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حجت ااسام و المسلمین بهرامی تأکید کرد
 رسیدگی به تمامی پرونده ها 

در دیوان عدالت اداری تا پایان دی ماه

دادستان زاهدان:
4مظنون حادثه تروریستی چابهار 

دستگیر شدند

تروریس�م همچون دیگر کلیدواژه هایی که غرب 
آن ها را جعل و بکار گرفته اس�ت، همیشه یک بام 
دارد و دو هوا! تروریس�م از منظر اروپا و آمریکا به 
مفهوم ه�ر نوع تح�رک و اقدامی اس�ت که منجر 
به »ارعاب«  و »ب�ه خطر افتادن منافع کش�ورها« 
- بخوانید کش�ورهای غرب�ی - می ش�ود. در این 
میان اما اقدامات خرابکارانه، کش�تار مس�لحانه، 
تخریب و حمات انتحاری به ویترین »تروریسم« 
تبدیل شده است، درحالی که دامنه این پدیده بیش 
از مؤلفه های ذکرشده اس�ت.  امروزه تروریسم به 

شاخه ها و زیرشاخه هایی ...

 تروریسم 
تکفیری و اقتصادی

یاد د اشت

بازی با قیمت خودرو
 آزادسازی بر اساس فرمول حاشیه بازار

 قانونی است یا غیرقانونی؟

معاون دادستان کل کشور خبر داد

محمد جواد ظریف: 

»حمایت« گزارش می دهد

رییس کل محاکم عمومی و انقاب کرمان مطرح کرد

هیلی:

بازرسی دوره ای از 2۹ ناحیه
 دادسرای تهران به زودی 

 واشنگتن در مقابل ایران
 به استیصال رسیده است

 اما و اگرهای انتقال آب خزر 
به فات مرکزی

امکان جنگ آمریکا و کره شمالی 
همیشه وجود دارد

جلوگیری از حبس یک هزار نفر
 با اتخاذ تدابیر مناسب قضایی
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  دکتر اصغر زارعی 
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آگهی

  به موجب پرونده اجرائی  کاسه 9400061 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  مسکونی تحت پاک دوازده هزار و هشتصد و هشتاد و یک فرعی از شماره پنج هزار و ششصد و 
بیست و یک اصلی کیش مفروز و مجزی   شده از شماره 4878  فرعی از اصلی مذکور به مساحت )85/97(  هشتاد و پنج  متر و نود  و هفت دسیمتر  مربع که  )4/97( چهار 
متر و نود و هفت دسیمترمربع آن بالکن است. به انضمام پارکینگ قطعه سی و سوم تفکیکی  به مساحت )12/55(  دوازده متر و پنجاه و پنج دسیمتر مربع  واقع در همکف  
ملک واقع در کیش شهرک صدف فاز یک قطعه سی 1-1 بلوک هفتم – طبقه اول – سمت  شمالی – واحد نود و پنج  می باشد به قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشترکات 
طبق قانون تملک آپارتمان ها   و آئین نامه اجرائی آن سهیم است که سند مالکیت آن ذیل ثبت 13615 صفحه 220 دفتر جلد 109 ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای منوچهر 
حسن خانی فرزند  غیبعلی منتقل شده است و حدود آن  عبارتست از: شماا در چهار قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول دیوار   و پنجره است بطول )1/31(  یک متر 
و سی و یک سانتیمتر  به فضای حیاط مشاعی دوم  دیوار و پنجره است بطول )1/05(  یک متر و پنج سانتیمتر به فضای  حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است قوس بیرونی  
بطول )4/19(  چهار متر و نوزده سانتیمتر  به فضای حیاط مشاعی  چهارم دیواریست  مشترک  بطول )0/12(  دوازده سانتیمتر به آپارتمان قطعه 94  شماره 12880 فرعی 
شرقا: در چهار قسمت، که قسمت سوم آن شمالی، است .  اول دیواریست مشترک بطول )1/29(  یک متر و بیست و نه سانتیمتر به آپارتمان قطعه 94 شماره 12880 فرعی 
دوم دیواریست  مشترک بطول )4/12( چهار متر و دوازده سانتیمتر  به آپارتمان قطعه 94  شماره 12880 فرعی سوم دیواریست مشترک بطول )1/84( یک متر و هشتاد  و 
چهار سانتیمتر به آپارتمان قطعه 94  شماره 12880  فرعی چهارم دیواریست  مشترک بطول )4/05( چهار متر و پنج سانتیمتر به آپارتمان قطعه 94  شماره 12880  فرعی 
جنوبا: در شش قسمت، که قسمت دوم آن شرقی، قسمت پنجم آن غربی است. اول درب و دیوار است بطول )1/16( یک متر و شانزده سانتیمتر به راه پله دوم دیواریست 
بطول )0/31(  سی و یک سانتیمتر  به راه پله سوم دیواریست  بطول )1/88(  یک متر و هشتاد و هشت سانتیمتر به آسانسور چهارم دیواریست بطول )5/60(  پنج متر و 
شصت  سانتیمتر به راه پله پنجم رمپ قوس درونی بطول )3/20(  سه متر و بیست سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ششم رمپ قوس درونی بطول )4/07(  چهار متر و هفت 
سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی  غربا: دیوار و پنجره و لبه بالکن بطول )7/49(  هفت متر و چهل و نه سانتیمتر  به فضای  حیاط مشاعی؛ سقف با کف طبقه  دو  اشتراکی  
است و  کف  با سقف  طبقه همکف اشتراکی است.  پاک فوق طبق سند رهنی شماره 38058 مورخ 1392/12/17 دفترخانه 02 کیش در قبال مبلغ 4/279/000/000 ریال  در 
رهن شرکت تعاونی اعتباری ثامن اائمه قرار گرفته و به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه گردیده و پس از طی مراحل قانونی   و  به علت عدم بازپرداخت بدهی، 
حسب  تقاضای  بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده  به کارشناس رسمی ارجاع و طبق نظر کارشناس رسمی  به مبلغ چهار میلیارد و دویست و دوازده میلیون و پانصد و سی 
هزار ریال )4/212/530/000 ریال(   ارزیابی شده، توصیف  اجمالی آن عبارت است  از: شامل سالن،  آشپزخانه اوپن با  کابینت MDF، دو اتاق  خواب و دو چشمه سرویس 
بهداشتی بوده، پوشش کف واحد از سرامیک، پوشش دیوارها از کاغذ دیواری، پوشش دیوار آشپزخانه و سرویس ها از کاشی، دربها چوبی و سیستم سرمایشی از یونیت 
اسپیلیت  بوده، نمای ساختمان از  کامپوزیت و شیشه  و ملک دارای انشعاب آب و برق شهری است. پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه  مورخ 1397/10/5  در اداره  
ثبت اسناد و اماک کیش   واقع در برج صدف طبقه سوم  واحد 303 از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 4/212/530/000 ریال  شروع و به بااترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود.  ازم به ذکر است پرداخت بدهی  های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و  یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده  
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و  عوارض شهرداری  و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می  گردد. ضمنا چنانچه 
روز مزایده  تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد  از تعطیلی در  همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. مورد مزایده تا تاریخ 1397/9/18 بیمه می باشد.  تاریخ 

انتشار آگهی: 1397/9/18 تاریخ مزایده: 1397/10/5 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک کیش – محمد طایفه نادی

به اطاع کلیه بدهکاران شرکت تعاونی مسکن دادگستری استان مازندران می رساند 
چنانچه در پروژه خرید زمین چپکرود جویبار بدهی داشته و تاکنون نسبت به تسویه 
کام�ل بدهی خود اق�دام ننموده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه ش�نبه مورخ 
18/10/97 فرص�ت دارند در این خص�وص اقدام نمایند در غی�ر اینصورت مراتب در 
خصوص لغو مش�ارکت و یا تعیین قدر الس�هم هر یک از بدهکاران به نس�بت میزان 

پرداختی آنها به رای گذاشته می شود .
917-25

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

امورقراردادها یا برای مطالعه به سایت  www.gharchak.ir    یا  شماره تلفن 02136151580 الی 4 تماس نمایند.
1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداری قرچک 

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

سپرده اشخاص شهرداری میباشد و مدت قرارداد 3 ماه تمام است.
قراردادها  امور  واحد  بخشداری  ، جنب  بنشانی شهرک طاییه  مناقصه: شهرداری قرچک  تجدید  اسناد  دریافت  4- محل 

بشماره تلفن 4 الی 021-36151580 
 5- مهلت اخذ اسناد تجدید مناقصه از مورخه 97/9/11 لغایت 97/10/2 و زمان تحویل پاکات پیشنهادات از 97/9/11 لغایت 

97/10/2 به دبیرخانه شهرداری قرچک میباشد.
 6-تشکیل کمیسیون عالی معامات شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز یک شنبه مورخه 97/10/2 

راس ساعت 15 در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.
 7-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

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

میباشد.
    تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/11            تاریخ انتشارنوبت دوم:  1397/9/18

محسن خرمی شریف – شهردار قرچک

هواپیمایی جمهوری اسامی ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکاران ذیصاح پس از ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه اقدام نماید.
نوع مناقصه : عمومی – یک مرحله ای )فشرده(

مناقصه گزار : هواپیمایی جمهوری اسامی ایران به آدرس تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مرکزی "هما"
موضوع مناقصه: تهیه یونیفرم کارکنان پروازی )کرو( هواپیمایی جمهوری اسامی ایران "هما" شامل 600 دست بارانی مردانه )کابین و کاکپیت(

مدت قرارداد : از اباغ قرارداد به مدت 6 ماه
محل خرید و ارائه پیشنهادات : تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مرکزي هما – ساختمان پشتیباني – واحد امور پیمان و رسیدگي پشتیباني – اطاق 301

تلفنهاي تماس : 46624145 و 46624430
نحوه دریافت اسناد مناقصه : داوطلبان مي توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به هریک از طرق ذیل اقدام نمایند :

الف - از تاریخ 97/9/17 لغایت روز سه شنبه مورخ 97/9/27 طي ساعات اداري )ساعت 9 صبح الي 15 بعداز ظهر( با در دست داشتن معرفي نامه به همراه 
کپی برابر اصل گواهینامه صاحیت پیمانکار در رسته تهیه پوشاک صادره از اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک یا سایر مراجع صاحیت 
دار، اصل فیش واریزي بانکي به مبلغ 000ر109 ریال به حساب سیبا شماره 0105705989006 بانک ملي ایران به نام شرکت هواپیمایي جمهوري اسامي ایران 

اقدام نمایند ) پنج شنبه ها تعطیل مي باشد( .
. http://iets.mporg.ir ب- از طریق شبکه اطاع رساني اینترنتي

مهلت تحویل پیشنهادات : حداکثر تا ساعت 15 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 97/10/9
تاریخ و محل گشایش پاکات : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/1  در اتاق جلسات ساختمان پشتیباني .

میزان تضمین فرآیند ارجاع کار : برابر 000ر000ر420  ریال )به شرح مندرج در بند 5 برگ شرایط(
میزان تضمین انجام تعهدات : 10 درصد مبلغ پیشنهاد قیمت .

مناقصه گرانی که نسبت به تهیه اسناد مناقصه از طریق سایت )http://iets.mporg.ir( اقدام می نمایند می بایست در زمان ارائه پیشنهادات، کپی برابر 
اصل گواهینامه صاحیت پیمانکار در رسته تهیه پوشاک صادره از اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک یا سایر مراجع صاحیت دار را به واحد 

امور پیمان و رسیدگی ارائه نمایند. در غیر اینصورت از پذیرش پیشنهادات خودداری خواهد شد.
توضیحات :

رعایت کلیه شرایط عمومی و خصوصی مندرج در اسناد مناقصه الزامي است .
محل کار شرکت و یا تولیدکنندگان لزومًا باید بیش از 5 فروشگاه در شهر تهران و همینطور بیش از یک فروشگاه در شهرستانها و داشتن مجوز تولید و 

کارخانه .
هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .

داشتن سابقه کاری مرتبط از زمان تاسیس حداقل 15 سال الزامی است و خوشنامی و همینطور سابقه کار با ایراین ها و سازمان های دولتی
براي کسب اطاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه گردد . 

