه به هیأت 

عمومی دیوان می آید.

افزایش پرونده های مختومه دیوان عدالت 
نسبت به سال گذشته

حجت ااسام محمدکاظم بهرامی مطرح کرد

گزیده ها

خبر 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان خبر داد
صدور حکم قطعی پرونده گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه گندم 

رییس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد

تاش مضاعف برای رفع مشکات کامیون داران

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس�تان گلستان، حکم قطعی 
پرونده عرضه خارج از ش�بکه و گرانفروشی گندم را ۲87 

میلیارد ریال اعام کرد.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی س��ازمان تعزیرات حکومتی، حس��ین 
حسن پور گفت: با گزارش س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره 

غله استان گلستان در مورد عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی گندم 
دریافتی از بورس به مقدار بی��ش از ۱7 میلیون کیلوگرم، پرونده در 

اداره تعزیرات حکومتی کردکوی رسیدگی شد.
وی اف��زود: ای��ن پرونده پس از س��یر مراحل قانون��ی و اخذ نظریه 
کارشناسی درخصوص عرضه خارج از ش��بکه انجام شده و با احراز 
تخلف، متهم برابر مرتبه اول ماده ۶۱ قانون نظام صنفی، به عرضه 

کاا در ش��بکه و پرداخ��ت ۳۲۳ میلیارد ریال ج��زای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلس��تان تصریح کرد: با تجدید 
نظرخواه��ی مدیرعام��ل کارخانه، پرون��ده مجددا در ش��عبه دوم 
تجدیدنظر اس��تان بررس��ی و نهایتا حکم به پرداخت ۲87 میلیارد 

ریال قطعی شد.

رییس کل دادگستری استان زنجان بر تاش مضاعف برای رفع 
مشکات کامیون داران تأکید کرد.

حجت ااسام اس��ماعیل صادقی نیارکی در دیدار با اعضای هیأت مدیره 
انجمن صنفی کارفرمایی رانندگان اس��تان زنجان و حومه گفت: موضوع 
حمل و نقل در کشور از جایگاه فوق العاده ای برخوردار است و تمام نظام های 
حقوقی به این مهم پی برده اند و در این میان، حمل و نقل زمینی نقش مهمی 

در اقتصاد و ارایه خدمات دارد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان 
زنجان، وی با بیان اینکه امنیت کشور نباید تحت تأثیر بدرفتاری عده ای قرار 
گیرد، عنوان کرد: مسئوان امر باید تمام تاش خود را برای برطرف کردن 
احتیاجات رانندگان به کار گیرند چرا که  زندگی امروزی منهای حمل و نقل 
مفهومی ندارد و نمی شود بدون استفاده از این وسیله خدمات ارایه کرد.صادقی 
نیارکی با بیان اینکه پایانه ها باید در اعام و توزیع بارها به عدالت رفتار کنند، 
افزود: ارایه خدمات روان، درس��ت و رفع مشکات رانندگان از اولویت های 

مسئوان امر باشد . وی با بیان اینکه زیاده خواهی در هر صنفی خوب نیست، 
تصریح کرد: این زیاده خواهی ممکن است از سوی یک فرد یا یک انجمن 
باشد. این مقام عالی قضایی استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود 
به  موضوع دریافت وجوه اضافی پایانه ها از کامیون داران اشاره و بیان کرد: با 
توجه به مشکات و سختی کار این افراد اخذ وجوه اضافی قابل توجیه نیست 
لذا اهمیت کار این قشر زحمت کش با آن شرایط سختی کار در جاده ها بسیار 

بااست و بایذ تاش مضاعف برای رفع مشکاتشان صورت گیرد .
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   اجتماعی  

چهرهها

 لزوم توجه به ابعاد بین المللی 
مراسم اربعین

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت 
گفت: باتوجه به حضور زائران مذاهب 
و ادی��ان مختلف در مراس��م اربعین، 
ایجاد معاون��ت بین الملل در س��تاد 
مرک��زی اربعی��ن ضروری اس��ت. 
حجت ااس������ام س�����یدعلی 
قاضی عسکر، پیشرفت ها و تحوات 
صورت گرفته در مراسم اربعین امسال را در مقایسه با سال های قبل قابل 
قبول خواند. وی با اش��اره به برخی نواقص و ناهماهنگی ها دراین کنگره 
عظیم مردمی، بیان کرد: این نواقص باید با آسیب شناسی جدی مرتفع شود.

۸۰۰هزار صندلی خالی 
در مدارس غیردولتی

رییس س��ازمان مدارس غیردولتی و 
مشارکت های مردمی اظهار کرد: بین 
۵۰۰ ت��ا ۸۰۰ هزار صندل��ی خالی در 
مدارس غیر دولتی داریم؛ ما در بحث 
خرید خدمات امسال کمتر توانستیم 
ظرفیت مدارس را تکمیل کنیم، زیرا 
بودج��ه ازم را برای ای��ن موضوع در 
اختیار نداشتیم. مجتبی زینی وند اضافه کرد: اعتباری که در اختیار داشتیم را در 
بحث خرید خدمات برای تحت پوشش قرار دادن مدارس دولتی در مناطق 
محروم هزینه کردیم، اما در زمینه صندلی خالی نیاز به حمایت بیشتری داریم.

آمار باای کم خونی در ایران
مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: 
آمار کم خونی در ایران باا است که 
این امر اثرات متع��ددی را می تواند 
داش��ته باش��د. علی اکبر پورفتح اه 
افزود: مدیریت کم خونی نه فقط برای 
اف��رادی که برای عم��ل جراحی به 
بیمارس��تان می روند، بلکه در افراد 
عادی هم باید انجام شود. زیرا کم خونی می تواند پیامدهای متعددی چون 
خستگی درپی داشته باشد. باید توجه کرد که کم خونی به ویژه فقر آهن با 

آهن تراپی و... رفع می شود. 

آغاز ثبت نام کنکور ارشد
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 
ناپیوسته سال 9۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی 
کشور از روز گذشته آغاز شده اس��ت و ۲۵ آذر پایان می پذیرد. حسین 
توکلی افزود: متقاضیان می توانند با درنظر داش��تن شرایط عمومی و 
اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ثبت نام کنند. 
وی گفت: ثبت نام در ۶گروه آموزشی و ۱۲۶کدرشته انجام می گیرد. 
هزینه ثبت نام ۴۵۰ هزار ریال اس��ت که افراد باید با کارت های شبکه 
بانکی شتاب که پرداخت الکترونیک آن فعال است آن را پرداخت کنند.

انتقاد از کم کاری در جمع آوری 
معتادان متجاهر

رییس پلیس مب��ارزه با مواد مخدر پایتخت ب��ا تاکید بر اینکه صفر تا 
۱۰۰ جمع آوری، بازپروری و توانمندس��ازی معتادان متجاهر به یک 
نهاد واگذار شود، از کم کاری برخی از سازمان های متولی در خصوص 
جمع آوری معتادان متجاهر انتقاد کرد. سرهنگ محمد بخشنده بیان 
کرد: بحث معتادان یک آسیب اجتماعی است و پرداختن به این موضوع 
از اولویت های کاری در تمامی دستگاه ها است. تمام دستگاه ها باید به 

این امر ورود کنند تا معضل موجود مرحله به مرحله برطرف شود.

کواک و سیاب در 15 استان 
رییس س��ازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر اعام کرد: برف، 
کواک، سیل و آب گرفتگی در ۱۵ استان کشور، ۲۶۰۰نفر را گرفتار 
کرد.مرتضی سلیمی با بیان اینکه س��یل و آب گرفتگی را در ۶ استان 
ایام، خوزستان، قزوین، کرمانشاه، لرس��تان و همدان شاهد بودیم، 
افزود: به ۸۴3 نفر، خدمات امدادی ازم ارائه شد. متاسفانه در اثر سیل 
یک نفر در شهرستان اندیکا، استان خوزستان فوت کرد.وی همچنین 
ازوقوع برف و کواک در 9 استان آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، 
قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، گلستان، مرکزی و همدان و ۱٧ 

محور کوهستانی خبر داد.

فرسودگی نیمی 
از ناوگان اتوبوس شهری 

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: هم 
اکنون بیش از ۵۰درصد ناوگان اتوبوس��رانی ش��هری کشور و حتی 
کانشهرها فرسوده هس��تند. مهدی جمالی نژاد ادامه داد: هم اکنون 
قیمت اتوبوس ها افزایش یافته و بر این مبنا نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 

بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
 

کاهش ظرفیت پذیرش در رشته پرستاری
قائم مقام معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت، با بیان اینکه سیاست 
وزارتخانه تثبیت ظرفیت رش��ته پرستاری است، گفت: تا سال ۱۴۰۰ 
ظرفی��ت در پذیرش این رش��ته ادامه دارد و پس از آن روند کاهش��ی 
خواهیم داشت. حمیداکبری با اشاره به وجود آمارهای متفاوت درباره 
کمبود پرستار و تعداد دانشجویان این رشته افزود: آمار و ارقامی که از 
این مطالعات به دست آمد نشان می دهد که در برخی از رشته ها ظرفیت 

پذیرش بیش از اندازه است و باید روند کاهشی داشته باشیم.

خبر

HEMAYATONLINE.
IR

نمایش »چهره ایران« در همایش 10 روز با عکاسان
 ای�ن روزها خان�ه هنرمندان ای�ران میزبان 

گروه
هفتمین دوره همایش »1۰ روز با عکاس�ان فرهنگی

ای�ران« ب�ا عن�وان »چه�ره ایران« اس�ت؛ 
همایش�ی که به گفته رییس مدیره انجمن 
عکاسان ایران، امسال با تجمیع ۷ شاخه هنر عکاسی برگزار 

شده است.

رئیس هیأت مدیره انجمن عکاس��ان ای��ران در افتتاحیه هفتمین دوره 
همایش گفت: جمع شدن ٧ شاخه هنر عکاسی در کنار یکدیگر اتفاقی 
خجسته ای است و امیدواریم امسال این دوره ۱۰ روز با عکاسان موفق تر و 
ماندگارتر باشد. سیف اه صمدیان افزود: امیدوارم این ۱۰ روز که همایش 
در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، پشت هم و همراه یکدیگر باشیم.  
وی همچنین به توافق مابین اداره کل هنرهای تجسمی و انجمن های 
تجسمی اشاره و ضمن تجلیل از این توافق اظهارکرد: قرار است در این 
دوره فعالیت اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
از دوس��اانه ها حمایت کند و در کنار انجمن ها با حمایت و نظارت، )نه 
دخالت( حضور داشته باش��د و ما این اتفاق را که امید به دائمی بودن آن 

داریم به فال نیک می گیریم.

   بیش از هر زمانی به وحدت ملی نیاز داریم
در ادامه این مراسم مجید رجبی معمار، مدیر عامل خانه هنرمندان ایران 
هم گفت: در این شرایط س��خت که بیش از هر زمانی به وحدت ملی نیاز 
داریم انتخاب شعار »چهره ایران« برای نمایشگاه انتخاب هوشمندانه و 
قابل تقدیری است. از سوی جامعه هنری و انجمن های هنرهای تجسمی 
از حرکت جدید و تاش اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامی تشکر می کنم و امیدوارم این روند به خوبی ادامه داشته باشد.

   برگزاری 1۰۰ برنامه 
مجید ناگهی، دبیر هفتمین دوره همایش ۱۰ روز با عکاسان هم گفت: همه 
دوستان در انجمن، هیأت مؤس��س همایش و ستاد همایش سعی کرده اند 
برنامه ای تدارک ببینند که بتوانیم در طول این ۱۰ روز به عکاسی فکر و از آن 
استفاده کنیم. وی ادامه داد : امسال ۱۰۰ برنامه با حضور ۱۰۰ استاد و کارشناس 
داریم، 3۰۰ عکاس همکاری و حضور دارند و حدود ۴۰۰ عکس نیز روی دیوار 
گالری ها نمایش داده شده که امید است آغاز و حرکتی برای سال آینده باشد.

   زیبایی امری ذهنی و انتقال ناپذیر است
همچنین در نشست تخصصی »زیبایی شناس��ی و بازتاب آن در تصویر 
عکاسانه« که از برنامه های جانبی این همایش است، از یک اشتباه رایج در 

جشنواره های عکاسی صحبت شد. شهاب الدین عادل به عنوان مدیر این 
نشست، زیبایی شناسی در هنر عکاسی را مبحثی گسترده خواند و در این 
باره گفت: برخی معتقدند که زیبایی میل به لذت است بنابراین فکر می کنم 
با توجه به گستردگی موضوع بهتر است که بر مسئله زیبایی تمرکز کنیم.