آگهیآگهیمزایدهاموالغیرمنقولاسنادرهنی

آگهیتجدیدمناقصهعمومی

آگهیبرگزاریمناقصهعموميشماره64515/پرپهمراهباارزیابیکیفیمناقصهگران
هواپیمایيجمهورياساميایران»هما«

)یونیفرم(

نوبت دوم

م.الف:3226

جنگ شهری
 در پاریس

15

تهران کانون رایزنی های مبارزه با تروریسم
با حضور  روسای مجالس 6 کشور برگزار شد

روسای مجالس ایران، روسیه، چین، پاکستان، 
افغانس�تان و ترکی�ه روز گذش�ته در ته�ران 
گردهم آم�ده و چالش های مقابله با تروریس�م 
و تقویت ارتباطات بین المللی را مورد بررس�ی 
قرار دادند. روز گذش�ته تهران می�زان دومین 
کنفران�س روس�ای مجال�س ۶کش�ور »ایران، 
پاکس�تان، ترکیه چین، روسیه و افغانستان« با 
موضوع »چالش های مقابله با تروریسم و تقویت 
ارتباطات بین المللی« بود. مقابله با تروریس�م، 
تج�ارب گذش�ته، راهبردهای کنون�ی و اتخاذ 

رویکرد جدید و مؤثر منطقه ای ...

  جلیقه زردهاعاوه بر  تغییر سیاست های اقتصادی دولت، خواستار  برکناری 
امانوئل ماکرون شدند
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پلیس فرانسه با  خودروهای زرهی به استقبال جلیقه زردها رفت
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ط�رح جدیدتری�ن ش�ناور ارتش که س�ه 
بدن�ه)TRIMARAN( اس�ت و در قالب 

طرح پروژه سفینه، رونمایی شد.

روز گذشته و طی مراسمی با حضور دریادار سیاری 
معاون هماهن��گ کننده ارت��ش و فرمانده نیروی 
دریایی ارتش از دستاوردهای جدید نیروی دریایی 
در مقر فرماندهی این نیرو رونمایی شد. از جمله این 
دستاوردها، سامانه هدایت تیر سه بعدی غیرچرخان، 
معروف به چش��م عقاب است. این س��امانه چشم 
عقاب با هدف طراحی کش��ف و رهگیری بیش از 
100هدف سطحی و هوایی و انتقال اطاعات آنها 
به سامانه های موشکی و توپخانه نصب شده بر روی 
ناوهای زرهی طراحی شده است. دومین دستاورد 
رونمایی شده سامانه بهینه شده کنترل آتش ثامن 
دو است که سامانه کنترل آتش است و در شناورهای 
رزمی نداجا به کار گیری می شود. سومین دستاورد 
نیز هدف کاذب اژدر است که این سامانه به منظور 
آزمایش های میدانی انواع اژدرهای موجود در نداجا 
س��اخته شده اس��ت واین توانایی را دارد که تمامی 
مش��خصات تولید شده توس��ط زیردریایی ها را در 
پرتاب های آزمایشی اژدر شبیه سازی کند. چهارمین 
دستاورد هم پهپاد پلیکان است که این پهپاد برای 

اولین در کشور با هدف کش��ف و شناسایی اهداف 
اهداف دریایی و با قابلیت نشست و برخاست بصورت 
خودکار از روی ش��ناورهای نیروی دریایی ساخته 
شده اس��ت. برای س��اخت تمامی این دستاوردها، 
متخصصان فنی نی��روی دریایی ارتش یک تا پنج 

سال وقت صرف کرده اند.
در جری��ان بازدی��د دریادار س��یاری از نمایش��گاه 
توانمندی ها و دستاوردهای فنی و تخصصی نیروی 
دریایی ارتش، از طرح جدیدترین ش��ناور ایرانی با 
نام »پروژه س��فینه« رونمایی ش��د. این شناور که 
تریماران)سه بدنه( است، مقاومت هیدرودینامکی 
پایینی در س��رعت های باا داشته و دارای سیستم 
رانش متناسب با ابعاد و سرعت متناظر است. تعادل 
هیدرواستاتیکی و دریامانی بسیار باا و عرشه وسیع 
ت��ا دو برابر یک ش��ناور تک بدنه هم تن��اژ، از جمله 

مهمترین مشخصات این شناور است.
همچنی��ن ماک��ت جدیدتری��ن ناو موش��ک انداز 
سینا7 جدیدترین ناو موش��ک انداز کاس سینا در 
نمایشگاه دستاورد های تخصصی نداجا به نمایش 
گذاش��ته شد. ناو موشک انداز س��ینا7 هم اکنون در 
کارخانج��ات نیروی دریایی ارت��ش در بندرعباس 
آخرین مراحل س��اخت خود را می گذراند. این طرح 
ابتکاری که »زره« نامگذاری شده، سومین شناور 

سبک از شناور های کاس سینا محسوب می شود 
ک��ه در منطقه یکم دریایی امام��ت نداجا عملیاتی 
خواهد ش��د. ماکت ش��ناور اطاعاتی و تجسسی 
نیروی دریایی ارتش هم که »طائیه« نام گذاری 
ش��ده و بیش از نیمی از مراحل ساخت آن طی شده 
است نیز در این نمایشگاه در معرض دید مخاطبان 
گذاشته شده است. ماموریت شناور طائیه رهگیری 
و جمع آوری اطاعات نظامی از شناور های هدف با 
استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات شنودی، راداری، 
مخابراتی و اطاعاتی اس��ت. این شناور اطاعاتی 
با 94متر طول و یک ه��زار و 400تن وزن در زمره 

شناورهای کاس »موج« قرار دارد.

   نداجا خودکفاست
حبیب اه سیاری در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه 
دس��تاورد های فن��ی و تخصصی نی��روی دریایی 
ارتش، در جم��ع خبرنگاران به طراحی و س��اخت 
ناوموش��ک انداز »پیکان« در س��ال 82 اش��اره و 
خاطرنشان کرد: همچنین در س��ال 85 نیز با تمام 
فش��ار های ناش��ی از تحریم، ناو »جوش��ن« و در 
سال 88 ش��ناور »درفش« و ناوشکن »جماران« 
را س��اختیم. س��یاری افزود: در روز های گذشته نیز 
ناوشکن پیشرفته »سهند« به ناوگان نیروی دریایی 

ارتش ملحق ش��د و در آینده نزدی��ک نیز ناو »دنا« 
و زیردریای��ی »فاتح« به این نی��رو ملحق خواهند 
ش��د. وی تصریح کرد: امروز در نی��روی دریایی به 
س��طحی رس��یده ایم که می توانیم تجهیزاتمان را 
ب��ه روز، نگهداری و نیازس��نجی ک��رده و امکانات 
مورد نیاز را متناسب با نوع ماموریت در عرصه دریا 

طراحی کنیم.
دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
هم در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد های فنی 
و تخصصی نداجا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
محصوات این نمایشگاه در واقع بیانگر بخشی از 
توانمندی های رزمی، دفاعی و اطاعاتی مجموعه 
نیروی دریایی ارتش اس��ت که از امروز در معرض 
دید عاقه مندان گذاشته شده است. فرمانده نداجا 
افزود: امروز نیروی دریایی ارتش با همکاری سایر 
بخش های صنعتی و دفاعی کشور همچون وزارت 
دف��اع و س��ایر مجموعه های علم��ی و تحقیقاتی 
توانس��ته است به س��طحی از توانمندی دست یابد 
که تمامی نیاز های خود در ح��وزه دفاع از تمامیت 
آب های تحت حاکمیت جمهوری اسامی ایران و 
تامین منافع کشور در عرصه دریا را به طور کامل در 
داخل کشور و با دستان توانمند متخصصان داخلی 

طراحی و تولید کند.

سفینه دریایی ایران رونمایی شد
در حضور دریادار سیاری 

روسای مجالس ایران، روسیه، چین، پاکستان، افغانستان و   سیاست  
ترکیه روز گذشته در تهران گردهم آمده و چالش های مقابله 
با تروریس�م و تقویت ارتباطات بین المللی را مورد بررس�ی 

قرار دادند.

روز گذش��ته تهران میزان دومین کنفرانس روس��ای مجالس 6کشور 
»ایران، پاکس��تان، ترکی��ه چین، روس��یه و افغانس��تان« با موضوع 
»چالش های مقابله با تروریس��م و تقویت ارتباطات بین المللی« بود. 
مقابله با تروریسم، تجارب گذشته، راهبردهای کنونی و اتخاذ رویکرد 
جدید و مؤثر منطقه ای، گس��ترش ارتباط��ات و تقویت همکاری های 
بین منطقه ای، تحقق صلح و توس��عه همه  جانب��ه و پایدار در منطقه از 
موضوعات مهمی بود که در این نشست مطرح شد. پیش از این پاکستان 

میزبان نخستین دوره اجاس رؤسای مجالس 6کشور آسیایی بود.

   تحریم ها مصداق بارز تروریسم اقتصادی
حجت ااسام حسن روحانی رییس جمهوری طی سخنانی در این مراسم 
اظهار داشت: جهان امروز ش��اهد چالش های سخت و پیچیده ای اعم از 
موضوع تغییر آب و هوا، بحران های اقتصادی، توس��عه نیافتگی، تجاوز و 
جنگ و فقر و گرس��نگی یکجانبه گرایی افراط گرایی و تروریسم، است. 
وی افزود: جمهوری اس��امی ایران بعنوان بزرگترین قربانی تروریس��م 
از بدو تاس��یس تاکنون با این پدیده ش��وم مواجه بوده است و از این بابت 
متحمل خسارات جانی سنگینی شده است. روحانی تحریم های اقتصادی 
ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را ش��کل بارزی از تروریسم که ملت ما را 
هدف قرار داده است، دانست و تصریح کرد: تروریسم اقتصادی به معنای 
وحش��ت آفرینی در یک کش��ور و ایجاد ترس در دیگر کشورها که قصد 
سرمایه گذاری در کشور هدف دارند، است. رییس جمهوری، با بیان اینکه 
دخالت های سیاس��ی و نظامی اجازه رش��د و توسعه یافتگی به کشورها را 
نمی دهد، اظهار داشت: مداخله گران پاشیدن بذر اختاف، کینه و خشونت 
را درو خواهند کرد و ما باید بیاندیشیم چگونه می توانیم آنهایی را که آگاهانه 
میلیاردها دار از درآمد نفتی خود برای تعمیق و افزودن اختافات صرف 
می کنند، متوقف کنیم. وی ادامه داد: ما در اینجا می خواهیم این مطلب را 
بگوییم که بنا نداریم این گستاخی ها را تحمل کنیم، ما در برابر آنها با تقویت 
همکاری های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی خواهیم ایس��تاد. 
روحانی تصریح کرد: ایران به حکم رسالت بزرگ خود امروز سد بزرگی در 
برابر سوداگران خشونت و داان فاکت بوده و بهای سنگین این ایستادگی 
را هزاران نفر از داوران ما با جان و زندگی خود پرداخته اند. رییس جمهوری 
ادامه داد: با تضعیف ایران از راه تحریم، خیلی ها در امان نخواهند ماند. آنهایی 

که حرف ما را باور ندارند خوب است نگاهی به نقشه جغرافیایی بیندازند.

    به حقوق بشر نگاه تجاری دارند
عل��ی اریجانی رییس مجلس ه��م در این کنفرانس اظهار داش��ت: 
رفتار ترامپ نظامات نهادهای حقوق بشری را له کرده و باعث ناامیدی 
کشورها شده است. وی افزود: این رفتارها ی مقامات آمریکا ارزش های 
انسانی را که س��ال ها برای آن تاش شده زیر سوال برده و باعث شده 
است تا رییس جمهور این کشور با حقوق بشر رفتار تجاری سازی داشته 
باش��د. رییس مجلس با یادآوری اینکه آمریکا و برخی کشورها خود را 
مدعی مبارزه با تروریسم می دانند اما در عمل از ابزار تروریسم استفاده 

می کنند، گفت: این رفتارها باعث شده کشورهای منطقه برای مبارزه 
با تروریسم خودشان به فکر س��اماندهی نظامات منطقه ای باشند که 
نمونه بارز آن را در مس��اله س��وریه با همکاری ایران، ترکیه و روسیه 
تجربه کردیم که تا حد زیادی موفق بوده اس��ت. اریجانی تاکید کرد: 
در دنیایی که آمریکایی ها در پی یکجانبه  گرایی هستند شورای امنیت 
و نهادهای مسئول هم به وظیفه خود عمل نمی کنند به عنوان نمونه در 
مسائل عراق، سوریه و لیبی و برخی مناطق دیگر و همچنین تحریم های 
یکجانبه آمریکا علیه روس��یه و ایران مش��اهده می شود که هیچکدام 
مصوب شورای امنیت نبود و این شورا هم عکس العملی در قبال اینگونه 
اقدامات نش��ان نداد. وی افزود: تاش کشورها در ساماندهی مبارزه با 
تروریس��م و همچنین تبادات اقتصادی موضوعی بسیار مهم است 

که از دل آن می توان راهکارهای عملی برای پیشبرد اهداف ارائه داد.