محمدرضا شریف زاده کارشناس ارش��د پژوهش هنر هم در بیان تعریف 
مبحث زیبایی، بیان کرد: ما تصاویر متعددی در طول تاریخ پدیده عکاسی 
از عکاسان حرفه ای گرفته تا مواردی که اتفاقی رخ داده، عکاسی مستند و... 
داریم که وقتی به هر کدام از این مجموعه ها توجه می کنیم، با امری مواجه 
می شویم که به آن متدولوژی تصویر یا شناخت تصویر گفته می شود. وقتی 
ما عنوان بزرگی را به نام زیبایی شناسی تصویر مطرح می کنیم، نمی توانیم 
تمام عواملی که در ذیل این موضوع می گنجد، بررسی کنیم. وقتی با پدیده ای 
به نام عکاسی مواجه می شویم، می توانیم آن را به دو بخش کلی تقسیم کنیم 
که بخش نخست، گونه ای عملکردگراست که به تولید می پردازد اما گونه دوم 
شامل تئوری های تصویری می شود. وی همچنین با اشاره به اشتباهی رایج 
در ایران گفت: هر وقت جشنواره یا مسابقه عکاسی در ایران شکل می گیرد 
یک گزینه اشتباه وجود دارد که در آن بر دستکاری نشدن عکس، تاکید شده 
است. درست است که عنصر زمان و مکان در یک عکس متغیر نیست اما 
همیشه در عالم تفسیر بر اساس موقعیت اقلیمی و... همان تصویر می تواند 
تفاسیر متفاوتی داشته باشد؛ یعنی یک عکس می تواند در طول سال ها و 
قرن های مختلف، معانی متفاوتی بیابد هر چند که در یک زمان ثابت باقی 
مانده است. شهاب الدین عادل، استاد دانشگاه نیز حوزه نقد را در ایران نوپا 
دانس��ت و گفت: اغلب کسانی که در فلسفه هنر هستند و رابطه بین هنر و 
فلسفه را با برجسته کردن مفهوم زیبایی و زیبایی شناسی مطرح می کنند، دو 
نکته مهم را مدنظر دارند. یکی از این نکات این است که زیبایی امری ذهنی 
و انتقال ناپذیر است یعنی هر کس به نوبه خود از جهان مقابل مفهوم دریافت 

می کند و الزاماً زیبایی برای همه اشخاص یکسان نیست.

جواد شمقدری با اش��اره به روند تولید س��ریال »نفوذ«، درباره از 
محتوای این مجموعه تلویزیونی گفت: سریال »نفوذ« در خصوص 
انقاب دوم و تس��خیر انه جاسوسی آمریکاست. در این داستان 
ضمن ارائه یک درام اجتماعی در خال مباحث سیاسی، روایتی از 
رویداد های 9 ماهه پس از انقاب اسامی و تسخیر انه جاسوسی 

را هم بیان می کنیم.
این کارگردان در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران افزود: تا امروز 
نزدیک به ۶۰ درصد از مجموعه در ش��مال کشور تصویربرداری 
شده است و همچنان درگیر ضبط بخش های جنگ گنبد هستیم.

وی ادامه داد: تمامی لوکیشن ها برای تصویربرداری بخش جنگ 
گنبد در شمال کشور اس��ت و احتمال می رود که تا یک ماه آینده 
همچنان در این منطقه مش��غول به کار باشیم. ما برای ساخت این 
مجموعه از تمامی مس��تندات آرش��یوی، اس��ناد انه جاسوسی، 
گزارش های آمریکایی ها از فعالیت هایش��ان در ای��ران و ... بهره 
بردیم و س��عی کردیم داس��تان را دقیق بر اس��اس وقایع و اسناد 

تاریخی بیان کنیم.
وی ادامه داد: مجموعه »نفوذ« اس��تمرار حضور و نفوذ و مداخله 
آمریکایی را در جریان پس از انقاب اسامی نشان می داد؛ اینکه 
چگونه آمریکایی ها درصدد از بین بردن انقاب ما بودند. شمقدری 
در خصوص پخش این س��ریال گفت: مس��ئوان صدا و سیما بر 
حسب حساسیتی که نسبت به ایام اه دهه فجر دارند، می خواهند 
که این مجموعه از اول بهمن ماه روی آنتن برود؛ اما چون سریال 
سال گذشته و کمی دیر کلید خورد و ما صحنه های برف را از دست 

دادیم، پخش هر شب آن در آن زمان کمی غریب و سخت است.

ذخیره

۶۰ درصد سریال »نفوذ« 
تصویربرداری شد

قائم مقام سازمان صدا و سیما اظهارکرد: سریال های ویژه سیما 
علی رغم مشکات اقتصادی در آستانه پیش تولید قرار دارد.

حجت ااسام سید رمضان موسوی مقدم در این باره به تسنیم، 
گفت: مشکات اقتصادی باعث شده کمتر پروژه های الف و الف 
ویژه ساخته شوند اما متوقف نشده اند. همان طور که می دانید پیش 
تولید سریال »سلمان فارسی« آغاز شده و سریال »موسی )ع(« 

در آستانه پیش تولید قرار دارد.
وی تاکید کرد: صداوسیما رو به جلو حرکت می کند و یکی از بازوان 
مورد اقبالش هم آثار نمایشی است. ما به خاطر به سرانجام رسیدن 
برخی پروژه های با اهمیت تر مثل »س��لمان فارسی« و »موسی 
)ع(« را در دس��تور کار قرار داده ایم. چون به هر حال مش��کات 
اقتصادی بر روی ساخت س��ریال های بلند تأثیر می گذارد. هیچ 
ترجیحی نداده ایم که به س��ریال های کوتاه ی��ا اصطاحًا مینی 
س��ریال بیش��تر اهمیت داده ش��ود. این نوع آثار هم باید باشد و 
همچون گذشته سعی مان بر این است سالی چند پروژه الف و الف 

ویژه هم داشته باشیم.
قائم مقام صداوس��یما در پاس��خ به س��ؤالی درباره فرمایش��ات 
رهبری نسبت به س��اخت مجموعه های تلویزیونی، افزود: رهبر 
معظم انقاب هوشمندانه و دقیق اولویت ها را مشخص کرده اند که 
طی طریق صداوسیما در عرصه ساخت سریال ها و مجموعه های 
تلویزیونی قرار می گیرد. ولی مهم ترین نکته ای که ایشان فرمودند 
که سریال ها منطبق با واقعیت های جامعه ساخته شوند. در عین 
حال سریال سازان ما به سبک زندگی، آرمان ها و انقابی گری ها 

و هویت ملی اهتمام دهند.

رسانه ملی

تولید سریال های ویژه 
در دستور کار رسانه ملی

آیین سپاس »افشین بختیار« از عکاسان پیشکسوت و فعال در شناخت و معرفی ایران، از سوی جشنواره ملی عکس 
شاهنامه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در این برنامه اکبر عالمی مستندساز و از اساتید گفت: هیچ چیز در 
تاریخ تمدن افتخارآمیزتر از کلمه وجود ندارد اما عکاسی دنیا را به شکل طوفنده ای تغییر داد تا جایی که یک تصویر به 
اندازه هزاران کلمه سخن می گوید. وی اضافه کرد: تصویر فاصله ها را کوتاه و عکاسی به طرز شگفت انگیز و معجزه آوری 
فاصله ها را نزدیک کرد. افشین بختیار یکی از افرادی است که به خوبی می داند که دوربین عکاسی چه معجزه ای است. 
عالمی در تمجید از استاد بختیار ادامه داد: اگر تا پایان عمرمان تاش کنیم و استعداد شگفت انگیزی هم داشته باشیم، 
آن وقت شاید مانند افشین بختیار شاید بتوانیم در ۱۰ سبک عکاسی، حرفی برای گفتن داشته باشیم. این استاد دانشگاه 
خاطرنشان کرد: به میهمانان خارجی ام یا به مدیران و دانشمندان شرکت های خارجی به جای آنکه بگویم ما کشوری 
هستیم با بیش از ٧ هزارسال تمدن، یک یا چند جلد از کتاب های افشین بختیار را هدیه می دهم، زیرا عکس های او 
می گویند که ما چه کسی هستیم! معرف ما هستند و بیان می کنند که ایران هویت دارد. عالمی خاطرنشان کرد: عکاس 
اگر جهان بینی نداشته باشد، انگار دارد عکس یادگاری می گیرد. نقطه تمایز افشین بختیار و دیگر بزرگان عکاسی با 
بقیه عکاسان، جهان بینی آنهاست. ازم به توضیح است که افشین بختیار نزدیک به ۴۵ سال است که به کار عکاسی 
در موضوعاتی از طبیعت، معماری، مردمی، صنعتی و هوایی از ایران و میراث فرهنگی و آثار باستانی مشغول بوده و 
از او بیش از ۶۵ کتاب نفیس ایران شناس��ی به چاپ رس��یده است که از میان آنها می توان به کتاب های از پاسارگاد تا 
داراب، ایران سرزمین افسانه ای، سفر به ایران، پرسپولیس، ایران و ایرانیان، هفت اقلیم، سیستان و بلوچستان، ایران 

سرای کهن، گیان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، هفت رنگ زندگی و ایران، انسان، طبیعت و زندگی اشاره کرد.

خبر ویژه

به گفته فرزاد ادیبی، همکاری داوران نکته سنج، خاق، نوآور و پویا به ایجاد نوآوری و پویایی در بخش 
گرافیک یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، کمک خواهد کرد.

دبیر بخش گرافیک یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر به مهر گفت: در این دوره از جشنواره، آثار هنری 
در ۱۰ بخش مجزا ارائه می شوند تا شاهد حضور فعال تری از هنرمندان در حرفه و رشته های تخصصی شان 
باشیم. وی درباره تاثیر مجزا شدن بخش های جشنواره اظهار کرد: نمایشگاه، جشنواره و سوگواره در حیطه 
طراحی پوستر بسیار است و همه آنها به ارتقای هنر گرافیک کمک می کنند؛ اگر چه نقدهایی جدی بر همه آنها 
دارم اما این برنامه های هنری به عنوان تاش های کوچک تاثیر خوبی در رشد این هنر خواهند داشت. در این 
میان جشنواره هنرهای تجسمی فجر هم مثل بقیه جشنواره ها، به رشد گرافیک در بین جوانان کمک خواهد 
کرد. دبیر بخش گرافیک یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیان کرد: این که داوری آثار این بخش را 
مهران زمانی، سیامک فیلی زاده و علیرضا مصطفی زاده برعهده دارند یکی دیگر از نقاط قوت بخش گرافیک 
یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر است زیرا قطعا در نگاه داورانه این افراد نوعی آموزش وجود دارد که 
به ایجاد جریان نوآوری و پویایی کمک خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه همه تاش برگزارکنندگان جشنواره 
بر این است که قدمی فراتر از پیش بردارند، درباره همکاری گالری داران به عنوان دیگر اتفاق جدید این دوره 
جشنواره خاطرنشان کرد: حضور گالری داران به عنوان بخش مهمی از حرفه هنرهای تجسمی بسیار ازم 
بود. این بخش خصوصی و فعال با نمایش آثار معاصر به گسترش هنر در بین مخاطبان کمک بسیار شایان 

توجهی می کند و از سویی به اقتصاد هنر هم به طور جدی و تخصصی می پردازد.

     نگارش سریال »خورشید همچنان می درخشد« توسط حامد قربانی به پایان رسیده است و به احتمال فراوان تولید تا پایان امسال لزوم توجه به اقتصاد هنر
آغاز می ش��ود. »خورشید همچنان می درخشد« برگرفته از یکی از داستان های همینگوی است. داستان سریال در دهه ۴۰ می گذرد و 
اقتباس��ی از دو رمان »آرزوهای بزرگ« و »دیوید کاپرفیلد« است و مربوط به فضای سیاسی دهه ۴۰ و ماجرای جنگل های سیاهکل 
اس��ت. همچنین این مجموعه از بحث های فرهنگی، تاریخی و فولکلور برخوردار است.این سریال در شمال کشور تولید خواهد شد و 
داستان تا دهه ۶۰ و ٧۰ به طول می انجامد. »خورشید همچنان می درخشد« در ۵۰ قسمت و دو فصل به تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه 

و نویسندگی حامد قربانی در مرکز سیمافیلم تولید خواهد شد.

    پروانه نمایش فیلم سینمایی »طا« به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه کنندگی رامبد جوان و محمد شایسته صادر شد.مراحل فنی 
تازه ترین فیلم پرویز ش��هبازی به تازگی به پایان رسیده و به احتمال فراوان اولین نمایش »طا« در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
خواهد بود.»طا« که خردادماه در تهران فیلمبرداری شد یک روایت اجتماعی درباره مسائل روز جوانان است.نگار جواهریان، هومن 

سیدی، طناز طباطبایی، هدی زین العابدین، احترام برومند و مهرداد صدیقیان بازیگران اصلی »طا« هستند. 

    باشگاه جشنواره جهانی فیلم فجر از پنج ش��نبه ۱۵ آذر عضوگیری خود را آغاز کرد.عاقه مندان برای عضویت در باشگاه جشنواره 
جهانی فیلم فجر و بهره مندی از مزایای آن می توانند به آدرس www.fajriff.com مراجعه کرده و در س��ایت فارسی جشنواره  بر 

روی لینک باشگاه کلیک کنند.

    فرج اه حیدری فیلمبردار پیشکسوت سینمای ایران بر اثر ایست قلبی در سن ۶۲ سالگی درگذشت.او تاکنون مدیر فیلمبرداری بیش 
از 3۰ فیلم سینمایی و فیلمبردار نزدیک به ۲۰ اثر سینمایی بوده است. 

تیترواره

عکس های استاد بختیار بهترین معرف پیشینه ایران است
گفت وگو

طرح تحول نظام س�امت ک�ه بزرگترین 
طرح بهداش�ت و درمان در کشور به شمار 
م�ی رود، اگرچه پیش از این با چالش هایی 
مواجه بوده اس�ت، اما به نظر می رس�د این 
روزها ط�رح م�ورد نظر ب�ا توجه ب�ه ارائه 
خدمات قابل توجه، در مدت اجرایی شدن 
خود، دچار مشکات جدیدی شده تا به آنجا 
که نمایندگان مجلس، همچنین مسئوان 
وزارت بهداشت را با دلنگرانی های جدیدی 

مواجه کرده است.

  داستان ادامه دار محدودیت های 
منابع مالی

بروز ضعف در عملکرد طرح تحول نظام سامت 
گای��ه ای اس��ت که روز گذش��ته حس��ین علی 
شهریاری، رییس کمیس��یون بهداشت و درمان 
مجلس عنوان کرد، با ای��ن توضیح که طرح مورد 
نظ��ر با توجه ب��ه ارائه خدمات مثبت، در دو س��ال 
گذشته دچار ضعف شده است به طوری که اکنون 
نگران آن هس��تیم. دلنگرانی هایی که بخش��ی 
از آن ب��ه محدودیت های منابع مالی س��ازمان ها 
و ش��رکت های بیمه گر باز می گ��ردد، زیرا که این 
موضوع بیمارس��تان ها را با مش��کات بسیاری 
مواجه کرده اس��ت که زیبنده طرحی نیس��ت که 
افتخار متولیان نظام بهداش��ت و در مان کشور به 

حساب می آید.

  پی�ش نی�از مهم ب�رای ط�رح تحول 
سامت

محدودیت های منابع مالی معضلی است که البته 
به اعتقاد برخی از کارشناس��ان یک پارچه کردن 
بیمه های درمانی می توانند تا حد زیادی گره از آن 
باز کند. این درحالی اس��ت که بیمه های پایه باید 
طبق اصل سوم قانون اساسی و قانون برنامه ششم 
توسعه یکپارچه و فراگیر شده و وحدت رویه داشته 
باشد. بحثی که رسول خضری، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس نیز به آن اش��اره کرده است. به 
اعتقاد وی یک��ی از پیش نیازه��ای طرح تحول 
سامت یک پارچه کردن بیمه های درمانی است. 
طبق قانون هر فرد ایرانی باید دفترچه بیمه داشته 
باشد، اگر این بیمه کیفیت و عمق داشته باشد عما 
حلقه واسطه کامل و درستی تشکیل می شود. اما 
درحال حاضر این حلقه واس��طه به صورت ناقص 

وج��ود دارد و طبیعت��ا نتایج ناقصی ه��م دریافت 
می کنیم که باعث نارضایتی می شود. آنچه زوایای 
دیگری نیز داشت، به عبارتی همانطور که گفته شد 
بعد از اجرای طرح تحول س��امت توسط وزارت 
بهداشت، از جمله مشکات این وزارتخانه در راه 
اجرایی شدن طرح مذکور، کمبود منابع مالی بوده 
بحثی که پیش از این باعث شد تا وزارت بهداشت، 
به موض��وع ارائه خدمات به بیمه ش��دگان تامین 
اجتماعی در مراکز درمانی بخش دولتی اشاره کرده 
و آن را توجیه خود ب��رای در اختیار گرفتن بخش 
درمان تامین اجتماعی بداند، آنچه که چالش این 
سال های دولت بوده است. البته باید گفت؛ در تمام 
این مدت هم سازمان تامین اجتماعی با این توضیح 
که به عنوان یک سازمان عمومی که از حق بیمه 
کارگران ب��رای درمان افراد تحت پوش��ش خود 
استفاده می کند، به شدت با این تصمیم مخالفت 
کرده است. همچنین دیگر متولیان امر در سازمان 
تامین اجتماع��ی براین موضوع تاکی��د دارند که 
اجرای طرح تحول سامت، سالیانه ۶ تا هفت هزار 
میلیارد تومان بار مالی بر دوش آنها گذاشته است. 
بحثی که اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان 
مذکور به آن اشاره کرده است و اینکه سازمان حقوق 
بازنشستگان را به زحمت پرداخت می کند، در برخی 
موارد حتی دچار تأخیر در پرداخت ها نیز بوده است، 
درحالی که اگر این طرح اجرا نمی ش��د، مشکات 

نیز به وجود نمی آمد.

  راهکاری که فراموش شد
از سوی دیگر در بحث تامین منابع مالی مورد نیاز 
برای طرح تحول نظام سامت، باید گفت در روند 
اجرای طرح موردنظر بنا بود که از یارانه های افراد 
متمکن کاسته شده و بودجه آن به سیستم سامت 
تزریق ش��ود، روندی که اگرچه در سال های اول 
اتفاق افتاد، ولی به گفته س��یدمنصور کشفی، قائم 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��یراز، به مرور کم شد و 
به این ترتیب طرح تحول نظام س��امت با چالش 

جدی مواجه شد.

   اما و اگر برای ادامه مهمترین 
طرح سامت 

این موارد درحالی بیان می ش��ود که اگر چه طرح 
تحول نظام سامت محاسن زیادی با خود به همراه 
داشته است، مواردی مانند؛ کاهش پرداخت های 
مردمی در بخش بستری دولتی، حفاظت از بیماران 
آسیب پذیر، کم شدن تعداد افراد بودن بیمه، بهبود 
دسترسی به خدمات تخصصی و ...، ما افزایش بار 
مراجعات مراکز دولتی و به تبع آن رش��د صعودی 
میزان کل هزینه های درمانی و نیز آثار منفی بوده اند 
که عنوان شده اند. عدم وجود منابع پایدار برای ادامه 
طرح مذکور، نیز موض��وع دیگری بوده که بارها و 
بارها بیان شده است. شرایطی که به نظر می رسد 
موجب ش��ده تا سیدحس��ن قاضی زاده هاشمی، 
وزیر بهداشت عنوان کند؛ ادامه اجرای طرح تحول 

نظام سامت در سال آینده به توجه دولت و مجلس 
برای تامین اعتبارات مورد نیاز بستگی دارد.

این درحالی است که رییس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس براین باور است که سازمان برنامه و 
بودجه با بخش بهداشت و درمان میانه مناسبی ندارد، 
به عنوان مثال؛ طرح به کارگیری تعداد قابل توجهی 
پرستار که پس از چند جلسه در کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس تصویب و قول تامین بودجه آن اخذ 
ش��ده بود در نهایت مورد موافقت سازمان برنامه و 

بودجه قرار نگرفت.
از سوی دیگر خضری بر این موضوع تاکید دارد که 
اجرای طرح تحول سامت در کشورهای موفق دنیا 
بین ۱۵ تا ۱۸ سال زمان برده است، بنابراین اینکه 
ما در مدت کوتاه و به صورت شتاب زده و ناقص آن 
را عملیاتی کنیم، چندان منطقی نیست. به عبارتی 
باید زمان و اعتبار کاف��ی برای این طرح تحول در 
نظر گرفته ش��ود و درطول مس��یر نواقص موجود 
بررسی و رفع شود تا به نتیجه دلخواه برسیم. با توجه 
به این موارد به نظر می رسد اصلی ترین مشکل این 
روزهای طرح تحول نظام سامت، نبود منابع مالی 
کافی برای تامین هزینه ها و ادامه آن است، آن هم 
در شرایطی که به نظر می رسد مسئوان و متولیان 
امر در این حوزه بهتر اس��ت با بررسی نقاط قوت و 
ضعف در این زمین��ه و در نظر گرفتن  اولویت های 
موج��ود در این خصوص بهتری��ن و کارآمدترین 

راهکار را در نظر بگیرند.

چالش های جدید اجرای طرح تحول سامت  
»حمایت«بررسیمیکند

الهامصادقی
گروهاجتماعی
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  بین الملل  

اعتراض

کیوسکبینالملل

 
رسانه های رژیم صهیونیستی مدعی شدند، حزب اه لبنان درصدد 
بوده از نیروهای مبارز جنبش "النجباء" عراق برای اعمال سیطره 
بر منطقه الجلیل اس��تفاده کن��د. به گزارش روزنام��ه »یدیعوت 
آحارون��وت« در ادعایی بی اس��اس نوش��ت، "ی��گان الرضوان"، 
نیروه��ای نخبه حزب اه، قرار بوده نقش اصل��ی را در اجرای این 

طرح منسوب به حزب اه لبنان را ایفا کند. 
به زع��م این روزنام��ه، از مدت ها پیش مقدمه چین��ی برای اعمال 
س��یطره بر منطقه الجلیل در اراضی اش��غالی فلسطین در جریان 
اس��ت. این روزنامه در ادامه ادعاهای واه��ی خود پای ایران را هم 
وسط کش��یده و مدعی ش��ده، قرار بوده ایران از این طرح حمایت 
کند و اطاعاتی به دس��ت آورده مبنی بر اینکه قرار بوده حزب اه 
از سوی شبه نظامیان عراق یا کش��ورهای دیگر موردحمایت قرار 
بگیرد. جنبش النجباء از نیروهای "عصائب اهل الحق" در س��ال 
۲۰۱۳ تشکیل شده که مؤسس هر دو گروه یعنی شیخ اکرم الکعبی 

هدایت آن را بر عهده دارد.

 
ارتش رژیم صهیونیس��تی برای پروژه س��امانه های لیزری جدید 
جهت رهگیری موشک ها هزینه ای هنگفت کرده است. به گزارش 
روزنامه »گلوبز«، به هزینه های این طرح که میلیاردها ِشِکل خواهد 
رس��ید، اش��اره کرد. آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ مس��تعفی رژیم 
صهیونیستی دو سال و نیم پیش مأمور شروع به کار روی طراحی و 
تولید سامانه های لیزری شده بود که در قالب سپر موشکی اسرائیل 
کار می کنند و هیچ گونه کم کاری در تأمین بودجه پروژه نش��ده و 

آن ها در اولویت قرارگرفته اند. 
یک منبع در وزارت جنگ اس��رائیل گ��زارش داد، اگر تأمین مالی 
این پروژه به ش��کل کنونی ادامه یابد طی سه س��ال آینده به این 
س��امانه های لیزری برای رهگیری موش��ک ها دست می یابیم. از 
بین مشکاتی که پروژه روبه رو اس��ت این روزنامه به لزوم تأمین 
حجم باای سوخت برای راه اندازی سیستم ها، حل مشکل موتور 
س��امانه ها و قابلیت هدف گیری آن در هوای نامساعد جوی اشاره 
ک��رد. این روزنامه می آورد، نخبگان سیاس��ی و نظامی اس��رائیل 
معتقدند گنب��د آهنی��ن قابلیت هایش را ازدس��ت داده درحالی که 
س��امانه مذکور از زمان نصب در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰۰۰ موشک 

را رهگیری کرده است.