   آمریکا ب�ا نقض حقوق جهانی درپی حل مس�ائل خود 
است

»والودین ویاچساو« رییس دومای روسیه نیز طی سخنانی در دومین 
کنفرانس روس��ای مجالس 6کش��ور پیرامون چالش های تروریسم و 
ارتباطات درون منطقه ای، با بیان اینکه باید فهم کاملی از تروریس��م 
داش��ت، گفت: باید مانع تفاسیر دوگانه از تروریس��م شد و منابع مالی 
تروریس��ت ها و دیالوگ های افراطی را از میان برد. وی ضمن تشکر از 
میزبانی جمهوری اسامی ایران و سازماندهی این کنفرانس از سوی 
مجلس شورای اسامی، افزود: این کنفرانس بیانگر پذیرش سیستم 
امنیتی جهانی بر اساس روابط حقوق بین الملل و حل صلح آمیز مسائل 
است. رییس دومای روسیه با تأکید بر ضرورت افزایش گفت وگوهای 
منطقه ای خاطر نش��ان کرد: امروز شاهد نقض حقوق جهانی از سوی 
کشورهایی هستیم که قصد دارند مشکات خود را در کشورهای دیگر 

و با ایجاد تحریم برطرف کنند از این رو در این شرایط باید همکاری های 
بانکی را افزایش و روابط تجاری خود را بر اساس واحد پول ملی کشورها 
صورت دهیم. به گزارش خانه ملت، وی با بیان اینکه باید فهم کاملی از 
تروریسم داشت، گفت: باید مانع تفاسیر دوگانه از تروریسم شد و منابع 

مالی تروریست ها و دیالوگ های افراطی را از میان برد.
 همچنی��ن »بن عل��ی ییلدریم« ریی��س مجلس ترکی��ه، »چن زو«
نایب رییس پارلمان چین، »عبدالرئوف ابراهیمی« رییس مجلس ملی 
افغانس��تان و »اسد قیصر« رییس مجلس ملی پاکستان طی سخنانی 
در این کنفرانس به بیان دیدگاه های خود پرداختند. رییس جمهوری و 
رییس مجلس کشورمان هم در دیدارهای دوجانبه ای با مدعوین این 

کنفرانس، مسائل دوجانبه و منطقه را مورد بررسی قرار دادند.
روسای مجالس 6 کشور در پایان دومین کنفرانس مقابله با تروریسم 
در تهران طی بیانیه ای اقدامات تروریستی در کشورهای عضو از جمله 
حادثه تروریستی اخیر در چابهار را محکوم و اعام کردند در خشکاندن 
ریشه تروریسم و محکومیت حمایت از تروریسم مصمم هستند. در این 
بیانیه آمده است: 6کشور نگرانی عمیق خویش را از اثرات مخرب تمامی 
اشکال و مظاهر تروریسم بر صلح، امنیت و توسعه بیان داشته و تاکید 
کردیم که تروریس��م نباید به هیچ گونه دینی، تمدنی، ملتی با قومیتی 
نس��بت داده شود و به همین دلیل مصمم هستیم تا در جهت ریشه کن 
کردن تمامیی اش��کال تروریس��م در منطقه، ابتکارات و تاش های 
جمعی خویش را تحکیم بخشیم و بر نیاز به پیگیری امنیت مشترک، 
جامع، همکاری جویان��ه و پایدار، تقویت همکاری های برد- برد،  کنار 
گذاشتن معیارهای دوگانه و منافع خودخواهانه، ژئوپلیتیکی در مقابله با 
تروریسم و تقویت گفت وگو و همکاری میان تمدن ها و مذاهب مختلف، 
ایجاد و بهبود سازوکارهای دوجانبه و چندجانبه ضدتروریسم و تقویت 

همکاری های ضدتروریسم در سطح منطقه تاکید کردیم.

تهران کانون رایزنی های مبارزه با تروریسم
با حضور  روسای مجالس 6 کشور برگزار شد

  دکتر اصغر زارعی
یادداشت

خبرکوتاه

تروریسم تکفیری و اقتصادی
تروریسم همچون دیگر کلیدواژه هایی که غرب آن ها را جعل و بکار گرفته 
اس��ت، همیشه یک بام دارد و دو هوا! تروریس��م از منظر اروپا و آمریکا به 
مفهوم هر نوع تحرک و اقدامی اس��ت که منجر به »ارعاب«  و »به خطر 
افتادن منافع کشورها« - بخوانید کشورهای غربی - می شود. در این میان 
اما اقدامات خرابکارانه، کش��تار مسلحانه، تخریب و حمات انتحاری به 
ویترین »تروریسم« تبدیل شده است، درحالی که دامنه این پدیده بیش از 

مؤلفه های ذکرشده است.
 امروزه تروریسم به شاخه ها و زیرشاخه هایی تقسیم می شود که به عنوان 
مثال می توان به تروریسم دولتی، سایبری، هسته ای، اقتصادی و ... اشاره 
کرد؛ موضوعی که روز گذشته، دستمایه دومین کنفرانس روسای مجالس 
کش��ورهای آسیایی برای مقابله با این پدیده ش��د و مورد نقد کارشناسی 

قرار گرفت.
آنچ��ه در این وجیزه به این مناس��بت مورد واکاوی ق��رار خواهد گرفت، 
ارتباط و تعامل تروریست های اقتصادی با تروریست های مسلح به معنای 
عام آن اس��ت. تروریسم اقتصادی نوع جدیدی از چالش های امنیت ملی 
کشورهاست که مصداق بارز آن را می توان در تحریم های اقتصادی آمریکا 
علیه ایران اس��امی آدرس داد. اگر کمی به اوایل سال جاری بازگردیم، 
می بینیم که نقطه غایی واشنگتن از کلید زدن تحریم ها با خروج از برجام، 
پروپاگاندای ترس و وحشت در میان مردم برای کاهش مقاومت آن ها در 
برابر استکبار بود. کاخ سفید در این خصوص چند اقدام را به طور همزمان 

در دستور کار قرار داد.
در زمس��تان 96 و همزم��ان ب��ا نوس��انات ارزی که حس��ب تحقیقات و 
گزارش های اطاعاتی، دست سرویس های اطاعاتی در آن نمایان بود، 
موجی از اغتشاشات هدایت شده در چند شهر شکل گرفت که تنگناهای 
معیشتی و اقتصادی را مستمسک قرار داده بود. معترضین با حمات کور 
به نیروهای پلیس، پاس��گاه ها، مردم و اموال عمومی درصدد ارسال این 
پیام به جامعه بودند که مشکات اقتصادی، آن ها را به ستوه آورده و کارد 

را به استخوانشان رسانده که این گونه توحش می کنند.
 عوامل رس��انه ای آن ها در شبکه های مجازی و ماهواره ای با رپرتاژهای 
ویژه مردم را تش��ویق می کردند که به معترضان بپیوندند تا اوضاع از این 
بدتر نشود و حکومت به اصطاح در مقابل خواست آن ها تسلیم شود. پس 
از فروکش کردن س��راب اعتراضات، رئیس جمهور آمریکا و اروپا با یک 
تقسیم کار دقیق، خبر خروج کاخ سفید از توافق هسته ای را در بوق و کرنا 
کرده و این گونه وانمود کردند که اگر ایران اس��امی مطالبات آن ها را در 
خصوص عقب نش��ینی از نفوذ منطقه ای و ت��وان دفاعی نپذیرد، به تعبیر 
ترامپ با شدیدترین تحریم هایی مواجه خواهد شد که کمتر کشوری آن 

را تجربه کرده است.
به بیان دیگر، تیره و تار کردن آینده اقتصادی کشور ابتدا از سوی پیاده نظام 
اغتشاش��گر غرب و سپس از طریق تبلیغات شدید و گسترده در خصوص 
بازگشت تحریم های بی سابقه، گام های نخست »تروریسم اقتصادی« 
ب��ود که مرحله اول آن در نیم��ه مرداد و فاز بعدی آن در نیمه آبان س��ال 

جاری کلید خورد. 
وزیر خارجه و خزانه داری آمریکا به صراحت و به کرات اعام کرده اند که 
هدف آن ها از تحریم هایی که با چاش��نی تبلیغات روانی به منظور ایجاد 
رعب و وحشت در کشور اعمال شده اند، قرار دادن مردم در مقابل حاکمیت 
است. واشنگتن از یک س��و ادعا می کند که تحریم ها علیه مردم نیست و 
از س��وی دیگر، با ایجاد محدودیت های فراوان، عمًا بخش های مرتبط 
با معیشت مردم کوچه و بازار را هدف قرار داده است؛ محدودیت هایی که 
برخاف اصول اولیه حقوق بش��ر بوده و دادگاه اهه رس��ماً حکم به رفع 

آن داده است.
بخش مکمل تروریس��م اقتصادی اما افزایش تحرکات تروریست های 
مس��لح تکفیری و اجیر ش��ده مثلث عبری، عربی، غربی اس��ت. »دونالد 
ترامپ«، درس��ت پیش از حمله مسلحانه به رژه نیروهای مسلح در اهواز، 
طی یک سخنرانی اعام کرده بود که آمریکا اقداماتی را علیه ایران آماده 
کرده اس��ت و اندکی پس ازآن، فاجعه اهواز رقم خورد. نکته اینجاست که 
بافاصله پس از این واقعه، ش��بکه تلویزیونی »ایران اینترنشنال« که به 
اذعان روزنامه گاردین، تحت حمایت مالی مستقیم »محمد بن سلمان«، 
ولیعهد سعودی قرار دارد، س��رکرده عامان این جنایت را روی خط آورد 

و به وی خوشامد گفت! 
در حال حاضر، برنامه این است که افزون بر تدارک حمات تروریستی در 
مرزهای غربی، تکفیری های تار و مار شده از سوریه و عراق، به افغانستان 
منتقل شوند و عملیات تروریستی مسلحانه را از مرزهای شرقی به موازات 
تروریسم اقتصادی به پیش ببرند. مؤید نکات پیش گفته، رفت و آمدهای 
آزادانه منافقین و برگزاری جلسات ساانه آن ها در پاریس است؛ گروهی 
جنایتکار که دستشان تا مرفق به خون مردم ایران آغشته است و بیش از 

15 هزار نفر را به شهادت رسانده اند. 
منافقین در اغتشاش��ات سال گذش��ته نقش فعالی داشتند، همچنان که 
تروریس��ت های تکفیری مورد حمای��ت غرب که به فک��ر ناامن کردن 
مرزها و ش��هرهای کشور هستند نیز در راس��تای به اصطاح براندازی و 
تجزیه جمهوری اس��امی حرکت می کنند. از ای��ن رو، عملیات ربایش 
مرزبانان، حمله تروریس��تی چابهار و نمونه های از این دست که به گفته 
وزیر اطاعات، سرویس های اطاعاتی این مثلث شوم در آن دست دارند، 
بدون کوچک ترین تردیدی در راستای القای این انگاره به جامعه است که 
جمهوری اسامی باید در مقابل استکبار جهانی کوتاه بیاید وگرنه همین 

آش است و همین کاسه!
در این می��ان نباید از این مس��ئله غفل��ت کرد جریانی که نس��خه های 
لیبرالیس��تی برای اقتصاد کش��ور پیچیدند و علی ال��دوام تبلیغ کردند که 
انقاب اس��امی راه حلی برای معیشت مردم ندارد و امور کشور را معطل 
گوشه چشم بیگانگان نمودند؛ در پروژه نفوذ و استیای غرب بر مقدرات 

کشور جدول دشمن را پر کردند.
و بااخره اینکه تروریسم اقتصادی و تکفیری، آخرین حربه و تیر ترکش 
دشمنان داخلی و خارجی جمهوری اسامی است که در مرحله عمل قرار 
گرفت��ه و پس از این، هیچ راه حلی برای مقابل��ه با این موج توفنده ندارند. 
ایران اس��امی همچنان که امواج ترور را تاکنون از سر گذرانده، سریال 
تکراری تحریم های اقتصادی را نیز پشت سر خواهد گذاشت و با قدرتی 

مضاعف به سمت قله آرمان ها حرکت خواهد کرد.

   به مناسبت روز دانش��جو، 40سال پرسش و پاسخ آیت اه خامنه ای با 
دانش��جویان در دوران پیش و پس از انقاب اسامی گردآوری شده و در 

KHAMENEI.IR منتشر شد.

   »ژیل گوتییه«  س��فیر س��ابق فرانسه در یمن با اش��اره به اینکه همه 
می دانند که ایران در یم��ن حضور ندارد، گفت: حتی آمریکایی ها بیش از 

هر کسی بر این واقعیت واقفند.