 
نتایج یک بررس��ی نشان می دهد ش��انس انتخاب مجدد »دونالد 
ترامپ« به عنوان رئیس جمهور آمریکا در انتخابات سال ۲۰۲۰ در 
این کشور ۷۰ درصد است. روزنامه »دیلی بیست« نوشت این برآورد 
را بر اس��اس تجزیه وتحلیل آماری بیش از ۵۰۰ انتخابات به دست 
آورده است. این روزنامه نوش��ته انتظار می رود یک رئیس جمهور 
مس��تقر، درصورتی که در نظرس��نجی های مربوط ب��ه مطلوبیت 
عملک��رد از حمایت ۴۰ درص��دی یا بااتر از آن برخوردار باش��د، 
خواهد توانس��ت در انتخابات بعدی جایگاهش را حفظ کند. طبق 
این گزارش، با توجه به اینکه در تازه ترین نظرسنجی ها مطلوبیت 
عملکرد ترامپ از نگاه ش��هروندان ۴۴ درصد گزارش شده، انتظار 
می رود شانس پیروزی مجدد او در انتخابات ۲۰۲۰ حدود ۷۰ درصد 
باش��د.  درصورتی که این ش��اخص ۴۰ درصد باشد، باز هم شانس 
پی��روزی او بااتر از ۵۰ درصد خواهد ب��ود. روزنامه آمریکایی این 
آمارها را در ش��رایطی ارائه کرده که برخی کارشناس��ان، شکست 
حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان 
آمریکا را نش��انه ضعیف ش��دن ش��انس او برای انتخاب مجدد در 
انتخابات سال ۲۰۲۰ دانس��ته اند. »دیلی بیست« که نتایج بیش از 
۵۰۰ انتخابات را تحلیل کرده می گوید نتایج انتخابات میان دوره ای 
کنگره آمریکا ش��اخص مناس��بی برای پیش بینی نتایج انتخابات 

ریاست جمهوری نیست.

 
گزارش یک رس��انه آمریکایی از جنبه های تازه ای از تاش های 
عربس��تان س��عودی برای اصاح قانون »جاس��تا« پرده برداشته 
اس��ت. این قانون در زمان دولت قبلی آمریکا ب��ا حمایت اکثریت 
قاطع نمایندگان کنگره تصویب ش��د ت��ا دولت وقت امکان وتوی 
آن را نداش��ته باشد.  بنا بر گزارش روزنامه »وال استریت ژورنال«، 
ش��رکت های ابی گر آمریکایی حامی عربس��تان سعودی بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ و پیروزی »دونالد ترامپ«، 
برخی از اقدامات ابی گری خود را به هتل ترامپ در واشنگتن دی 

سی پایتخت این کشور منتقل کردند. 
طبق گزارش این روزنامه، بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
ابی گران سعودی برای ۵۰۰ ش��ب اتاق های این هتل لوکس را 
رزرو و درمجم��وع حدود ۲۷۰ هزار دار ب��رای هتل ترامپ هزینه 
کردند. آن ها در اتاق های این هتل، ده ها نفر از کهنه سربازان ارتش 
آمریکا را اقامت دادند. هدف از اقدامات ابی گران سعودی آن بود 
که از این کهنه س��ربازان آمریکایی برای اب��ی کردن در کنگره 
آمریکا درباره قانون »جاس��تا« اس��تفاده کنند. مقام های سعودی 
به ۶ گروه کهنه س��رباز ارتش آمریکا در فاصله دس��امبر ۲۰۱۶ تا 
فوری��ه ۲۰۱۷ برای اقامت در هتل ترامپ پ��ول پرداخت کردند تا 
این افراد در کنگ��ره آمریکا برای افزودن متمم اصاحی در قانون 

جاستا ابی کنند.

جلدروز
رئیس جمهور اوکراین از جامعه 
بین المللی به ویژه کش��ورهای 
غربی درخواست کرد تا با حمایت 
از کی یف، تحریم های جدیدی 
علیه روس��یه وضع ش��ود. »پترو 
پروشنکو« رئیس جمهور اوکراین 
از جامع��ه بین المللی درخواس��ت 
کرد تا ب��ا وضع تحریم های جدید 
علیه روسیه پس از آغاز تنش های 
اخیر میان مس��کو و کی یف، غرب 
حمایت خود را از اوکراین به نمایش 
بگذارد. پروش��نکو در یادداشتی که 
ب��رای روزنام��ه »نیویورک تایمز« 
نوش��ته، تأکید کرد: »غرب باید وارد 

عمل شود، روسیه نباید اجازه پیدا کند که به رفتارهای تهاجمی خود علیه 
اوکراین ادامه دهد.« وی در ابتدای این یادداش��ت با اش��اره به تحوات 
سال ۲۰۱۴ در کش��ور اوکراین و الحاق کریمه به روسیه پس از برگزاری 
همه پرسی در این شبه جزیره تأکید کرد: »امروز عزم ملت اوکراین قوی 
است و ما آماده ایم تا مقابل روسیه بایستیم.« رئیس جمهور اوکراین در ادامه 
این موضوع را علت اصلی برقراری حکومت نظامی در برخی مناطق این 
کشور و در نزدیکی مرز روسیه عنوان کرد و گفت، با برقراری این حکومت 
نظامی، »ما قادریم تا از امنیت خود در صورت تش��دید تهاجمات روسیه 
حفاظت کنیم.« پروش��نکو در بخش دیگری از یادداشت خود تأکید کرد: 
»در این مسیر اوکراین به حمایت جامعه بین المللی در قالب تحریم های 
بیشتر علیه روس��یه نیازمند اس��ت« به دلیل آنچه »حمله اخیر« روسیه 
خواند. وی همچنین روس��یه را به حمله نظامی علیه اوکراین متهم کرد و 
گفت، اقدام اخیر نیروهای امنیتی روسیه پس از مواجهه با ناوهای اوکراین 
که وارد آب های روسیه شده بودند، »یک حمله نظامی غیر تحریک شده 
از جانب نیروهای مس��لح روسیه علیه نیروهای اوکراین بود.« اوکراین از 
سال ۲۰۱۴ میادی و پس از روی کار آمدن دولت غرب گرا در این کشور 
شاهد ناآرامی هایی به ویژه در شرق این کشور بوده است. کی یف و متحدان 
غربی اوکراین، روس��یه را به دامن زدن به ناآرامی ها در ش��رق این کشور 
متهم کرده اند اما مسکو بارها این اتهامات را رد کرده و آرام شدن اوضاع در 
این کشور را منوط به تغییر رفتار کی یف خوانده است. بااین وجود تنش ها 
میان مسکو و کی یف در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و نگرانی هایی 
در خصوص احتمال وقوع درگیری میان دو کش��ور وجود دارد. تنش های 
اخیر از جایی آغاز ش��د که سه کشتی نیروی دریایی اوکراین روز یکشنبه 
۲۵ نوامبر )۴ آذرماه( با عبور از مرز دریایی روسیه وارد آب های منطقه ای 
روسیه شدند و بدون توجه به هشدارهای نیروهای امنیتی روسیه به مسیر 
خود ادامه دادند. روسیه می گوید نیروهای این کشور برای متوقف کردن 
این کشتی ها مجبور به استفاده از ساح شدند. در تبادل آتش صورت گرفته 

میان دو طرف سه نفر از نیروهای اوکراین زخمی شدند.

گزارش

تبعه انگلیسی: اماراتی ها مرا شکنجه 
روحی-روانی کردند

تبعه انگلیسی متهم به جاسوسی در امارات که توسط دادگاه این کشور به 
حبس ابد هم محکوم شده بود، در اولین مصاحبه بعد از بازگشت به انگلیس، 

از شکنجه روحی و روانی خود توسط زندانبانان خبر داده است.
تبعه انگلیس��ی متهم به جاسوس��ی در امارات در اولی��ن مصاحبه بعد از 
آزادی از زندان و بازگشت به کشورش گفته است که زندانبانان او را مورد 
ش��کنجه روحی و روانی قرار داده اند و او به زودی شکایت از این کشور را 
آغاز خواهد کرد. ۳۰ آبان ی��ک دادگاه اماراتی »متیو هدجس« جوان ۳۱ 
ساله انگلیسی را که پیش تر چند ماه به اتهام جاسوس در بازداشت بود، به 
حبس ابد محکوم کرد، اما ۵ روز بعد از این حکم مقامات ابوظبی او را آزاد 
کردند. بر اس��اس گزارش خبرگزاری رسمی امارات، متیو هدجس تحت 
فرمان عفو عمومی رئیس امارات در چهل و هفتمین روز ملی این کش��ور 
آزادشده است. این تبعه انگلیسی در اولین مصاحبه بعد از آزادی به نشریه 
»تایمز« گفته اماراتی ها در مدت بازداشت هفته ماهه اش، به اقداماتی از 
قبیل خوراندن داروهای مضر و »ش��کنجه روحی و روانی« او دست زده و 
به او پیشنهاد داده اند اگر خواهان آزادی است باید برای امارات جاسوسی 
کند. هدجس در گفتگوهای جداگانه با شبکه بی بی سی و همچنین »تایمز 
لندن«، خاطراتی از مدت بازداشت خود در امارات مطرح کرد. به گفته او، در 
ابتدای بازداشتش در امارات او را به سلولی منتقل کردند که هیچ پنجره ای 
نداشت و چراغ های فلورسنت این اتاق دائماً روشن بود که در نتیجه آن، او 
دچار س��ردرد و میگرن شده بود. وی با اشاره به اینکه بازجویان اماراتی به 
او گفتند در ازای آزادی از زندان باید اسناد وزارت خارجه انگلیس را سرقت 
کرده و به امارات بدهد، افزود: »وحش��ت سراسر وجودم را گرفته بود و به 

خودم گفتم "من چطور باید این اطاعات را به دست آوردم؟"«.
این تبعه انگلیسی گفت که بازجویان اماراتی تهدید کرده بودند که او را به یک 
پایگاه نظامی در خارج از کشور منتقل می کنند و او در آنجا مورد ضرب و شتم 
فیزیکی هم قرار خواهد گرفت. هدجس خبر داد بعد از چندین روز حبس، 
فشارهای بازجویان و وعده آن ها برای ارائه خدمات پزشکی-درمانی به او در 
ازای اعترافش به »جاسوسی« برای انگلیس تشدید شد و درنهایت او متنی 
را به عنوان اعترافات امضا کرد. به گفته او، این متن به عربی نوشته شده بود و 
وی اصًا نمی دانست محتوای آن به چه معنا است. این تبعه انگلیسی مدعی 
شد که در مدت بازداشتش بارها حالش بد شده بود و با تشدید وخامت حالش، 
از زندانبانان برای دادن دارو التماس کرده بود. طبق این روایت، زندانبانان 
اماراتی سرانجام بعد از درخواس��ت های مکرر او داروهای مضری از قبیل 
زاناکس و والیوم دادند که نتیجه آن »تشنج« در زمان خواب بود. هدجس 
همچنین به رسانه های انگلیس��ی گفت که او به زودی روند حقوقی برای 
شکایت و مسئول شناختن دولت امارات به دلیل سوءرفتار را آغاز خواهد کرد.

اردن
معترضان اردنی در میدان الرابع در نزدیکی مقر نخست وزیری در 
امان تظاهرات کرده و اعتراض خود را ب��ه قانون مالیات بر درآمد 
که چند روز پیش در پارلمان تصویب ش��د، بیان کردند. معترضان 
دولت اردن نخست وزیر »عمر الرزاز« را به ایجاد تورم و گرانی در 
کشور متهم کرده و خواستار برکناری دولت وی شدند. طبق گزارش 
وبگاه »الخلیج اوناین«، معترضان اردنی همچنین بهبود اوضاع 
ش��هروندان، برکناری دولت و پارلمان و تشکیل دولت نجات ملی 

را خواستار شدند. 
نیروهای امنیتی نیز به طور گسترده در محل تظاهرات مستقرشده 
و معترضان را به محاصره درآوردن��د. خبرگزاری عمون اردن نیز 
گزارش داد ک��ه تظاهرات کنندگان خیابان اصلی منتهی به میدان 
الرابع را مس��دود ک��رده بودند. چند ماه پیش برگ��زاری تظاهرات 
اعتراض آمیز به قانون مالیات ب��ر درآمد به برکناری دولت »هانی 
الملقی« منتهی ش��د و پس از آن »عبداه دوم« شاه اردن را برای 
تش��کیل دولت جدید مأمور کرد. به موجب طرح ریاضت اقتصادی 
مورد تأیید صن��دوق بین المللی، اردن بایس��تی به منظور کاهش 
میزان بدهی بالغ بر ۳۷ میلیارد دار، به کاهش هزینه ها و افزایش 

مالیات ها روی آورد.

عکسنوشت

نیروهای سوری در ادامه بازرسی مناطق آزادشده از لوث تروریسم در حومه 
جنوب غربی دمشق و حومه شمالی قنیطره مقادیری ساح و داروی ساخت 
رژیم صهیونیستی و آمریکا کشف کردند. این کشف شامل موشک های 
ضدزره، رگبار، تجهیزات ارتباطی و خودروهای سرقتی، دارو و تجهیزات 

پزشکی و مواد غذایی ساخت اسرائیل، آمریکا و انگلیس می شود.

با رد قطعنام��ه ضدفلس��طینی، مجمع عمومی 
س��ازمان ملل متحد پنج ش��نبه ش��ب به صحنه 
شکس��تی بزرگ برای آمریکا بدل ش��د. »نیکی 
هیلی« نماینده آمریکا هفته گذشته پیش نویس 
قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه 
کرد که با محکوم کردن مقاومت مردم فلسطین 
و متهم کردن حم��اس به تروریس��م، به دنبال 
تشدید فشار بر فلسطینی ها بود. وی در روزهای 
اخیر بارها جامعه بین الملل را به دو بخش حامی 
تروریسم و مخالف تروریسم تقسیم کرده و گفته 
بود کسانی که از این قطعنامه حمایت نکنند، نشان 

می دهند که »حامی تروریسم« هستند.
نماینده آمریکا در س��ازمان ملل پنج ش��نبه شب 
پیش از آغاز رأی گی��ری مجمع عمومی در مورد 
این قطعنامه نیز پش��ت تریبون رفت و س��ازمان 
مل��ل را به جانبداری از فلس��طینی ها و داش��تن 

گرایش های ضداسرائیلی متهم کرد و گفت اگر 
این قطعنامه تصویب ش��ود، برای سازمان ملل 

»روزی تاریخی« خواهد بود.
پس از اظهارات هیلی، »س��اکا لورنتی« نماینده 
بولیوی از رئیس جلس��ه خواس��ت در مورد نحوه 
رأی گیری در مورد قطعنام��ه رأی گیری کرده و 
نظر اعضا در مورد افزایش ک��ف آرای مورد نیاز 

برای تصویب قطعنامه به دو سوم را جویا شود.
هرچند این درخواست با مخالفت هیلی روبرو شد 
و او چند بار از حاضران خواست این درخواست را 
رد کنند، اما در جری��ان رأی گیری در مورد نحوه 
رأی گیری، ۷۵ کشور به افزایش کف رأی مورد 
نیاز رأی مثبت دادند و ۷۲ کشور به آن رأی منفی 
دادند. در نتیجه میزان رأی مورد نیاز برای تصویب 

قطعنامه به دو سوم آرا افزایش یافت.
پس از آن نمایندگان چند کش��ور از جمله ایران، 

به س��خنرانی پرداخت��ه و موضع خ��ود در مورد 
این قطعنامه را اعام کردن��د. نماینده ایران در 
نشست مجمع عمومی س��ازمان ملل قطعنامه 
پیشنهادی آمریکا را »فریب آمیز« خواند و گفت 
این قطعنامه »ریش��ه اصلی« مسئله یعنی چند 
دهه اش��غالگری رژیم صهیونیستی و سرکوب 
بی رحمانه فلس��طینی ها را نادیده گرفته است. 
نماین��ده ایران گف��ت ایران ای��ن قطعنامه را رد 
می کند و ب��ه آن رأی منفی می ده��د و از دیگر 
اعضا ه��م می خواهد ب��ه آن رأی منفی بدهند. 
او حماس را یک جنبش مشروع مقاومت خواند 
که به نمایندگی از مردم فلس��طین با اشغالگری 
صهیونیس��ت ها مبارزه می کند و این امر تحت 

قوانین بین الملل هم مشروع است.
پس از آن کش��ورهای عربی ه��م اعام کردند 
مخالف قطعنامه پیش��نهادی آمریکا هستند و به 

آن رأی منفی می دهند. عربستان سعودی با وجود 
اعام مخالفت با این قطعنامه، از حماس خواست 
شلیک راکت به سمت مناطق اشغالی را متوقف 
کند. پس از س��خنرانی ها، قطعنامه پیش��نهادی 
آمریکا به رأی گذاش��ته ش��د. نتیجه رأی گیری 
به این ترتیب اعام شد: ۸۷ رأی مثبت، ۵۷ رأی 
منفی و ۳۳ رأی ممتنع. از آنجا که برای تصویب 
قطعنامه به دو س��وم آرا نیاز بود، این قطعنامه رد 
شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی در تصویب آن 

ناکام ماندند.
ای��ن شکس��ت آنق��در ب��رای صهیونیس��ت ها 
س��نگین تمام ش��د که »دنی دان��ون« نماینده 
رژیم صهیونیس��تی در نشس��ت، ب��ه توهین به 
اعضای س��ازمان ملل متح��د روی آورد. وی در 
سخنرانی اش، با عصبانیت خطاب به کشورهایی 
که به این قطعنامه رأی منفی داده اند، گفت: »باید 
از خود شرمسار باش��ید... رأی امروز رنگ واقعی 

شما را نشان داد.«

   دومین سیلی به صهیونیست ها 
مجمع عمومی س��ازمان ملل روز گذش��ته نیز با 
اکثریت آراء قطعنام��ه ای را در حمایت از راه حل 
دو کش��وری برای حل و فصل موضوع فلسطین 
تصویب کرد، مساله ای که برخی کارشناسان آن را 
به منزله سیلی دیگری برای دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا دانستند که روز گذشته در 
تصویب پیش��نویس قطعنامه ای در محکومیت 

جنبش حماس شکست خورده بود.
پیش��نویس قطعنام��ه ای که از ط��رف ایرلند در 
حمای��ت از برق��راری صلحی پای��دار و جامع در 
خاورمیانه ارائه ش��د، آراء موافق ۱۵۶ کشور را به 
دست آورد و تنها شش کشور با آن مخالفت کرده 

و ۱۲ کشور نیز رای ممتنع دادند.
در ای��ن قطعنامه بر ل��زوم »توقف اش��غالگری 
اسرائیل از سال ۱۹۶۷« و نیز توقف اشغال قدس 
ش��رقی، حمایت از راه حل تش��کیل دو کشور در 
کنار یکدیگر بر اس��اس مرزه��ای ژوئن ۱۹۶۷ 
مطابق با قطعنامه های سازمان ملل در این رابطه 
از جمله قطعنامه شماره ۲۳۳۴ این سازمان تاکید 

شده است.

قطعنامهضدفلسطینیدرمجمععمومیردشد

 در حالی که نماینده آمریکا در س�ازمان ملل برای تصویب قطعنامه پیش�نهادی اش علیه مقاومت فلس�طینی حتی به 
گروه

تهدید کشورها متوسل شد، اما مجمع عمومی س�ازمان ملل این قطعنامه را رد کرد. این آخرین مأموریت نیکی هیلی بینالملل
در سازمان ملل بود و روز پنجشنبه پازل شکست های سفیر ترامپ در سازمان ملل در آخرین دقایق حضورش در این 

سازمان تکمیل شد.

شکست بزرگ آمریکا درسازمان ملل

چهرهخبر

قطر از شورای همکاری خلیج فارس نیز خارج می شود 
خبرگزاری بلومبرگ آمریکا روز پنجشنبه در گزارشی اعام 
کرد که خروج قطر از س�ازمان کش�ورهای صادرکننده نفت 
)اوپ�ک(، می تواند مقدم�ه ای برای خروج دوحه از ش�ورای 

همکاری خلیج فارس باشد.

»سعد الکعبی« وزیر انرژی قطر دوشنبه هفته جاری )۱۲ آذرماه( اعام 
کرد که دوحه از ابتدای سال ۲۰۱۹ میادی و پس از گذشت ۵۷ سال از 
اوپک خارج می شود. بلومبرگ در این گزارش آورده است: توجیهاتی که 
مقام های قطری برای خروج این کشور از اوپک در ژانویه ۲۰۱۹ )دی 

ماه ۹۷( مطرح می کنند، به آسانی می تواند برای اعام خروج دوحه از 
شورای همکاری خلیج فارس به کار گرفته شود.

این خبرگزاری افزود: قطر معتقد است که ادامه حضورش در این سازمان، 
منافع مادی ندارد و این تصمیم در پی آن گرفته شد که تمامی تاش ها 
برای حل بحران به وجود آمده میان این کش��ور با عربس��تان، امارات، 

بحرین و مصر راه به جایی نبرده است.
بلومبرگ گزارش داد: حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر پیشین این 
کش��ور می گوید که اوپک به منافع ملی دوحه آسیب می زند و چیزی 
به ما نمی افزاید و این اظهار نظرها در زمان خروج قطری ها از شورای 

همکاری خلیج فارس ش��دت خواهد گرفت؛ به ویژه آن که عربستان و 
امارات به عنوان دو کشوری که در ۱۸ ماه گذشته در تاش برای تنگ 

تر کردن حلقه محاصره قطر بودند، در این شورا حضور دارند.
این خبرگزاری در گزارش خود اعام کرد: ممکن اس��ت عربس��تان و 
امارات در اندیشه اخراج قطر از شورای همکاری باشند؛ اما این موضوع 
مس��تلزم متقاعدکردن کویت و عمان اس��ت؛ دو کشوری که برخاف 
بحرین که در سیاس��ت خارجی اش پیرو س��عودی هاست، در موضوع 
محاصره قطر، سیاستی بی طرفانه در پیش گرفتند و حتی خشم خود را 

نسبت به این اقدام ریاض علیه دوحه اعام کردند.

 ضمانت کتبی انگلیس 
برای عدم تحویل آسانژ به آمریکا

عمران خان: پاکستان دیگر تفنگدار اجاره ای 
آمریکا نیست

رئیس جمهوری اکوادور ضمن ابراز ناخرس��ندی از ادامه حضور بنیانگذار ویکی لیکس در س��فارت این 
کشور در لندن خبر داد که دولت انگلیس کتبا »ضمانت داده« است که آسانژ را به آمریکا تحویل ندهد.

»لنین مورنو« رئیس جمهوری اکوادور با اعام اینکه انگلیس برای تحویل ندادن »جولیان آسانژ« بنیانگذار 
س��ایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا ضمانت کتبی داده، گفت: با وجود این ضمانت کتبی، آسانژ اکنون 

می تواند پس از حدود شش سال ساختمان سفارت اکوادور را ترک کند.
جولیان آس��انژ از بهار سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در ش��هر لندن پناهنده شده است. او نمی تواند از این 
ساختمان خارج شود، چرا که در صورت خروج، پلیس بریتانیا او را بازداشت خواهد کرد. او 
به اتهام تجاوز و آزار جنسی در سوئد تحت تعقیب است و دادگاهی در آن کشور، حکم 
جلب او را صادر کرده است. پیشتر گزارش های منتشر شده حکایت از آن داشت که 
»لنین مونرو« رییس  جمهوری اکوادور ممکن اس��ت آسانژ را از سفارت این کشور 
در لندن اخراج کند و ب��ه دولت بریتانیا تحویل دهد. مورنو چند ماه پیش، در 
جریان سفری به اسپانیا، گفته بود هیچ گاه موافق فعالیت های جولیان 
آسانژ نبوده است. اکوادور، بهار س��ال جاری اعام کرد که دسترسی 
آسانژ به اینترنت را برای جلوگیری از مداخله او در امور دیگر کشورها، 

قطع کرده است.