گزیده ها

 واشنگتن در مقابل ایران
 به استیصال رسیده است

محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه در جمع خبرنگاران و در 
پاسخ به سوالی درباره اتهامات 
موش��کی آمریکا علی��ه ایران 
گفت: آمریکایی ها هر تاشی 
را کرده اند ت��ا در روابط ایران و 
اروپ��ا مزاحمت ایج��اد کنند و 
حتی بیش از آنک��ه روابط ایران و اروپا را به خطر بیندازند تاش آنها 
این است که مسائل منطقه ای را وارونه جلوه دهند. وی اظهار داشت: 
آمریکایی ها منطقه را انبار باروت کرده اند میزان ساحی که به منطقه 
ما از طرف آمریکا فروخته می شود غیرقابل باور و بسیار فراتر از نیاز 
منطقه است که این نش��اندهنده سیاست بسیار خطرناکی است که 
آمریکایی ها در منطقه ما دنبال می کنند. از این رو است که آمریکایی ها 
به اتهامات بی معنا متوسل می ش��وند. ما در روزنامه های آمریکایی 
خوانده ایم که ساح آمریکایی ها در دست القاعده در یمن و داعش در 
سوریه است و این خطری است که همواره منطقه ما را تهدید می کند. 
به گزارش ایرنا، ظریف تاکید کرد: اینکه آمریکایی ها در دنیا منزوی 
شده اند و نیاز پیدا کرده اند وارد دعوا با ایران شوند، بیش از آنکه نشان 

دهنده قدرت آمریکا باشد نشان دهنده استیصال آمریکا است.

مدیران هشدار درباره جریان نفوذ را 
جدی بگیرند

محس��ن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام طی 
چند پیام در صفحه ش��خصی 
خود در فضای مجازی درباره 
جریان نفوذ، تاکید کرد: مدیران 
کشور هشدار مسئوان قضایی 
درب��اره جریان نف��وذ را جدی 
بگیرند. به گزارش خبرگزاری ها، وی در ادامه افزود: نفوذ به معنای 
هواداری و تأثیر اندیشه های آمریکایی باید در یک مبارزه فکری و 
فرهنگی، شفاف سازی و ریشه کن شود. اگر مردم بدانند که هواداران 
اندیشه های آمریکایی چه خس��اراتی در اداره کشور به آنها زده اند، 

هیچ گاه از آنان نخواهند گذشت.

بررسی تحریم محدود تهران 
در اتحادیه اروپا! 

دیپلمات های غربی به روزنامه 
فایننشال تایمز انگلیس گفتند 
که وزرای خارجه کش��ورهای 
اتحادیه اروپا در نشست بعدی 
خود در بروکسل درباره تحریم 
ای��ران ب��ه بهان��ه ادعاه��ای 
مطرح ش��ده درب��اره اقدامات 
ایران در دانمارک رایزن��ی خواهند کرد. دیپلمات  ها گفته اند وزرای 
خارجه کش��ورهای اتحادی��ه اروپا درباره افزایش ی��ا عدم افزایش 
فش��ارهای این اتحادی��ه علیه ایران ب��ه بهانه برنامه موش��کی و 
فعالیت های منطقه ای نیز گفت وگو خواهند کرد. اتحادیه اروپا ادعا 
می کند در تاش است آثار تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
را بعد از خروج این کشور از توافق هسته ای با ایران را خنثی کرده و 
ای��ن توافق را حفظ کند. به گزارش فارس، دولت آمریکا با بیان این 
اتهام که برجام اختافات غیرهسته ای با ایران، شامل برنامه موشکی 
و فعالیت های منطقه ای این کشور را حل نکرده، اردیبهشت ماه سال 
جاری به مش��ارکت این کشور در توافق هس��ته ای پایان داد. یک 
دیپلمات اتحادیه اروپا درباره رایزنی های کشورهای اروپایی درباره 
برنامه موشکی و فعالیت های منطقه ای گفت: این نشان می دهد که 
رایزنی های ما درباره ایران تنها درباره برجام نیس��ت، بلکه عوامل 
دیگری هم وجود دارند. گفتنی اس��ت؛ پلیس دانمارک ماه گذشته 
بدون ارائه هیچ مستنداتی عوامل منتسب به ایران را به حمله به یک 
فرد در خاک این کشور متهم کرد. وزارت خارجه دانمارک در همین 

ارتباط ماه گذشته سفیر کشورش را از تهران فراخواند.

اتهام زنی تکراری مقام اماراتی 
علیه جمهوری اسامی

»عبدالخالق عبداه« مشاور 
س��ابق ولی عه��د ابوظبی در 
صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی یک نظرسنجی علیه 
ای��ران و ترکیه مطرح کرد که 
بزرگ ترین خطر برای امنیت 
و ثب��ات جه��ان ع��رب کدام 
اس��ت؟ و س��ه گزینه اس��رائیل، ایران و ترکیه را مط��رح کرد و از 
دنبا ل کنندگان صفحه خود خواست تا نظرات خود را اعام کنند. به 
نوش��ته روزنامه القدس العرب��ی، عبدالخالق پی��ش از این نیز پیام 
دیگری منتش��ر و طی آن مقابله با »هدف گیری پلید ترکیه« را به 
ریاض و ابوظبی پیشنهاد کرده و خواستار ایجاد یک مرکز تحقیقاتی 
درباره ترکیه ش��ده بود که توصیه هایی را به دو کش��ور ارائه کند. 
عبداه همچنین معتقد اس��ت که خطر »رج��ب طیب اردوغان« 
رییس جمهور ترکیه ب��رای جهان عرب به اندازه ایران اس��ت. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، پیشتر عربستان و امارات در رسانه های 
خود ای��ران را خطر نخس��ت  معرفی و تبلیغ می کردن��د اما به نظر 
می رسد بعد از پرونده جمال خاشقچی، حمات به ترکیه به اندازه 

حمات تخریبی به ایران در حال افزایش است.
 وی نوشته بود: مهم ترین تئوری سیاسی جدید ترکیه، هدف قرار 
دادن امارات و عربس��تان و اقدام آش��کار برای ضربه زدن به ثبات 
آنهاس��ت و به منظور مقابله با این هدف گیری پلید، بهتر است که 
ی��ک مرکز تحقیقاتی مش��ترک برای پیگیری دقی��ق امور ترکیه 

تأسیس شود.

سفیر ایران در چین تعیین شد 
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
امور خارجه اظهار داش��ت: به 
پیش��نهاد وزیر ام��ور خارجه و 
رییس جمه��وری  تصوی��ب 
اس��امی ایران آق��ای محمد 
کش��اورززاده به عنوان سفیر 
جدید جمهوری اسامی ایران 
در جمهوری خلق چین منصوب شد و طی روزهای آینده عازم محل 

ماموریت می شود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، کشاورززاده هم اکنون دستیار وزیر و 
مدیر کل آمریکا وزارت خارجه است و پیش از آن نیز سفیر ایران در 

کشورهای ونزوئا و ازبکستان بوده است.

 HEMAYATONLINE. 
IR

 وزی�ر اطاع�ات گف�ت: جری�ان ه�ای 
س�رویس ه�ای امنیت�ی و سیاس�ت ها و 
راهبردهای رژیم صهیونیستی در حوادث 

تروریستی چابهار و اهواز نقش داشتند.

حجت ااس��ام محمودعلوی وزی��ر اطاعات 
روز گذشته در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی 
در خصوص محل انتقال داعش، گفت: داعش به 
هر جایی که بتواند منتقل می ش��ود، هر جایی که 
حاکمیتی باشد برای انتقال گروه های تروریستی 
انتخاب می شود. وی تأکید کرد: حاکمیت ها باید 
با اشراف اطاعاتی طوری عمل کنند که زمینه ای 
برای شکل گیری تروریسم در کشورهایشان به 
وجود نیاید. وزیر اطاعات در خصوص مسببان 
اصلی حادثه تروریس��تی چابه��ار و اهواز گفت: 
جریان ها و س��رویس های امنیت��ی در منطقه و 
سیاس��ت ها و راهبردهای رژیم صهیونیستی در 
این حوادث دست داش��تند، آمریکا هم متاسفانه 
از این جریان تروریس��تی حمای��ت می کند. وی 
اظهارداش��ت: از نظر آنها تروریستی که در جهت 

اهداف آنها باشد، تروریسم مطلوب است.

   س�یلی س�خت در انتظ�ار عام�ان و 
حامیان جنایت چابهار 

علی اکبر وایتی مش��اور مقام معظم رهبری در 

ام��ور بین الملل هم وقوع حادثه تروریس��تی در 
چابهار را محکوم و تاکید کرد: عامان و حامیان 
این اق��دام در انتظار س��یلی س��خت جمهوری 
اس��امی ایران باشند. در بخش��ی از پیام وی در 
فضای مجازی آمده اس��ت: حادثه تروریس��تی 
چابهار که موجب ش��هید و زخمی شدن تعدادی 
از هموطنان عزیز ش��د، بار س��نگین اندوه و تاثر 
را بر ایران اس��امی به دنبال داشت هر چند که 
نشانه دیگری از اس��تیصال و درماندگی جانیان 
و گروه های تروریس��تی و حامیان آنان با هدف 
ایجاد ناامنی و تصور ام��کان ضربه زدن به توان 
و اقتدار ایران اس��امی ش��کل گرفت، غافل از 
آن که نظام و مل��ت بزرگ ایران با ایس��تادگی 
و مقاومت، طرح های ش��وم توطئه گ��ران را در 
منطقه و ای��ران همچون تمامی این س��ال ها با 

شکس��ت مواجه خواهند کرد. وایتی ادامه داد: 
بی تردید جمهوری اسامی ایران مسیر عزت و 
اقتدار خود را ادامه خواهد داد و عامان و حامیان 
این جنایت، در انتظار س��یلی س��خت جمهوری 

اسامی ایران باشند.
همچنین سردار حس��ین اشتری فرمانده ناجا در 
واکنش به حادثه تروریستی چابهار، اظهار داشت: 
دش��منان به دنبال ناامن کردن کشور هستند اما 
باید بدانند ب��ا چنین تحرکات ک��ور و مذبوحانه 
ای نمی توانند در عزم و اراده نیروهای مس��لح و 
مردم خلل��ی وارد کنند. وی تأکید کرد: نیروهای 
پلیس ب��ا اقتدار روزاف��زون مأموریت ها را دنبال 
و اجرایی می کنند و قطعا ب��ا عامان اصلی این 
تحرک تروریستی نیز قاطعانه برخورد می کنیم و 
برای خانواده شهدای این حادثه تروریستی نیز از 

خداوند منان طلب اجر و پاداش داریم.

   تکذیب خ�روج هندی ها ازچابهار به 
بهانه ناامنی

هادی حق ش��ناس معاون امور دریایی س��ازمان 
بنادر و دریان��وردی نیز با تکذیب خروج هندی ها 
از چابه��ار گف��ت: پروژه های زیرس��اختی بندر 
شهید بهش��تی را با قدرت ادامه می دهیم. وی در 
گفت وگو با مهر درباره اینکه آیا انفجار تروریستی 
پنجشنبه گذشته منجر به نگرانی سرمایه گذاران 
بویژه سرمایه گذاران بندر چابهار نسبت به امنیت 
منطقه می شود، با بیان اینکه پنجشنبه گذشته چند 
پروژه معمولی افتتاح شد و این حادثه ارتباطی با 
ای��ن افتتاح ها نداش��ت، گفت: پ��روژه اصلی ما، 
بهره برداری از فاز اول طرح توس��عه بندر ش��هید 
بهشتی با حضور روسای جمهور ایران و افغانستان 
و نخست وزیر هند بود که در روز افتتاح این پروژه، 
هیچ اتفاق��ی نیفتاد و همه ش��اهد امنیت باای 
ایران بودند. به گفته عضو هیأت عامل س��ازمان 
بن��ادر و دریانوردی، از نظر این س��ازمان، حادثه 
روز پنجش��نبه حادثه مهمی نبود و این انفجار نه 
ارتباطی به توس��عه بندر چابه��ار دارد و نه آینده 
این شهر و پروژه های زیرساختی سازمان بنادر و 
منطقه آزاد؛ س��ازمان بنادر با قدرت و قوت پروژه 

توسعه بندر چابهار را به پیش می برد.