نخست وزیر پاکستان در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی عنوان داشت که اسام آباد دیگر تفنگدار اجاره ای 
آمریکا نیست. »عمران خان« نخست وزیر پاکستان در گفتگو با واشنگتن پست با تاکید بر اینکه کشورش به 
دنبال رابطه مناسب با آمریکا است، خطاب به دونالد ترامپ گفت که کشورش دیگر نیرو یا تفنگدار اجاره ای 
آمریکایی ها نیست. این اظهارات در حالی بیان می شوند که روابط آمریکا و پاکستان به شدت پرتنش شده اما 
با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار مشارکت اسام آباد در فرایند صلح افغانستان شده 
است. عمران خان درباره جنگ لفظی با ترامپ در توئیتر، گفت: این جنگ توئیتری نبود بلکه هدف آن درست 

نشان دادن محاسبات درست درخصوص نحوه همکاری میان دو کشور بود. تبادل جمات 
در پاسخ به توئیت ترامپ به این دلیل بود که به دلیل سیاست های آمریکا درخصوص 
رویکرد نظامی در افغانس��تان، همواره متهم شناخته شدیم. نخست وزیر پاکستان 
با رد ادعاهای آمریکا مبنی بر وجود پناهگاه های طالبان در خاک پاکستان، گفت: 
بارها از طرف آمریکایی خواسته ایم که اگر مدرکی دال بر وجود این پناهگاه ها در 

پاکستان در اختیار دارند، آن را ارائه دهند. نوار مرزی پاکستان و افغانستان 
از بیش��ترین میزان نظارت برخوردار است، از سوی دیگر آمریکا نیز از 
فناوری ماهواره و هواپیماهای بدون سرنشین برخوردار است که به 
کمک آن می توان افرادی را که در مرزها تردد می کنند، مشاهده کرد.

رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
با انتقاد از س�فیر عربس�تان س�عودی در 
واش�نگتن گفت بحث هایی ب�رای اخراج 

»خالد بن سلمان« در جریان است.

»باب کورکر« رئیس جمهوری خواه کمیته روابط 
خارجی سنا از »خالد بن سلمان« سفیر عربستان 
سعودی در واشنگتن انتقاد کرد و گفت بحث هایی 
 ب��رای اخراج این ش��اهزاده س��عودی در جریان

 است.
به نوشته خبرنگار شبکه »سی. ان. ان«، کورکر 
که در مورد جلس��ه س��ناتورها با »جینا هاسپل« 
رئیس آژانس مرکزی اطاعات آمریکا )سیا( در 
مورد قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار منتقد 
عربس��تانی صحبت می کرد، خالد بن سلمان را 
فردی با »اعتبار صفر« توصیف کرد و از احتمال 

اخراج وی از آمریکا خبر داد.
بر اس��اس گزارش رس��انه های آمریکایی س��یا 
اطاعات��ی در اختی��ار دارد که نش��ان می دهد 
»محمد بن س��لمان« ولیعهد س��عودی در یک 
تماس تلفنی با خالد بن س��لمان ب��ه او گفته باید 
هرچه زودتر خاشقجی را ساکت کرد. با این وجود، 
خالد به خاش��قجی اطمین��ان داده که در صورت 

مراجعه به کنس��ولگری س��عودی در استانبول 
اتفاقی برای او نمی افتد.

خاش��قجی که از منتقدان بن س��لمان به ش��مار 
می آمد، مهر ماه امس��ال برای انجام برخی امور 
اداری مرب��وط ب��ه ازدواجش، به کنس��ولگری 
سعودی در استانبول مراجعه کرد، اما دیگر هرگز 
زنده از این ساختمان خارج نشد. سعودی ها به قتل 
این روزنامه نگار اذعان کرده اند، اما مدعی شده اند 
که تیمی خودسر، بدون اطاع بن سلمان، این کار 

را انجام داده است.
با این وجود، کورکر و دیگر سناتورهای حاضر در 
جلسه توجیهی رئیس سیا، می گویند با اطاعاتی 
که هاس��پل به آن ها داده، دیگر تردیدی ندارند 
که بن س��لمان عامل این قتل بوده است. کورکر 
در این مورد گفته اس��ت که ولی عهد س��عودی 
»دستور ]این قتل[ را صادر کرده و بر آن نظارت 
کرده است. اگر یک هیأت منصفه حضور داشت، 

او ظرف ۳۰ دقیقه محکوم می شد.«
رئی��س کمیت��ه روابط خارجی س��نا البت��ه بعدا 
این جمل��ه اش را تصحیح کرد و گف��ت یکی از 
همتایانش در سنا به او گفته شواهد آنقدر روشن 
اس��ت که محکم��ه ای ۲۰ دقیق��ه ای هم برای 

محکوم شدن بن سلمان کفایت می کند.

پس از آن ک�ه جلیقه  زردها اع�ام کردند 
که روز ش�نبه ه�م در مرکز ش�هر پاریس 
برای اعتراض گرد ه�م می آیند، دو جاذبه 
توریس�تی برج ایفل و موزه لوور از تعطیل 

بودن این دو مرکز خبر دادند.

امروز نیز جلیقه زردهای فرانس��ه اعتراضات خود 
را از س��ر می گیرند و با نظر به خسارت هایی که 
اعتراضات ۴ هفت��ه اخیر به اماکن گردش��گری 
فرانس��ه وارد کرده مدیریت موزه لوور و برج ایفل 
اعام کرده اند که این دو مرکز توریس��تی در روز 

شنبه تعطیل خواهند بود . 
در همین حال دولت فرانسه اعام کرد که نزدیک 
ب��ه ۹۰ هزار پلیس و نیروی امنیتی روز ش��نبه در 
سراسر کشور تاش خواهند کرد امنیت و آرامش 
را برق��رار نگه دارند. پلی��س همچنین به چندین 
موزه دیگر و همین طور مغازه ها و فروشگاه ها در 
خیابان شانزلیزه توصیه کرده که روز شنبه تعطیل 
بمانند. جلیقه  زردها در حالی برای روز ش��نبه هم 
برنامه اعتراض ریخته اند که دولت امانوئل ماکرون 
پس از چند هفته مجبور به عقب نش��ینی در برابر 

معترضان شد.
دولت فرانس��ه ابتدا اعام کرد که طرح افزایش 

مالیات ب��ر س��وخت خودروها را به ح��ال تعلیق 
درآورده و سپس طرح را کا کنار گذاشت. با این 
حال جلیقه  زردها اعام کرده اند که »پرده چهارم« 

از اعتراضات را روز شنبه اجرا خواهند کرد.
در پی ادامه اعتراضات در فرانسه، امانوئل ماکرون 
رئیس جمه��وری فرانس��ه، س��رانجام در مقابل 
اعتراضات سراس��ری در این کشور تسلیم شد و 
افزایش بهای سوخت را برای یک سال به تعویق 
انداخت. به رغم این تصمیم جلیقه  زردها از مردم 
خواس��ته اند تا به خیابان ها بیاین��د. دولت اعام 
کرده بود حاضر اس��ت برای جلوگیری از افزایش 
خشونت ها گام های بزرگتری برای راضی کردن 

منتقدان بردارد.
»ادوار فیلیپ« نخس��ت وزیر فرانسه به نمایندگان 
پارلمان گفته بود در شرایط فعلی امنیت شهروندان 
فرانسوی و نهادهای این کش��ور در معرض خطر 
ق��رار دارن��د. دفتر امانوئ��ل ماکرون اع��ام کرده 
رییس  جمهوری در گفتگو با وزرای کابینه تأکید کرده 
بر سر تصمیم خود برای کاهش مالیات ثروتمندان 
باق��ی خواهد ماند. مک��رون در راس��تای مبارزات 
انتخاباتی خود وع��ده کاهش مالیات ثروتمندان را 
مطرح کرده و توجیه کرده بود مالیات های باا موجب 

دلسردی سرمایه گذاران می شود. 

 احتمال اخراج سفیر سعودی 
از واشنگتن 

 نگرانی پلیس فرانسه 
از وقوع شنبه سیاه
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خداحافظی آخرین 
بازنشستگان وزارت ورزش

طی احکامی از سوی وزیر ورزش و جوانان 
سرپرس��تان معاون��ت ام��ور زن��ان و 
فدراسیون های کاراته و والیبال مشخص 
ش��دند. در اجرای قانون من��ع بکار گیری 
بازنشس��تگان مصوب مجلس ش��ورای 
اسامی، با حکم مسعود سلطانی فر، زهرا 
موسوی مدیر کل امور زنان به عنوان سرپرست معاونت امور بانوان وزارت 
ورزش و جوانان و محسن عاشوری و افشین داوری به ترتیب به عنوان 
سرپرستان فدراسیون های کاراته و والیبال تا زمان برگزاری انتخابات 

ریاست این فدراسیون ها منصوب شدند.

تیم های ملی فوتسال ایران 
نامزد بهترین های جهان 

در ادامه معرفی بهترین های فوتسال جهان، 
سایت فوتس��ال پلنت، نامزدهای بهترین 
تیم ه��ای مردان و زنان را اع��ام کرد که از 
کشورمان هر دو تیم نامزد شده اند. تیم ملی 
فوتس��ال بانوان ایران در سال های 2015 و 
2018 عنوان قهرمانی آس��یا را کسب کرد. 
فرزانه توسلی و فاطمه اعتدادی از ایران در بخش بانوان نامزد بهترین گلر و 
بازیکن هستند. در بین داوران نیز نام گاره ناظمی داور بین المللی کشورمان 

که فینال المپیک جوانان بوینس آیرس را سوت زد، به چشم می خورد.

کیش میزبان اردوی سپاهان 
در نیم فصل 

با پایان هفته پانزدهم که برای سپاهان از 
25 آذر آغاز می شود این تیم بعد از چند روز 
اس��تراحت راهی اردو می ش��ود. به گفته 
مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان 
شاگردان امیر قلعه نویی در تعطیات نیم 
فصل برای برپایی اردو راهی جزیره کیش 
می شوند.  آخرین بازی سپاهان در نیم فصل اول 24 آذر مقابل استقال 

خوزستان خواهد بود.

صعود نماینده ایران به جمع 
پینگ پنگ بازان برتر جهان

امی��ن احمدیان با غلبه ب��ر حریف مدعی 
فرانسوی خود در جدول اصلی مسابقات 
تنیس روی میز قهرمانی جوانان جهان، به 
جم��ع 16 بازیکن برتر ای��ن رقابت ها راه 
یافت. در ادامه مس��ابقات تنیس روی میز 
قهرمانی جوانان جه��ان که در بندیگوی 
استرالیا جریان دارد و در بخش انفرادی این رقابت ها، امین احمدیان به 
مصاف »لیمبرت« از فرانسه رفت و مقابل این پینگ پنگ باز مدعی، 
به برتری چهار بر سه دست یافت. لیمبرت در حالی مقابل امین احمدیان 
متحمل شکست ش��د که با رنکینگ جهانی 15 نفر اول تیم جوانان 

فرانسه به حساب می آید. 

ورزش داخلی
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جشنواره گل استقال مقابل سپیدرود 
تیم فوتبال اس�تقال در هفته پانزدهم لیگ 

گــــروه
برتر، مقابل سپیدرود رشت به برتری پر گل ورزشی

دست یافت و این تیم را گلباران کرد.

    آبی پوشان پایتخت 24 امتیازی شدند
در ادام��ه بازی های هفت��ه پانزدهم لیگ برتر فوتبال باش��گاه های 
کشور، تیم های س��پیدرود و استقال روز گذشته در ورزشگاه سردار 
جنگل و در هوای بارانی به قضاوت حس��ین زرگر به مصاف یکدیگر 
رفتند که ش��اگردان وینفرد شفر موفق ش��دند با نتیجه پنج بر صفر 

پیروز میدان شوند.
این دیدار با نمایش هجومی آبی پوش��ان پایتخت آغاز ش��د و آنها از 
همان ابتدا فش��ار زیادی روی دروازه سپیدرود وارد کردند. شاگردان 
وینفرد شفر در پنج دقیقه ابتدایی حتی فرصت داشتند تا با ضربه سر 
روزبه چشمی به گل برسند که این اتفاق نیفتاد. هرچند در ادامه، بازی 
کمی به تعادل کشیده شد اما باز هم استقال بود که توپ و میدان را 
در اختیار داشت و سرانجام فرش��ید باقری در دقیقه 12 بازی دروازه 
س��پیدر روز را باز کرد. وی همچنی��ن در دقیقه 36 نیز گل دیگری را 
به نام استقال به ثبت رساند، همچنین در دقیقه 57 و 75 نیز به ترتیب 
جابر انصاری و رضا آذری گل های دیگر استقال را به ثمر رساندند.

در این میان اما میثم تهیدست در دقیقه 58 با گل به خودی، باعث شد 
تا آبی پوشان تهران گل دیگری را در کارنامه خود به ثبت برسانند.

به این ترتیب آبی پوشان پایتخت با این پیروزی 24 امتیازی شد و در 
همان رده پنجم باقی ماند. شاگردان علی کریمی نیز با 10 امتیاز در 
جایگاه پانزدهم ایستادند. نکته مهم اما این است که برای نخستین 
بار در این فصل است که شاگردان وینفرد شفر موفق شدند در سه بازی 
متوالی به پیروزی دست پیدا کنند. استقال دو بازی قبلی خود با نتایج 
یک بر صفر و سه بر صفر به پیروزی رسیده بود و جمعه با نتیجه پنج بر 
صفر پیروز شد تا روند پیروزی های استقالی ها سیر تصاعدی به خود 
گیرد. البته اس��تقال یک بازی عقب افتاده برابر پدیده خراسان دارد 

که این دیدار 22 آذر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

۸0 درصد توانمان را به رخ کشیدیم
آبی پوشان پایتخت درحالی بازی پرگلی را در رشت پشت سر گذاشتند که 
به اعتقاد شفر، این تیم فقط  70 تا80 درصد توانش را به رخ کشیده است. با 
این وجود وی از سرمربی سپید رود رشت نیز تشکر کرد که تیم وی رفته 
رفته بازی های خوبی را به نمایش گذاش��ته است. شفر این را هم گفت 
که باید به تهران بازگردیم، سپس ریکاوری داشته باشیم تا بتوانیم روند 

خودمان را حفظ کنیم. در این بازی چند تعویض از جمله روح اه باقری 
داشتیم و باید برای بازی سخت بعدی آماده شویم. سرمربی استقال 
همچنین به با ابراز رضایت از عملکرد داور در این بازی تصریح کرد: باید 
به وی و کمک هایش تبریک ویژه ای گفت. آنها در چمن مصنوعی کار 
سختی داشتند، با این وجود بازی خوبی انجام شد و داوری خوبی را شاهد 
بودیم. تشکر از هوادارانی که از آبی پوشان پایتخت حمایت در این بازی 
حمایت کردند، موضوع دیگری بود که سرمربی استقال به آن پرداخت، 
اینکه از هواداران  به عنوان یار دوازدهم ممنون هستم و به نظرم ما بهترین 
هواداران آسیا را داریم. نه فقط بابت برد، بلکه بابت گل هایی هم که زدیم 
بسیار خوشحالم، چون گل های یک ضرب و دو ضرب زدیم و این چیزی 

است که من دوست دارم.

   شکست؛ یک اتفاق دور از انتظار 
در این میان علیرضا امامی فر، مربی تیم فوتبال سپیدرود رشت پس از 
شکست مقابل استقال، این نتیجه را یک اتفاق دور از انتظار دانست و 
بیان کرد: فکر می کنم هیچ کدام از بازیکنان و عوامل تیم نمی خواستند 
چنین نتیجه ای کسب شود. این اتفاق افتاده و آن چیزی که ما متوجه 
شدیم، نقاط ضعفی بود که دیده شد.  وی این قول را به هواداران داد 
ک��ه تاش می کنیم نیم فصل دوم نقاط ضعف را چه از نظر بازیکن و 

چه از بعد فنی ترمیم کنیم.

   وقتی شاگرد، معلم را شکست می دهد
بازی های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی انجام می شود 
که در آغاز هفته پانزدهم، یک روز پیش از بازی دو تیم اس��تقال و 
سپیدرود رشت، پیکان نیز میزبان نساجی مازندران بود که این دیدار 
در نهایت با برتری یک بر صفر نساجی به پایان رسید. نساجی با این 
برد، 16 امتیازی ش��د و به طور موقت تا رده نهم جدول باا آمد. این 
درحالی است که جواد نکونام، نساجی مازندران که روزگاری شاگرد 
مجید جالی، سرمربی تیم فوتبال پیکان بود، توانست از جدال با تیم 
استادش سه امتیاز کامل، به دس��ت آورد. البته این بازی حواشی نیز 
داش��ت که به طور مثال می توان به جریمه 20 درصدی اعضای تیم 
فوتبال پیکان از س��وی محمود شیعی مدیرعامل باشگاه اشاره کرد، 
آنچه که واکنش جالی را به دنبال داشت.سرمربی تیم فوتبال پیکان 
درباره اظهارات وی که از جریمه اعضای تیم به خاطر شکست های 
پیاپی خبر داده بود، گفت: در تمام سال هایی که کار می کنم اولین بار 
است که در چنین شرایطی افتاده ایم. این که در این روزها فرار رو به 
جلو بکنیم اصا یک کار مدیریتی نیس��ت. وقتی به روزهای سخت 

می رسیم هرکسی باید سهم خودش را بپذیرد. 

ورزش جهان

محرومیت مادام العمری زیکوف 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( به صورت رسمی از روسیه خواست تا مدال 
طای ورزشکار دوپینگی این کش��ور در المپیک سوچی بازگردانده شود. به 
گزارش TASS، کمیسیون انضباطی IOC با ریاست دنیس اوسوالد سال 
گذشته اعام کرد زبکوف قوانین مبارزه با دوپینگ را رعایت نکرده است. کمیته 
بین المللی المپیک این ورزشکار و تعدادی دیگر از دوپینگی های روسیه را برای 
تمام عمر از فعالیت محروم کرد. زبکوف با این رأی IOC به دادگاه بین المللی 

ورزش نیز شکایت کرد اما نتیجه محرومت مادام العمر بود.
 

عربستان مانع سفر تیم ملی یمن 
به قطر شد

عربستان مانع برپایی اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال یمن، یکی از حریفان 
ایران در مرحله گروهی جام ملت های آسیا در قطر شد. اردوی تیم ملی فوتبال 
یمن که قرار بود از روز پنجشنبه با پشتیبانی فدراسیون فوتبال قطر به مدت 
یک ماه در دوحه برپا شود به دایل سیاسی لغو شده است. به نظر می رسد این 
تیم اردوی ریاض را جایگزین اردوی آماده سازی قطر کرده است. قرار بود تیم 
ملی فوتبال یمن در خال اردوی آماده سازی قطر سه بازی تدارکاتی با تیم های 
ملی تاجیکستان، فلسطین و لبنان برگزار کند. قطر به دایل اوضاع بحرانی 
یمن اقدام به پشتیبانی از تیم ملی فوتبال این کشور با برنامه ریزی اردوی یک 
ماه و سه بازی تدارکاتی کرده بود. سایت خلیج 365 نیز در این رابطه نوشت: 
عربستان سعودی مانع برپایی اردوی تیم ملی فوتبال یمن در قطر شده است. 
عربستان سفر این تیم برای اردوی یک ماهه در دوحه و انجام سه بازی تدارکاتی 
برنامه ریزی ش��ده را ممنوع کرد. تیم ملی فوتبال یمن پیش از این با حمایت 

فدراسیون فوتبال عربستان اردوی خود را در شهر ریاض آغاز کرده است.

هدف ازبکستان قهرمانی 
در جام ملت هاست

سرمربی آرژانتینی تیم ملی ازبکستان در رویای قهرمانی در جام ملت های آسیا 
به سر می برد. به گزارش AFC، جام ملت های آسیا کمتر از یک ماه دیگر 
در کش��ور امارات برگزار می شود و تیم ملی فوتبال ازبکستان باید در مرحله 
گروهی با تیم های عمان، ژاپن و ترکمنستان دیدار کند. هکتور کوپر سرمربی 
تیم ملی ازبکس��تان درباره آخرین شرایط تیمش گفت: ما اردویی در کشور 
ترکیه خواهیم داشت و بعد از این اردو 23 نفر نهایی خودمان را برای حضور 
در جام ملت های آسیا اعام خواهیم کرد. می دانم که تیم در اردوی استرالیا 
عملکرد خوبی نداشت و خوب نتیجه نگرفت ولی در بازی های دوستانه ما به 
کمترین چیزی که فکر می کنیم نتیجه است و به پیشرفت تیمی تاکید داریم. 
وی اضافه کرد: در جام ملت ها ما در گروهی نسبتاً دشوار قرار گرفتیم ولی در 

هر 3 دیدار برای برد بازی خواهیم کرد. 

آگهی

شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل 
عمومی و خدمات ش��هری در ته��ران برگزار می 

شود
فعاان و صنعتگران ح��وزه حمل و نقل عمومی 
و خدمات ش��هری از 12 ت��ا 15دی ماه در محل 
دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران گردهم 
می آیند و جدید ترین تولیدات،صنایع، ماش��ین 
آات، تجهی��زات و خدم��ات خ��ود را به نمایش 
عموم م��ی گذارند. به گ��زارش روابط عمومی و 
اطاع رس��انی شانزدهمین نمایش��گاه بین المللی 
حم��ل و نقل عمومی و خدمات ش��هری: یکی از 
ویژگی های نمایش��گاه امس��ال حضور ش��رکت 
های مختل��ف دانش بنیان و عرض��ه تولیدات و 

محصوات نوین برای نخستین بار است.
ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل 
عموم��ی و خدمات ش��هری در فضائی بالغ بر ده 
هزار متر برپا می ش��ود و ش��رکت های مختلف 
حاضر در نمایش��گاه هم در کن��ار ارائه تولیدات 
خ��ود، پروژه ه��ای نیازمن��د ج��ذب س��رمایه، 
فرصت های س��رمایه گذاری، قابلیت ها و امکانات 

اجرای پروژه ها را ارائه می کنند.
رئیس ستاد برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی حمل و نقل عمومی و خدمات ش��هری با 
بی��ان اینکه حمایت از تولی��دات داخلی و تحقق 

اقتص��اد مقاومت��ی مح��ور اصلی برگ��زاری این 
نمایشگاه است،گفت: شانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی حمل و نقل عمومی با هدف رقابت پذیری 
تولیدات ملی، تحقق اقتصاد مقاومتی، هم افزایی 
توان داخل��ی و عرضه توانمندی های رقابت پذیر 

کشور برگزار می شود.
سیدعلی اعتدالی اضافه کرد: انتقال دانش فنی و 
تکنولوژی روز و کارآمد به کشور در راستای رشد 
کیفی و کمی محصوات داخلی، توسعه صادرات 
غیرنفتی، ایج��اد ظرفیت های جدی��د در بخش 
تولید رقابتی، آشنایی با الگوهای موفق جهانی در 
عرصه حمل و نقل و کاا و مسافر، فراهم نمودن 
زمینه های ازم برای س��رمایه گذاری شرکتهای 
داخلی و خارجی، بهبود وضعیت محیط زیس��ت 
در کان ش��هر ها و بهینه سازی مصرف سوخت 
کش��ور از دیگر اه��داف برگزاری ش��انزدهمین 
نمایش��گاه بی��ن المللی حمل و نق��ل عمومی و 

خدمات شهری است.
ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی حمل و نقل 
عموم��ی و خدمات ش��هری در دو بخش حمل و 
نقل و خدمات ش��هری برگزار می ش��ود و در آن 
انواع خودروها و وس��ایل حم��ل و نقل عمومی، 
خودرو های س��نگین و نیمه سنگین، خودروهای 
مخص��وص، خودروه��ای پ��اک، وس��ایل نقلیه 

برق��ی و هیبری��دی، ماش��ین آات عمرانی و راه 
س��ازی،تجهیزات راه ها و زیر بناهای حمل ونقل، 
حم��ل ونقل کاا و مس��افر، حم��ل ونقل ریلی ، 
ماش��ین آات و تجهیزات خدمات شهری، حمل 
و نقل ش��هری، ماش��ین آات عمرانی، ماش��ین 
آات و تجهیزات آتش نش��انی، پارک ها و فضای 
س��بز و تجهیزات وابسته، بازیافت و تبدیل مواد، 
مبلمان ش��هری، عمران، معماری و شهرس��ازی، 
مدیریت جامع شهری، تجهیزات ایمنی امنیتی و 
رادیویی، پارکینگ های طبقاتی، شهر الکترونیک، 
زیباس��ازی و محیط زیس��ت ش��هری به نمایش 

گذاشته می شود.
برگزاری ش��ش کارگاه آموزشی و نشست علمی 
و تخصصی ب��ا حضور کارشناس��ان، متخصصان 
و اس��تادان دانش��گاه ها و همچنین حضور چند 
هیئ��ت تجاری و س��رمایه گذاری از کش��ورهای 
خارجی، برخی از برنامه های جانبی شانزدهمین 
نمایش��گاه بین الملل��ی حمل و نق��ل عمومی و 

خدمات شهری است. 
عاقمن��دان می توانن��د برای کس��ب اطاعات 
www. بیشتر این نمایش��گاه به پایگاه اینترنتی

avinholding.com  مراجع��ه کنن��د و ی��ا 
با ش��ماره تلف��ن 22020248 س��تاد برگزاری 

نمایشگاه تماس بگیرند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که افزایش سطح علم و دانش منابع 
انسانی، راز موفقیت سازمان، جامعه و کشور است، گفت: خوشبختانه امروز 
سطح دانش جامعه ما آن قدر بااست که حتی دشمنان هم به آن اعتراف 

کرده اند.
 ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حس��ین زاده 
پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در محل بانک و با حضور 
جمعی از دانش��جویان دوره دکترا به نمایندگی از کارکنان دانشجو برگزار 
شد، افزود: سال ها پیش این نگاه وجود داشت که کارمند نباید همزمان با 
کار تحصیل کند، اما این نگاه امروز منس��وخ شده و دانش افزایی به جزئی 

از کار تبدیل شده است.