سرویس های امنیتی منطقه در حادثه تروریستی چابهار نقش داشتند
وزیر ارتباطات:

دادستان زاهدان:
۴مظنون حادثه تروریستی چابهار دستگیر شدند

دادس��تان عمومی و انقاب زاهدان، از دس��تگیری 4 مظنون در رابطه با حادثه تروریستی چابهار 
خبر داد. حجت ااسام والمس��لمین علی موحدی راد در گفت وگو با میزان از دستگیری 4مظنون 
در شهرستان های مختلف استان سیستان و بلوچس��تان در ارتباط با حادثه تروریستی چابهار خبر 
داد. وی ادامه داد: این پرونده در مجتمع ویژه جرائم امنیتی در مرکز اس��تان سیستان و بلوچستان 
رسیدگی خواهد شد. دادستان زاهدان خاطرنشان کرد: تحقیقات در مورد نقش مظنونان در عملیات 

تروریستی و شناسایی عوامل اصلی حادثه ادامه خواهد داشت.
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تصویب ایحه حمایت از محیط بانان 
در کمیسیون قضایی مجلس

عضو کمیس��یون قضای��ی مجلس 
شورای اسامی با اشاره به جدیدترین 
لوای��ح قضای��ی از تصوی��ب ایحه 
حمای��ت از محی��ط بان��ان در ای��ن 
کمیسیون و ادامه روند رسیدگی آن در 

صحن علنی مجلس خبر داد.
محمدعلی پورمخت��ار در گفت وگو با 
میزان، ضمن تش��ریح جدیدترین لوایح قضای��ی در مجلس گفت: طرح 
کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دستور کار قرار دارد و بررسی می شود.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسامی ادامه داد: همچنین 
ایحه قضازدایی نیز در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم طی فرآیندی نسبت 

به کاهش عناوین مجرمانه اقدام ازم را انجام بدهیم.
وی با اشاره به ایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهارکرد: این ایحه 
روند بس��یار خوب و جدیدی اس��ت که در دس��تور کار مجلس قرار دارد و 

ایرادات آن توسط شورای نگهبان گرفته شد و در حال رفع آن هستیم.
عضو کمیس��یون قضایی مجلس شورای اس��امی تصریح کرد: ایحه  
حمایت از محیط بانان در کمیس��یون تصویب شد و در مرحله بعد باید در 

صحن مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد.

عامل عروسی خونین کرمانشاه 
در مارد دستگیر شد

دادستان عمومی و انقاب شهرستان مارد از دستگیری عامل تیراندازی 
در مراسم عروسی در کرمانشاه که منجر به فوت چهار نفر و مجروح شدن 

16 نفر شد، در این حوزه قضایی خبر داد.
جواد جبله، از دستگیری عامل تیراندازی در مراسم عروسی در کرمانشاه 
که منجر به فوت چهار نفر و مجروح شدن 16 نفر شد در این حوزه قضایی 
خبر داد و بیان داشت: این شخص همراه با یک قبضه اسلحه، 70 فشنگ 

جنگی و 3 خشاب ساعاتی پیش در مارد دستگیر شده است. 
دادستان عمومی و انقاب شهرس��تان مارد گفت: متهم در اقاریر خود 
مدعی شده که مراسم عروسی مربوط به خواهرزاده  های او بوده و به دلیل 

اختاف خانوادگی اقدام به این کار کرده است.
سردار »منوچهر امان اللهی« فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در رابطه با 
این حادثه گفته بود: این حادثه تیراندازی شامگاه 14 آذر در جریان برگزاری 
مراسم عروسی در ش��هرک »چمن« کرمانشاه اتفاق افتاد و در تحقیقات 
بعمل آمده از سوی پلیس مشخص شد در جریان برگزاری مراسم عروسی، 
یکی از میهمانان که س��ابقه ش��رارت و قتل نیز داشته، پس از درگیری با 
چند نفر از میهمانان و تهیه س��اح کاش��نیکف، اقدام به تیراندازی در 
مراس��م می کند. به دنبال این تیراندازی 20 نفر زخمی می شوند که پس 
از انتقال به بیمارس��تان چهار نفر آن ها شامل یک زن و سه مرد جان خود 

را از دست می دهند.

احیای اراضی حاشیه تااب میقان 
با ورود مدعی العموم

دادستان عمومی و انقاب اراک با اشاره به بررسي مشکات تااب میقان 
گفت: در ش��ورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و 
منابع طبیعی اس��تان مرکزی مصوب گردید س��الیانه 50 هکتار تثبیت و 
احیای اراضی حاش��یه تااب میقان توسط ش��رکت معدنی اماح ایران 
ازطریق کاشت گیاه و با نظارت کارشناسان ادارات منابع طبیعی و محیط 

زیست استان صورت پذیرد.
عباس قاسمی با اشاره به بررسی مش��کات تااب میقان اظهارکرد: در 
ش��ورای سیاس��ت گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع 
طبیعی اس��تان مرکزی مصوب ش��د س��الیانه 50 هکتار تثبیت و احیای 
اراضی حاشیه تااب میقان توسط ش��رکت معدنی اماح ایران از طریق 
کاش��ت گیاه و با نظارت کارشناسان ادارات منابع طبیعی و محیط زیست 

استان صورت پذیرد.
وی ادمه داد: همچنین در راستای تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و صنعت، معدن و تجارت استان مکلف گردیدند 
تا در خصوص تخصیص اعتبار 15 درصد س��هم اس��تان از حقوق دولتی 
پیگیری های ازم را به عمل آورده و این مبلغ صرف احیا و آبادانی محل 

تااب میقان شود.
دادس��تان اراک خاطرنش��ان کرد: در راس��تای تبصره 5 م��اده 14 قانون 
معادن، ش��رکت معدنی اماح ایران و س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مکلف شدند تا نسبت به استفاده از معافیت 20 درصد حقوق دولتی 
شرکت مذکور جهت ارتقای بهره وری و حفظ محیط زیست پیگیری های 

ازم را به عمل آورند. 
گفتنی اس��ت، میقان با توجه به قانون کنوانسیون تااب های بین المللی 
محل زیستگاه پرندگان آب زیست و تااب محسوب می شود و طبق قانون 
پنجم توس��عه هر گونه بهره برداری معدنی و صنعتی جدید از تااب های 

داخلی ممنوع است.

ایجاد کارگاه های اشتغال زایی موجب 
کنترل جمعیت کیفری زندان ها می شود

دادس��تان عموم��ی و انقاب مرکز اس��تان قم با تأکید ب��ر اینکه یکی از 
دغدغه های دادس��تانی جلوگیری از بازگش��ت مجدد زندانیان به زندان 
است گفت: یکی از جنبه های مثبت به کارگیری زندانیان در کارگاه های 
کس��ب مهارت ش��غلی افزایش اعتماد به نفس و کنترل جمعیت کیفری 

زندان ها است.
مهدی کاهه در ادامه سرکش��ی های مس��تمر خود از زندان این استان از 

کارگاه های اشتغال زایی زندان قم بازدید کرد.
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان قم در حاشیه این بازدید اظهارکرد: 
یکی از دغدغه های دادس��تانی اس��تان قم جلوگیری از بازگشت مجدد 

زندانیان به زندان است.
وی تصریح کرد: بررس��ی ها نشان می دهد نرخ بازگشت به زندان افرادی 
که در طول مدت گذراندن حبس، مهارت های خاصی را کس��ب کرده اند 
نس��بت به دیگر افراد کمتر است، از همین رو دادس��تانی قم با همکاری 
اداره کل زندان و بنی��اد تعاون زندان، انجمن حمای��ت از زندانیان و فنی 
حرفه ای اقدامات موثری را در زمینه اش��تغال هرچه بیش��تر زندانیان به 

انجام رسانده اند.
این مقام قضایی ایجاد کارگاه های اشتغال زایی را موجب کنترل جمعیت 
کیفری زندان دانست و افزود: یکی از جنبه های مثبت به کارگیری زندانیان 
در این کارگاه ها افزایش اعتماد به نفس و حس مفید بودن در  جامعه است.

کاهه ادامه داد: درصد قابل توجهی از زندانیان به دلیل نداش��تن ش��غل و 
مهارت به بزه های اجتماعی رو آورده و لذا زندان فرصت مناس��بی جهت 

کسب مهارت برای این افراد محسوب می شود.

برگزاری یکصد و سی و چهارمین 
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

 یکصد و سی و چهارمین نشست 
خبری سخنگوی قوه قضایی��ه 
امروز یکشنب��ه 18 آذر ساعت 
13:30 در محل دفتر سخنگوی 

قوه قضاییه برگزار ميشود.
 دفت��ر سخنگ��وی قوه قضاییه 
اع��ام ک��رد: در ای��ن نشست 
حجت ااسام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی 
قوه قضاییه به س��واات خبرنگاران در زمین��ه موضوعات قضایی 

پاسخ خواهد داد.

صدور بخشنامه توقف
 فروش کااهای گران

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، گفت: به ش��عب سازمان 
تعزیرات حکومتی بخشنامه صادر ش��ده اس��ت تا ضمن رسیدگی 
به پرون��ده تخلفات ش��رکت های تولید کننده محص��وات لبنی، 
دستور توقف تخلف را تا زمان قطعی شدن حکم صادر کنند و مانع 

گرانفروشی شوند.
محمدعل��ی اسفنانی در رابطه با گرانفروش��ی ش��رکت های لبنی 
اظهارکرد: ش��رکت های تولی��د کننده محص��وات لبنی عاوه 
ب��ر اینکه محصوات خود را گران می فروش��ند، حت��ی زمانی که 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده برای آن ها پرونده تشکیل 
می دهد و به سازم��ان تعزیرات حکومتی ارسال می کند، در فاصله 
زمانی بین رسیدگی به پرونده تا صدور حکم به گرانفروش��ی خود 

ادامه می دهند.
وی اف��زود: در همین راستا به ش��عب سازم��ان تعزیرات حکومتی 
بخشنامه صادر ش��ده است تا ضمن رسیدگی ب��ه پرونده تخلفات 
ش��رکت های تولید کننده محصوات لبن��ی، دستور توقف تخلف 

را تا زمان قطعی شدن حکم صادر کنند و مانع گرانفروشی شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اگر ش��رکت های 
متخل��ف تا زمان ص��دور حکم به تخلف خود ادام��ه دهند در زمان 
اجرای حکم، میزان گرانفروشی در طول مدت رسیدگی به پرونده 
نیز محاسبه می ش��ود و برخورد ها با متخلفان جدی تر خواهد شد تا 

تخلفات به طور مستمر تکرار نشود.
اسفنان��ی در رابطه ب��ا نظ��ارت سازم��ان تعزی��رات حکومتی بر 
فروشگاه های زنجیره ای گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به طور 

ویژه بر فروشگاه های زنجیره ای نظارت دارد.
وی بیان کرد: امروز گزارش تخلف یکی از فروشگاه های زنجیره ای 
پایتخت به سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است 

و برای این فروشگاه پرونده تشکیل شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: این فروشگاه 
برچسب قیمت کاا ها را بر می داشت و جای آن برچسب های جدید 

با قیمت های بیشتر می چسباند و اقدام به تغییر قیمت ها می کرد.
اسفنان��ی گفت: قطعا اق��دام این فروش��گاه زنجی��ره ای مصداق 

گرانفروشی و تخلف است و با آن برخورد می شود.

 تعلل وزارت راه برای تشکیل سازوکار تعیین قیمت 
مسکن

همچنین مدیرک��ل تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد: قرار 
بود وزارت راه و شهرسازی، ش��هرداری ها و سازمان عالی مسکن 
یک مجموعه ای را برای تعیین قیمت مسکن ایجاد کنند، اما انجام 

نشده است.
اسفنانی، با اشاره به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله 
با دال بازی در عرصه بازار مسکن، افزود: به طور حتم شرط اصلی 
برای نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره، 

قیمت گذاری این بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: در ش��رایط 
کنونی سازمان تعزیرات مبن��ا و خط کشی برای ورود به بحث بازار 
مسکن و برخورد با تخلفات و دال ب��ازی ها ندارد و نمی توانیم به 
ح��وزه ای ورود کنیم که مشخص نیست ک��ه قیمت قانونی آن چه 

میزان است.
اسفنانی گفت: قطعا اگر قیمت مسکن بر اساس محله و منطقه، نوع 
و کیفیت آن مشخص ش��ود، سازمان تعزیرات بعد از آن می تواند با 
هر مالک یا فردی که بااتر از قیمت مصوبه، مسکن خود را فروخت، 

برخورد کند.
مدیرکل تعزی��رات حکومتی استان تهران ادام��ه داد: وزارت راه و 
شهرسازی باید تشکل مربوطه را برای تعیین قیمت مصوب مسکن 
ایجاد کند، ت��ا تعزیرات با قدرت برای مقابله ب��ا داان و تخلفات 

حوزه مسکن اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران  بیان کرد: وقتی به متخلفی 
به دلیل گرانی تذکر داده ش��د و جریمه می شود، باید قیمت ها را به 
حالت قبل بازگرداند در غیر این صورت، این جرم محسوب می شود.