وی با اش��اره به این که امروز بیش از چهار هزار نفر از کارکنان بانک ملی 
ایران در مقاطع مختلف دانش��جو هس��تند، ادامه داد: س��ازمانی که منابع 

انسانی مسلح به دانش روز نداشته باشد، به سرعت فرسوده خواهد شد.
حس��ین زاده به لزوم کس��ب دانش روز و استفاده از آن در عملیات روزمره 
کاری و نیز تدوین اس��تراتژی بلند مدت اشاره و خاطرنشان کرد: برگزاری 
مراس��م گرامیداش��ت روز دانش��جو در بانک، این پیام را به همه کارکنان 
و مدیران می دهد که راه توس��عه س��ازمان از مس��یر کس��ب علم و دانش 
م��ی گذرد. مدیرعامل بان��ک ملی ایران با بیان این که امروز ش��اخه های 
علم بس��یار گس��ترده و وجوه آن در زندگی انس��ان بیش از پیش نمایان 
ش��ده است، افزود: زیرساخت پیشرفت هر کشوری، دانش افراد آن است و 
طبیعی است که کارکنان سازمان ها به عنوان اعضای پیشرو در این زمینه 

باید شناخته شوند. 
حسین زاده همچنین از همه مدیران بانک خواست نسبت به کارکنان دانشجو، 
حداکثر مساعدت را داشته باشند تا بانک بتواند در بلند مدت از توانایی این افراد 
به خوبی استفاده کند. داوود ملک نیا رئیس اداره کل آموزش بانک ملی ایران 
نیز در ابتدای این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره و نیز تسهیات در 
نظر گرفته شده برای کارکنان دانشجو، گفت: از 32 هزار نفر کارکنان بانک ملی 
ایران، اکنون بیش از چهار هزار نفر دانشجو هستند که 240 نفر آنها در مقطع 
دکترا در حال تحصیلند. در ادامه این مراس��م که با حضور جمعی از مدیران 
امور و روسای ادارات کل بانک ملی ایران برگزار شد، دانشجویان حاضر به طرح 

دیدگاه های خود پرداختند و در پایان از آنها تقدیر شد.

سي و نهمین جلسه ش��وراي عالي برنامه ریزي شهرداري اصفهان با حضور 
ش��هردار، روساي کمیسیون هاي شوراي اسامي ش��هر، معاونین و مدیران 
شهرداري اصفهان به منظور تدوین برنامه عملیاتي دوساله شهرداري اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، در این جلسه بررسي 
مقاصد، سیاست ها و شاخص هاي برنامه عملیاتي شهرداري اصفهان در بازه 

زماني سال 98 تا 1400 مورد بررسي قرار گرفت.   
مدیر برنامه ریزي و بودجه ش��هرداري اصفه��ان در این خصوص اظهار کرد: 
این برنامه عملیاتي در راس��تاي برنامه اصفهان 1400 و برنامه سنجش پذیر 
ش��هردار اصفهان بررس��ي و تدوین مي شود و قرار است ارتباطي بین برنامه 
هاي راهبردي، بودجه هاي سالیانه و عملیات و اقدامات شهرداري براي سال 

هاي آتي باشد.  
س��عید فرداني با بیان اینکه دو رویکرد بسیار مهم براي این برنامه عملیاتي 
مدنظ��ر قرار گرفته اس��ت، تصریح کرد: تدوین برنامه بر اس��اس نتایج نه بر 
اس��اس وظایف و کمي نمودن برنامه در قالب شاخص هاي سنجش پذیر دو 
رویکرد مهم برنامه عملیاتي شهرداري اصفهان هستند. در صورتیکه بتوانیم 
این دو اتفاق را در موعد زماني خود و با مش��ارکت مدیران ش��هري اجرایي 
کنیم توافق جمعي قبل از تخصیص منابع یا بودجه هاي سالیانه انجام شده 
و برنام��ه بر اس��اس اولویت بندي ها اجرا مي ش��ود.  وي ادام��ه داد: در این 
برنامه به دنبال این هس��تیم که اولویت هاي راهبردي در برنامه عملیاتي و 
بودجه سالیانه تسري پیدا کند، ارتباط منطقي و کیفي بین برنامه عملیاتي 
و راهبردي ش��کل گرفته و عدالت اجرایي شود.  مدیر برنامه ریزي و بودجه 
شهرداري اصفهان با بیان اینکه توسعه خدمات با رویکرد عدالت را براي سال 
آینده مدنظر قرار داده ایم، افزود: با توجه به شرایط اقتصادي موضوع کاهش 
هزینه ها در دستور کار قرار گرفته است. این کاهش در دو بعد کاهش هزینه 
هاي نگهداري شهر و کاهش هزینه هاي اداره شهر با استفاده از فناوري هاي 
نوین صورت مي گیرد. وي تاکید کرد: حدود 5 ماه تیم کارشناس��ي و حوزه 
برنامه ریزي معاونت س��رمایه انساني ش��هرداري درگیر تدوین برنامه الگوي 
عملیاتي است. همچنین جلسات بسیار خوبي با مدیران و کارشناسان حوزه 
هاي مختلف و موسسات وابسته برگزار شده و تعامل شایسته اي با ذینفعان 
و واحده��اي مختلف ش��هرداري صورت گرفت.  فرداني ب��ا بیان اینکه براي 
تدوین برنامه عملیاتي ش��هرداري اصفهان بیش از یک هزار نفر س��اعت کار 
کارشناسي و مدیریتي صورت گرفته است، گفت: مهمترین چالش ما بررسي 
و تصمی��م گیري در خصوص پروژه هاي نیمه تمام، تخصیص منابع محدود 
و پروژه هاي بس��یار زیاد از س��ال هاي گذش��ته با توجه به شرایط اقتصادي 

است. گفتمان حال حاضر مدیریت شهري تمرکز روي پروژه هایي است که 
بیش��ترین اثرگذاري را روي توسعه شهر و رضایت شهروندان خواهد داشت.   
وي اضافه کرد: مدیریت شهري معتقد است با استفاده از بررسي روش هاي 
متع��دد تامین مالي براي پروژه ها و یا اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصي 
مي توانیم چالش کمبود منابع و پروژه هاي نیمه تمام را پشت سربگذاریم.  
مدیر برنامه ریزي و بودجه شهرداري اصفهان با بیان اینکه با توجه به چالش 
هایي که ش��هرداري اصفهان در س��ال هاي اخیر ب��ا آن مواجه بوده رویکرد 
نتیج��ه محوري به ج��اي وظیفه محوري یک اختیار نیس��ت بلکه یک الزام 
اس��ت،  تاکید کرد: به طور مثال زماني که بر اس��اس وظیفه خیابان س��ازي 
انجام ش��ود این خیابان سازي توسعه پیدا مي کند، اما وقتي بر اساس نتایج 
تصمیم گیري مي کنیم و قرار اس��ت سرعت سفر در معابر شهري و خیابان 
ها را باا ببریم ش��اید لزوما خیابان سازي ما را به این نتیجه نرساند بنابراین 
ازم است روي راهکارهاي دیگر مانند ساماندهي مشاغل، استفاده از حمل و 
نقل همگاني و یا توسعه خدمات الکترونیک تمرکز کنیم که هزینه هایي به 
ش��دت کمتر از توسعه معابر و اثرگذاري بیشتر در راستاي روان سازي معابر 

خواهد داشت.          
وي گفت: کاهش آایندگي ها، روان سازي عبور و مرور، تاب آوري و افزایش 
ایمني در محیط هاي ش��هري، بازآفریني باف��ت هاي ناکارآمد و تاریخي در 
ش��هر و سرزندگي فضاهاي ش��هري از جمله مقاصد و برنامه هایي است که 

در برنامه عملیاتي شهرداري براي شهر اصفهان در نظر گرفته شده است. 
مدیر برنامه ریزي و بودجه ش��هرداري اصفهان افزود: مقصد راهبردي که در 
این برنامه براي ش��هرداري در نظر گرفته شده افزایش بهره برداري بهینه از 
دارایي هاي شهرداري است. شهرداري قرار است در سه سال آینده بر دارایي 
هاي اقتصادي، س��رمایه اقتصادي، س��رمایه اطاعاتي و سرمایه انساني خود 

تمرکز کند تا بهبود را در این حوزه ها رقم بزند.

در راس��تای بهبود مس��تمر فعالیت های ش��رکت و با هدف بهینه س��ازی 
سیس��تم مالی شرکت، سیس��تم هزینه یابی بر مبنای فعالیت )ABC( در 
روزهای چهارش��نبه و پنج شنبه 8 و9 آذر ماه در شرکت گاز استان گیان 

راه اندازی شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیان - حس��ین اکبر مدیرعامل ش��رکت گاز 
اس��تان گیان با اعام این خبر اظهار داش��ت: این طرح یکی از پروژه های 
کیفی امور مالی ش��رکت بوده که با یاری همکاران مالی شرکت گاز استان 

هرمزگان راه اندازی شده است.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان گیان با اس��تقبال از راه اندازی این سیستم 
گفت: دس��تیابی به اطاعات و گ��زارش های صحیح از وضعیت هزینه های 
انجام ش��ده جهت دستیابی به اهداف شرکت یکی از نتایج مهم اجرای این 

پروژه می باشد.

مهندس اکبر اظهار داشت: در این مدل هزینه یابی، بر خاف روش مرسوم، 
تمرکز بر شناس��ایی فعالیت های س��ازمان و تخصیص هزینه ها به فعالیت 
ها و نهایتاً محصول و خدمات نهایی سازمان می باشد. عاوه بر این ردیابی 
عوامل تش��کیل دهنده هزینه ها، امکان بهینه سازی و یا تغییر روش انجام 
فعالیت ها درجهت کاهش قیمت تمام ش��ده محصول و یا خدمات را برای 
مدیریت س��ازمان فراهم می س��ازد.وی در پایان از همه عوامل پشتیبان و 
دس��ت اندرکار این پروژه کیفی علی الخص��وص آقایان صدیقی مدیر برنامه 
ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز، حسینی مدیرمالی شرکت ملی گاز، ابوحمزه 
رئیس امور تدوین مقررات مالی و همکاران ایشان و آقای بازگیر رئیس امور 
مالی ش��رکت گاز اس��تان هرمزگان و همکاران امور مالی شرکت گاز استان 
گیان که توانس��تند بصورت موفقیت آمیز این سیستم را در سطح شرکت 

مستقر نمایند، تشکر و قدردانی نمود.

گردهمایی بزرگ صنعتگران حوزه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

حسین زاده در مراسم گرامیداشت روز دانشجو:
 راه توسعه از مسیر علم می گذرد

توسعه خدمات با رویكرد شاخص پذیری در برنامه عملیاتي دو ساله شهرداري 

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت گاز استان گیان راه اندازی شد