 افزای�ش قیم�ت برخی محص�وات ای�ران خودرو 
غیرقانونی است

همچنین اسفنان��ی در برنامه بدون خط خوردگ��ی رادیو گفت وگو 
یکی از مهمتری��ن و بارزترین وظایف سازمان تعزیرات را، مبارزه با 
گران فروشی برش��مرد و افزود: هر زمان که گران فروشی رخ دهد، 

سازمان به وظایف ذاتی و سازمانی خودش عمل می کند.
وی گفت: متأسفانه شاهدیم بعضی افراد از فرصت های به وجود آمده 
سوء استفاده و به افزای��ش قیمت ها به صورت بی رویه و غیرقانونی 
اقدام می کنند که اخیراً نیز شاهد افزایش قیمت خیلی از کااها بودیم 
که این موضوع در حوزه لبنیات چشمگیر بوده است. بنا براین شد که 
نحوه و جدیت برخورد نسبت به گذش��ته افزایش پیدا کند تا ثبات و 

آرامش به بازار به ویژه در زمینه لبنیات باز گردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به اینکه برخی از 
متخلفان همچنان به تخلفات خود ادامه می دهند، اظهار داش��ت: 
وقتی به ی��ک متخلف به دلیل گرانی تذکر داده ش��د و جریمه می 
ش��ود، باید قیمت ها را به حالت قب��ل باز گرداند اما اگ��ر این کار را 
انجام ندهد، این یک جرم نابخشودنی محسوب می ش��ود که باید 

با آن برخورد شود.
وی اضافه کرد: خوشبختانه اقدامات مهمی در چند وقت اخیر صورت 
گرفت و تعداد قابل توجهی از شرکت های متخلف به صورت مستمر 
توسط واحدهای گشت مورد بازرسی قرار گرفتند و تخلفات ش��ان 
را ص��ورت جلسه کردند و دو ک��ار جدید را انج��ام داده اند و ضمن 
رسیدگی، دستور توقف فروش کااه��ای گران را دادند. همچنین 
میزان جریمه در زمان اجرای حکم محاسبه می ش��ود زیرا ممکن 
است فرآیند رسیدگی طوانی شود و تا آن زمان گران فروشی ادامه 
داشته باشد که در این صورت زمان اجرای حکم، آخرین میزان گران 

فروشی لحاظ می شود.
اسفنانی در پاسخ به این پرسش که آی��ا امکان توقف خط تولید در 
صورت تخلف وج��ود دارد، پاسخ داد: یکی از ابزارها همین موضوع 
است و اگر تذکر و جریم��ه جوابگو نبود و خواسته سازمان تعزیرات 
اجرایی نشد، مجبور می شویم اقدامات جدی تر از جمله توقف خط 

تولید را انجام دهیم.
سخنگوی سازم��ان تعزیزات حکومتی افزای��ش قیمت تعدادی از 
محصوات شرکت ایران خودرو را غیرقانونی و گران فروشی خواند.

روی خط خبر رییس دیوان عدالت اداری، گفت: ما هنوز 23هزار و 34۸ 
فقره پرونده از سال ۹6 و ماقبل از آن در شعب بدوی داریم  
و تع�داد 4 هزار و 101 پرونده از س�ال ۹6 و ماقبل آن در 
شعب تجدیدنظر باقی مانده است، بنابراین اعام شده 
اس�ت که قضات تاش کنند پرونده ه�ای مزبور تا پایان 

دی ماه رسیدگی شود.

حجت ااسام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در همایش علمی 
قضات دیوان عدالت اداری، به اهمیت منصب قضا در اسام اشاره 
کرد و افزود: منصب قضا یکی از مهمترین مناصب حکومت اسامی 
و از شئون ممتاز وایت انبیا الهی و از جلوه های بارز نظام اسامی 
است به طوری که امیرالمؤمنین)ع( به مالک اش��تر فرمود برترین 
افراد خود را برای قضاوت انتخاب کن.  لذا قاضی باید در یک حصن 
حصین و دژ رسوخ ناپذیر قرار داشته باشد که در برابر هوی و هوس، 
فش��ار، تهدید و ترس بیرونی بایستد و ب��ا استقال کامل براساس 

موازین شرعی و قانونی حکم خود را صادر کند.
به گ��زارش روابط عموم��ی دی��وان عدال��ت اداری، وی اظهارکرد: 
امام خمینی )ره( مطرح کردند که قوه قضایی��ه ملجأ و پناهگاه مردم 
ستمدیده است، قوه ای مستقل بوده و هیچ مقامی حق دخالت در آن 
را ندارد. بهرامی تصریح ک��رد: ما مأمور عدالت هستیم،  عدالت یعنی 
انتخاب طریقه مستقیم و دوری از هر گونه انحراف. مقام معظم رهبری 
می فرمایند به نظر من قانون گرایی در قوه قضاییه اهم امور است.  اصًا 
ماک عدل و اقامه آن، قانون است. اگر چیزی بر طبق قانون تحقق 
پیدا کرد، عدالت است و خاف عدال��ت آن است که برخاف قانون 
انجام شود. رییس دیوان عدالت اداری گفت: شاکی و طرف شکایت 
در نظر ما باید مساوی باش��ند. گرایش ما نه به سوی ش��اکی است و 
 نه به سمت طرِف ش��کایت. گرایش ما به سوی حق است. ما حاکم
 بین الناس بالح��ق هستیم و گرایش ما به قان��ون و مقررات قانونی 
است. اگر ب��دون توجه به قانون و مقررات قانون��ی از یکی از طرفین 
دعوا جانبداری کنیم و حکم صادر کنیم؛ این انحراف از حق است، این 

قضاوت عادانه نیست.
بهرام��ی در ادامه گفت: البته ما خارج ازمقام  حکم، قضاوت و رأی،  
باید با ُحس��ن خلق و رفتار کریمانه با م��ردم و مراجعان و اصحاب 
دعوی برخورد کنیم. باید ب��ا مهربانی و نرمی با آنان برخورد کنیم. 
امیرالمؤمنی��ن علی)ع( فرمودن��د که مهمترین رک��ن سیاست و 

مدیریت مدارا است.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: براس��اس میانگین مختومه ها، 
ش��عب بدوی می توانند در مدت 7 ماه هم��ه پرونده های موجود را 
رسیدگی کنند و شعب تجدیدنظر نیز در مدت 5 ماه می توانند همه 
پرونده های موجود را بررسی کنن��د. این درحالی است که ما هنوز 
23هزار و 348 فقره پرونده از سال 96 و ماقبل از آن در شعب بدوی 

داریم  و تعداد 4 هزار و 101 پرونده از سال 96 و ماقبل آن در شعب 
تجدیدنظر باق��ی مانده است. وی افزود: لذا اعام ش��ده است که 
قضات تاش کنند پرونده های مزبور تا پایان دی ماه رسیدگی شود. 
البته در مورد چند ش��عبه با توجه به آمار باایی که در این خصوص 

دارند، باید معاونت ها تدابیر مناسب را در این زمینه اتخاذ کنند.
بهرامی گفت: مق��ام معظم رهبری می فرمایند ما نباید سطح توقع 
خود را از عرصه دادگاه پایین بیاوریم. عرصه دادگاه باید رفیع باشد. 
حکم باید آنچنان محکم و مستدل باش��د که در همه سطوح قابل 
دفاع باشد. باید بقدری متین باش��د که هرکس حکم را دید در دل 
تصدی��ق کند که درست است و هر چه عقل و سواد کسی که حکم 
را می بیند، بیشتر باشد، صحت حکم را بیشتر تصدیق کند. در حکم 

به هیچ وجه نباید وهم و فتور وجود داشته باشد.
وی افزود: البته معاونت حقوقی مجموعه آرا وحدت رویه در حوزه 
معاونت های سه گانه را در سه جلد با تیترهای مناسب تهیه و چاپ 
کرده است . قض��ات می توانند در هر موضوع ب��ه آرا مربوط به آن 
موضوع مراجعه کنند. رییس دی��وان عدالت اداری گفت: انتظار ما 

این است که در مواردی که حق ش��اکی مشخص است و آرا مشابه 
متعددی از دیوان در مورد افراد مشابه صادر شده است، دستگاه ها 

حق شاکی را بدهند و او را روانه دیوان عدالت نکنند.
وی تصریح کرد: در مسائ��ل اداری کشور دیوان باید در هر مورد به 
یک قاعده حقوقی و استنباط از قوانین و مقررات برسد و آن قاعده 
در دیوان حاکم باش��د و اگر فرضًا در موارد مشابه  آرا مختلف صادر 
شد، فوراً به وحدت رویه منتهی شود و آن رأی وحدت رویه بر همه 

ازم ااتباع است.
رییس دیوان عدال��ت اداری در ادامه افزود: آنچه برای دیوان مهم 
است و باید در دیوان حاکم باشد، حاکمیت قانون است؛ چه به ضرر 
یا نفع شاکی و دستگاه های اجرایی باشد، مهم این است که در مورد 

موضوع مورد  شکایت، نظر قانون را بدانیم. 
بهرامی در ادامه گفت: رأی باید قابل اجرا باش��د، قاضی باید ببیند 
اگر خودش در همان قضیه مدیر اجرایی باش��د، آیا می تواند رای را 
اجرا کند. به عاوه رعایت نوبت رسیدگی هم مهم است و همچنین 

تعیین تکلیف پرونده های قدیمی تا عدالت حاکم شود.

رسیدگی به تمامی پرونده ها 
در دیوان عدالت اداری تا پایان دی ماه

حجت ااسام و المسلمین بهرامی تأکید کرد

معاون نظارت دادستانی کل کشور، گفت: به 
زودی از 2۹ ناحیه دادسرای تهران بازرسی 
دوره ای به عمل می آید. چهار ناحیه از نواحی 

33 گانه قبا بازرسی شده اند.

عبدالصمد خرم آب��ادی در جمع سرپرستان نواحی 
دادسرای تهران، رؤسای حوزه های قضایی بخش 
و دادستان های عمومی و انقاب ش��هرستان ها و 
مرکز استان تهران، اظهارک��رد: اقدام صحیح و به 
موقع دادستان ها و سایر قضات دادسرا در جبهه های 
احقاق ح��ق، اجرای عدالت و مبارزه با انواع مفاسد، 

جامعه را از بسیاری از خطرات مصون خواهد کرد.
به گزارش می��زان، معاون نظ��ارت دادستانی کل 
کش��ور افزود: ح��دود چهاره��زار و 500 قاضی در 
دادسرا های سراسر کشور انج��ام وظیفه می کنند 
و در دادسرا های استان ته��ران حدود 950 قاضی 
وظیفه خطیر احق��اق و اجرای عدال��ت را برعهده 
دارند که بی��ش از یک پنجم قض��ات دادسرا های 

سراسر کشور است.
معاون دادستان کل کش��ور ادامه داد: اگر بتوانیم با 
برنامه ری��زی صحیح در استان تهران وظایفمان را 
با کمک شما  به نحو مطلوب انجام دهیم این عمل 

تأثیر زیادی بر دادسرا های سراسر کشور دارد.
وی با اشاره به وظیفه نظارتی دادستانی کل کشور 
بر دادسرا ها و ضابطین سراسر کشور، گفت: معاونت 
نظارت بر دادسرا ها و ضابطین دادستانی کل کشور از 
سال ها قبل تشکیل شده و وظیفه نظارت برعملکرد 
دادسرا های عمومی انق��اب و نظامی را از جهات 
مختلف و وظیفه نظارت بر ضابطین را از جهت انجام 

وظیفه ضابطیت آن ها بر عهده دارد.
خرم آب��ادی اف��زود: تشکیات معاون��ت نظارت 
دادستان��ی ک��ل کش��ور دارای دو اداره کل، یک 
مدیری��ت و 5 اداره اس��ت که هر قسم��ت یکی از 
وظای��ف نظارت��ی را ب��ر عه��ده دارد. یک بخش 
از تشکی��ات معاونت نظ��ارت دادستان��ی کل را 
»مدیری��ت بررس��ی انتصاب قض��ات دادسراها« 
تشکیل می دهد که وظیفه پیشنهاد اولیه جابجایی 
و انتصاب دادستان های سراسر کشور به این قسمت 
محول ش��ده است. این قسمت وظیفه دارد که اوًا 
اگ��ر نیاز به جابجای��ی دادستان ه��ا و انتصاب فرد 
جدیدی به جای آن ها باش��د مراتب را به دادستان 
کل کشور اعام کند. ثانیاً براساس عملکرد قضات 
دادسرا افراد واجد ش��رایط احراز سمت دادستانی را 

شناسایی و به دادستان کل کشور معرفی کند.
خرم آبادی عنوان کرد: در این بخش برای هرکدام 
از همک��اران قضایی دادسرا یک پرون��ده ارزیابی 
عملکرد تشکیل شده است که سواد قضایی، تعهد 
قاضی، نحوه برخورد با ارباب رجوع، سامت مالی 
و اخاقی، مدیریت، ابتکار، نظم و جدیت و پشتکار 
قاضی در انجام ام��ور از مؤلفه هایی هستند که در 
ارزیابی آن ه��ا مورد لحاظ ق��رار خواهد گرفت. در 
این خصوص از ظرفیت ه��ای دادسرای انتظامی 
قضات و حفاظت اطاعات قوه قضاییه نیز استفاده 

خواهیم کرد.  خرم آبادی تصریح کرد: برای ارزیابی 
سای��ر قضات دادسرا نیاز به همک��اری دادستان ها 
داریم. وفق مقررات قانون��ی دادستان ها بر قضات 
دادسرای تح��ت مدیریت خ��ود نظ��ارت دارند و 
ازم است ارزیابی همک��اران تحت مدیریت خود 
را در سامان��ه برخطی که برای ای��ن منظور در نظر 
گرفته می ش��ود به معاونت نظ��ارت دادستانی کل 
کشور اعام کنند. این نظرات م��ورد بررسی قرار 
خواهد گرفت و در صورت تأیید در ارزیابی عملکرد 

همکاران منظور خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: دومین قسمت از تشکیات 
معاونت نظ��ارت دادستانی کل کش��ور »اداره کل 
نظ��ارت و بازرسی« اس��ت که نظ��ارت بر حسن 
اجرای قان��ون در رسیدگی به موضوعات مطروحه 
در پرونده ه��ا را از بدو تشکیل ت��ا صدور قرار جلب 

دادرسی و صدور کیفرخواست برعهده دارد.
خرم آبادی اظهارک��رد: اداره کل نظارت و بازرسی 
وظایف محوله را از طریق سه اداره انجام رسیدگی 
به ش��کایات، بازرس��ی و نظ��ارت الکترونیکی که 
هریک وظیفه خ��اص نظارتی را برعه��ده دارند، 

انجام می دهد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه وظیف��ه »اداره رسیدگی به 
ش��کایات« بررسی ش��کایت هایی است که مردم 
از نحوه رسیدگی به پرونده هایشان در دادسرا های 
سراس��ر کشور دارند، گفت: تاکنون این ش��کایات 
صرفا از طری��ق مکاتبه با دادستان هایی که پرونده 
در حوزه قضایشان مطرح بود انجام می ش��د. ولی 
اخیرا با کسب اج��ازه از دادستان کل کشور ترتیبی 
اتخاذ شده است تا رییس این اداره که یکی از قضات 
مجرب و با سابقه قضای��ی است به محض وصول 
ش��کایت با دادستان مربوطه که پرون��ده در حوزه 
قضایی وی مطرح است تم��اس می گیرد و پس از 
اطاع از چگونگی پرونده، در صورت نیاز در اجرای 
ماده 288 قانون آیی��ن دادرسی کیفری تذکرات و 
دستورات ازم را صادر می کن��د و اگر ازم بداند با 

ارسال نامه هم موضوع را پیگری می کند.

خرم آبادی اعام ک��رد: در اینجا فرصت را غنیمت 
ش��مرده و عاوه بر دادستان های استان تهران از 
همه دادستان های سراسر کشور می خواهم اینگونه 
ش��کایات و اعتراضات و انتقادات را یک فرصت و 
یک نعمت برای ارتقاء سامت دستگاه قضایی تلقی 
کنند و همکاری ازم را برای رسیدگی سریع با اداره 
رسیدگی به ش��کایات دادستانی کل کشور داشته 
باشند. مردم هم می توانند شکایات خود را از طریق 
مکاتبه فیزیکی با دادستانی ک��ل کشور، ارتباط از 
طریق فضای مجازی )درج شکایات خود در پایگاه 
اینترنتی دادستانی کل کشور( و یا مراجعه حضوری 

به اداره مزبور ارسال و اعام کنند.
وی اظهارک��رد: »اداره بازرسی« دادستانی کل نیز 
بازرسی های خود را به دو طریق »بازرسی موردی 
و س��رزده« و »بازرس��ی دوره ای« انجام می دهد. 
اگر تماس های تلفنی اداره رسیدگی به ش��کایات 
با دادستان ها نتیجه ندهد موضوع به اداره بازرسی 
جهت انجام بازرسی موردی ارجاع می شود. معموًا 
ب��رای بازرسی های م��وردی دررداس��رای تهران 
و مراکز استان ها از قض��ات دادستانی کل استفاده 
می شود. ولی برای بازرسی دادسرای شهرستان ها 
ممکن است از دادستان های مرکز استان ویا دیگر 
قضات مجرب دادس��رای مراکز است��ان استفاده 
شود. چراکه به موجب ماده 27 قانون آیین دادرسی 
کیفری دادستان مرکز استان بر دادسرا های دیگر 
ش��هرستان های استان نظارت دارد و می تواند در 

اجرای این وظیفه به بازرسی اقدام کند.
خرم آب��ادی اعام کرد: بازرسی ه��ای دوره ای با 
حضور ی��ک هیات قضایی با ی��ک برنامه از پیش 
تعیین شده انجام می ش��ود. قصد داریم به منظور 
جلوگیری از موازی کاری برای انجام بازرسی های 
دوره ای یک هی��ات مشترک با دادسرای انتظامی 
قضات داش��ته باش��یم. البته این هنوز در حد یک 
پیشنه��اد اس��ت عملیات��ی ش��دن آن بستگی به 
قبول ای��ن پییشنهاد از س��وی مسئوان داسرای 

انتظامی دارد.

مع��اون نظارت دادست��ان کل کش��ور اظهارکرد: 
سومی��ن اداره زی��ر مجموعه اداره ک��ل نظارت و 
بازرس��ی »اداره نظ��ارت الکترونیک��ی« است که 

دادستان کل کشور تأکید ویژه بر توسعه آن دارد. 
وی در ادامه گف��ت: اداره کل نظارت بر ضابطین و 
زندان ها و اجرای احکام نیز یکی دیگر از بخش های 
زیر مجموعه معاونت نظارت است که وظایف محوله 
را از طریق دو اداره تح��ت عنوان »اداره نظارت بر 
ضابطی��ن« و »اداره نظارت ب��ر زندان ها و اجرای 

احکام« انجام می دهد.
وی گفت: هریک از این دو اداره نیز وظایف مهمی 
را بر عهده دارند؛ ک��ه به لحاظ کمی وقت، توضیح 
در خصوص نحوه نظارت هر یک ادارات را به وقت 

دیگری موکول می کنم.
خرم آبادی افزود: قانون گذار سه سطح از نظارت را 
در مجموعه دادسرا ها ودادستانی کل در نظر گرفته 
است، سطح اول نظارت دادستان یک ش��هرستان 
بر کارکنان قضای��ی اداری تحت مدیریت خودش 
است. دومی��ن سطح از نظارت مرب��وط به نظارت 
داستان مرکز استان بر دادسرای ش��هرستان است 
تاکنون از این نوع نظارت به درستی استفاده نشده 
است. در نظر داریم این نوع نظارت را که به تجویز 
ماده 27 قانون آیین دادرس��ی کیفری جز تکالیف 
دادستان شهرستان مرکز استان قید شده است در 
آینده ای نزدی��ک راه اندازی کنیم به همین منظور 
دستورالعمل جدی��دی برای نحوه اج��را این ماده 
از س��وی دادستان کل کشور تهیه ش��ده است که 
بزودی اباغ خواهد ش��د. سطح سوم از نظارت در 
داسرا ها نظارت دادستانی کل کشور بر دادسرا های 
سراسر کش��ور است که توضیح��ات ازم راجع به 

نحوه اجرای آن داده شد.
وی اظهارکرد: آنچه که تاکنون گفته شد مربوط به 
موضوع نظارت بر دادسرا ها، ش��یوه نظارت و انواع 
نظارت ب��ود واما از همه مهمت��ر »نتیجه نظارت« 
است. ناظ��ر در نظارت خود نباید ب��ا کسی تعارف 
و رودربایستی داشته باش��د. ناظر اگر به این نتیجه 
رسید که یک دادستان ضعی��ف است وباید جابجا 
ش��ود باید با جدیت جابجایی وی را پیگیری کند. 
و اگر دید ی��ک دادستان یا هریک از قضات دادسرا 
قوی، باسواد، متعهد، با انگیزه، پرتحرک، منظم، و 
دلسوز مردم است باید ب��ا پیگیری های خود زمینه 
ارتق��اء وی را فراهم کند. نظارت باید تحرک ایجاد 
کند و باید منجر به ایجاد یک مدیریت متعهد، پویا، 

جهادی، عاقه مند و با پشتکار باشد.
خ��رم آب��ادی اعام ک��رد: ب��ه زودی از 29 ناحیه 
دادسرای ته��ران بازرسی دوره ای به عمل می آید. 
چهار ناحیه از نواحی 33 گانه قبا بازرسی شده اند.

وی در ادامه گفت: هدف از بازرسی مچ گیری نیست 
بلکه هدف کمک برای رفع نواقص موجود و انجام 
سریعتر کار های م��ردم است به همین علت برنامه 
بازرسی ه��ای دوره ای را از قب��ل اعام می کنیم تا 
چنانچه نقصی وجود دارد تا قب��ل از بازرسی اقدام 

ازم برای رفع آن به عمل آورند.

معاون دادستان کل کشور خبر داد

بازرسی دوره ای از 2۹ ناحیه دادسرای تهران به زودی 
 سامت مالی و اخاقی قضات ارزیابی می شود
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چهره ها

درآمد پیامک به صفر رسید
حسین فاح جوشقانی، معاون وزیر 
ارتباط��ات گف��ت: اپراتورهایی که 
سروی��س قدیمی ارایه م��ی کنند با 
کاه��ش درآمد 50 ت��ا 90 درصدی 
مواجه هستند؛ درآمد سرویس پیامک 
به صفر رسی��ده و درآم��د سرویس 

مکالمه روند کاهشی دارد.
وی  اظهارداشت:  سازمان ها باید استراتژی حوزه کسب و کار خود را مبتنی 
بر تحول دیجیتال تدوین کنند. وی گفت: طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، 
شرکت  هایی که استراتژی تحول دیجیتال را اجرا کرده اند 9 درصد افزایش 
درآمد، 12 درص��د افزایش حجم بازار و 26 درص��د افزایش سودآوری را 
تجربه کرده اند. رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: 
از سال 2016 بهره گیری از تحول دیجیتال در دنیا 10 هزار میلیارد دار در 
صنایع مختل��ف ارزش افزوده ایجاد کرده است که ارزش آن در 5 صنعت 
بزرگ شامل محتوا و سرگرمی 700 میلیارد دار، برق 1500 میلیارد دار، 
لجستیک 2 هزار 100 میلیارد دار، حمل و نقل 2 هزار 600 میلیارد دار و 

تجارت الکترونیکی 3 هزار و 100 میلیارد دار خواهد بود.
فاح جوش��قانی با بیان اینکه اپراتورها باید با توجه به شرایط جدید برای 
تحول آماده باشند، افزود: اپراتورهایی که سرویس قدیمی ارایه می کنند با 
کاهش درآمد 50 تا 90 درصدی مواجه هستند و برای مثال درآمد سرویس 

پیامک به صفر رسیده و درآمد سرویس مکالمه روند کاهشی دارد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات همگام ش��دن با تحول دیجیتال را شروع کرده است و سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان بازوی مقررارت گذاری وزارت 
ارتباطات نیز تغییر در ساختار را برای هم پا ش��دن با تحول دیجیتال آغاز 
کرده است که در ساختار جدید، معاونت کسب و کار و حوزه بازار و اقتصاد 
در سازمان ایجاد شده و مهمترین هدف این معاونت مقررات گذاری برای 
ایجاد فض��ا در راستای تحول دیجیتال و تسهیل گری و مقررات زدایی در 
حوزه ICT است. وی خاطر نشان کرد: همزمان با ورود نسل پنجم تلفن 

همراه، رگواتوری مشارکتی نیز در دستور کار قرار دارد.

دولت به جای توزیع بسته حمایتی 
جلوی گرانی ها را بگیرد

منصور مرادی، عضو کمیسیون برنامه، 
بودج��ه و محاسب��ات مجل��س  در 
خصوص ارائه بسته حمایتی از سوی 
دولت اظهار داشت: بر اساس آخرین 
مصاحبه ای ک��ه معاون وزارت کار و 
تعاون داشته اند قرار است بسته های 
حمایتی تا چند روز آینده بین افرادی 

که حقوق زیر 3 میلیون دریافت می کنند، توزیع شود.
وی با اشاره به اینکه قرار است بسته های حمایتی ارزش 200 هزار تومانی 
داشته باشد، عنوان کرد: این میزان در برابر افزایش قیمت کااهای اساسی 
و غی��ر اساسی در واقع ناچیز است. نماین��ده مجلس در خصوص راه حل 
اساسی برای حل مشکات اقتصادی مردم گفت: انتظار داریم دولت بتواند 
مانع تورم و افزایش قیمت ها شود، مردم بیش از آنکه بخواهند یارانه یا بسته 
حمایتی دریافت کنند می خواهند قیمت کاا و روند بازار ثابت شود.  وی با 
اشاره به روند افزایشی قیمت برخی کااها گفت:  به طور مثال قیمت دوغ 
تا چند ماه پیش 2 هزار تومان بود که اکنون تا 6هزار تومان افزایش پیدا کرد 
اگر دولتی ها بتوانند جلوی این افزایش را بگیرد و مردم راضی می شوند.

عض��و کمیسیون برنامه، بودجه، محاسبات مجلس با اش��اراه به موضوع 
افزایش نرخ یارانه نقدی گفت: در سال های گذش��ته شاید رقم 45 هزار 
تومان ب��رای خانواده روستایی اثرگذار بود اما ب��رای در حال حاضر برای 

خانواده های شهری این مبلغ 45 هزار و 500 تومن تاثیر آنچنانی ندارد
وی تاکید کرد: باید دید رقم 45 هزار تومان یارانه نقدی به چه عددی خواهد 
رسید اگر  به مبلغ 150هزار تومان برسد تنها می تواند برای خانواده های 
روستایی موثر باشد و باز برای خانواده شهری اثری ندارد، دولت توجه داشته 
باشد که افزایش نرخ یارانه نقدی نباید بر افزایش تورم تاثیر منفی بگذارد.

اما و اگر در تامین بودجه عمرانی
سید کاظم دلخ��وش اباتری، عضو 
مجل��س  اقتص��ادی  کمیسی��ون 
می گوید که دول��ت در تامین اعتبار 
برای بودج��ه عمرانی در سال آینده ا 

مشکل مواجه است.
وی با اش��اره به ایح��ه بودجه 98 
اظهار داش��ت: بودجه س��ال 1398 
ب��ا توجه به ش��رایط ویژه کشور متف��اوت از سال های گذش��ته از سوی 
دولت برنامه ریزی ش��ده است و به همین دلیل سازمان برنامه و بودجه با 
تشکیل ستاد بودجه سال 1398 برای دخل و خرج کشور در سال آینده را 
برنامه ریزی کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی ادامه 
داد: با تشکیل ستادی متشکل از نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی 
کش��ور تدوین ایحه بودجه 98 در سازمان برنام��ه و بودجه کلید خورد و 

اکنون ایحه برای بررسی و تصویب تحویل مجلس شد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس دهم شورای اسامی تاکیدکرد: دولت 
با توجه به شرایط جدید ایحه بودجه را تنظیم کرده است چرا که تحریم 
ها تشدید ش��ده است و آثار این تحریم ها در زندگی مردم کاما معلوم و 
محسوس است. وی با بیان اینکه منابع درآمدی دولت در بودجه 5 تا 6 قلم 
است، توضیح داد: منابع نفت، مالیات، ع��وارض، فروش اموال و اماک 

دولتی  از جمله منابع در آمدی کشور است.
 دلخوش با اشاره ش��رایط فروش دارایی های دولت اظهار داشت: هر چه 
پیش می روی��م دولت در فر اموال و اماک دولت��ی با مشکل مواجه می 
ش��ود، بنابراین به نظر می رسد که  احتم��اا در سال 98 در بخش بودجه 
عمرانیدولت مشکاتی داشته باشد. وی بیان داشت: سال گذشته دولت 
پروژهای عمرانی را با اسناد خزانه ب��ه پیمانکاران واگذار کرد،  این اسناد 
برای پیمانکاران پول درست و حسابی نمی شود بلکه حواله ای است که 
پیمانکاران را دچار مشکل می کند از سوی دیگر دولت را بدهکار تر می کند.  
این نماینده مجلس با بیان اینکه درصد رشد هزینه های جاری دولت هر 
سال بااتر می رود، بیان کرد:  از ابتدای انقاب تاکنون شاید هزار درصد 
بودجه ما افزایش داشته است. در حال حاضر هزار میلیارد تومان بودجه ما 
در بخش های مختلف است که همین نشان می دهد دولت در بودجه 98 

با چالش های جدی مواجهه می شود.
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی اظهار  داشت: دولت 
در تخصیص بودجه در سال 96 و 97 مشکاتی داشت و نتوانست بودجه 
مصوب را به صورت کامل تخصیص ده��د برخی پروژها غالبا همینطور 

نیمه کاره ماند و حتی نتواست آنها را واگذار کند.

  اقتصادی  

با اعام قیمت جدید 4 محص��ول ایران خودرو، 
قیمت گ��ذاری خودروه��ای داخلی ب��ر اساس 
فرمول های جدید و بصورت ش��به آزادسازی در 
حالی ص��ورت می گیرد که حداق��ل 10 میلیون 
تومان به قیم��ت هر خودرو افزوده خواهد ش��د 
؛بر اساس ای��ن فرمول قیمت خودروهای داخلی 
ت��ا 5 درصد زیر قیمت بازار تعیین می ش��ود تا به 
ش��کل رسمی آزادسازی قیمت خ��ودرو در بازار 
خودروی کشور آغاز ش��ود. بر اساس خبری که 
سایت رسمی ایران خودرو چهارشنبه شب روی 
خروجی سایت خود قرار داد این شرکت با ارسال 
بخشنامه ای نرخ های جدید خود را اعام کرده و 
رسما آزادسازی قیمت را بر اساس فرمول حاشیه 

بازار کلید زده است

    افزای�ش 40 میلیونی پ�ژو پارس با 
فرمول جدید قیمت گذاری

بر اس��اس بخشنامه جدید ای��ران خودرو و وانت 

آریس��ان تن��در پیک��اپ، دانگ فن��گ کراس 
صندوق��دار و پژو پارس اتوم��ات رسمی مناسب 
با فرمول حاشیه بازار و به صورت شبه آزادسازی 
قیمت گذاری ش��ده اند ب��ه استنادخروجی قرار 
گرفته در سایت ایران خ��ودرو قیمت پژو پارس 
اتومات چیزی ح��دود 40 میلیون تومان افزایش 
یافته و به 83 میلیون توم��ان در کارخانه رسیده 
است این محصول در ب��ازار 88 میلیون میلیون 
تومان به فروش می رسی��د با توجه به قیمت پژو 
پارس اتومات در بازار که88 میلیون میلیون تومان 
قیمت گذاری ش��ده است ایران خودرو محصول 
خود را بر اساس فرمول شبه سازی و مناسب با 5 

درصد زیر قیمت بازار محاسبه کرده است
بررسی سایر محصوات ایران خودرو نظیر وانت 
تندر و وانت آریس��ان و همچنین پژو 206 تیپ 2 
نی��ز نشان می دهد که فرمول حاش��یه بازار در بر 
قیمت های مذک��ور کامًا  صدق ک��رده  و ایران 
خودرو 4 محصول پرفروش خود را بر اساس قیمت 

آزادی را ارائه کرده است . نکته قابل توجه آن است 
که در ایران خودرویی ها اعام کردند محصوات 
عرضه شده در این طرح تعهد معوق یا تأمین شده 
ندارد و به عبارتی چهار محصول مورد نظر با قیمت 
قطعی و به صورت فوری عرضه می ش��ود و قرار 

است طی 15 روز تحویل مشتری شوند.

   خودروهای ثبت نامی با قیمت جدید 
تحویل مشتری می شوند

 این در ش��رایطی است که در ح��ال حاضر تعداد 
قاب��ل توجهی از ثبت نام کنندگ��ان خودروهای 
داخل��ی باتکلی��ف مان��ده و نمی دانن��د که در 
نهایت خودروهای ثبت نام ش��ده خ��ود را با چه 
قیمتی تحویل خواهند گرف��ت در قرارداد پیش 
فروش این خودروها قید ش��ده ک��ه قیمت ها به 
روز محاسب��ه خواهند ش��د لذا به نظ��ر می رسد 
خودروسازها  خودروهای داخلی ثبت نام ش��ده 
را با افزایش حداق��ل 50 درصدی در اختیار ثبت 

ثبت نام کنندگان قرار دهند.
 اباغ بخشنامه ایران خودرو به نمایندگی ها نشان 
می دهد طی روزه��ای آینده باید منتظر افزایش 
قیمت خودروها بر اساس فرمول حاشیه بازار شد 
و قطع��ًا افزایش چند ده میلی��ون تومانی قیمت 
خودروهای داخلی موضوعی نیست که به راحتی 

برای مشتریان قابل هضم باشد .
افزایش قیمت خودرو که همواره مورد اعتراض 
مشتری��ان بوده و آنها هم��واره از سطح کیفی نه 
چندان مناس��ب آن خودروه��ای داخلی گایه 
داش��تند اکن��ون در حالی صورت م��ی گیرد که 
چرخه افزایش قیمت نجومی خ��ودرو به اصرار 
زنجیره خودروسازی کشور و با لغو قیمت گذاری 
دست��وری و آزادسازی قیمت ه��ا قیمت در حال 

شکل گیری است.

ض�رورت جلوگی�ری از ش�وک قیمت�ی 
در بازار

رامین نور قلی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی در گفت و گو با  خانه ملت 
گفت: »افزایش قیمت خودرو نباید به این سرعت 
به صورت م��ی گرفت، خودروسازه��ا معتقد به 
افزای��ش 80 ت��ا 100 درصدی قیم��ت ها بودند 
اما اعضای کمیسیون صنای��ع معادن و مجلس 
معتق��د بودند ک��ه باید قیمت ها ب��ه نوعی مورد 
تجدید نظر قرار بگیرد که از قدرت خرید مصرف 
کننده خارج نشده و شوک قیمتی جدیدی به بازار 

تحمیل نشود.«
 وی در پاس��خ به این سوال ک��ه افزایش قیمت 
4 خ��ودرو بر اساس فرمول تعیین بازار با موافقت 
وزارت صنع��ت صورت گرفته است یا خیر گفت: 
»بر اساس جلسات صورت گرفته در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس مقرر بود افزایش قیمت به 
شکل تعادلی صورت بگیرد و وزارت صنعت معدن 
و تجارت زمانی ب��ه خودروسازان مجوز افزایش 
قیمت دهد که فرمول ای مناسب و منطقی برای 

افزایش قیمت وجود داشته باشد.«
 وی همچنین تاکید کرد به نظر می رسد افزایش 
یکب��اره 40 میلیونی قیمت یک خ��ودرو خودرو 
باعث شوک تورمی در جامعه شده و اقبال مصرف 

کنندگان به خودروهای داخلی را کاهش دهد.
سیدمه��دی مقدس��ی، عض��و دیگرکمیسیون 
صنای��ع و معادن مجلس گف��ت:  افزایش قیمت 
محصوات ای��ران خ��ودرو بر اس��اس فرمول 
آزادس��ازی بازار منج��ر به افزای��ش قابل توجه 
خودروهای داخلی شده و جایگاه خودروسازان را 

در میان مشتریان تضعیف خواهد کرد.
مقدسی تاکی��د می کند:  »در صورت��ی که بازار 
خودرو از انحصار خارج ش��ده و بازیگران صنعت 
خودروسازی تعدد بیشتری داشته باشند افزایش 

کیفیت و تعادل قیمت کلید خواهد خورد.«

آزادسازی بر اساس فرمول حاشیه بازار قانونی است یا غیرقانونی؟

بازی با قیمت خودرو
اخبار کوتاه

قیمت طا، سکه و ارز در بازار
روز گذش��ته درحالی طا و سکه با افزایش قیمت نسبی مواجه شد 
که به گفته رییس اتحادیه فروش��ندگان و سازندگان طا و جواهر 
تهران، دلیل آن، افزای��ش نرخ جهانی طا و تغییرات در بازار نفت 
اوپک بوده اس��ت. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
روز گذشته به سه میلیون و 850 هزار تومان رسیده و هر گرم طای 

18 عیار نیز 349 هزار و 700 تومان قیمت داشت.
از سوی دیگر، قیمت هر مثقال طای 17 عیار در حال حاضر معادل 
یک میلیون و 535 هزار تومان قیمت دارد و هر گرم طای 18 عیار 

قیمتی معادل 349 هزار و 700 هزار تومان داشت. 
روز گذش��ته قیمت سکه طرح قدیم با قیمت��ی معادل سه میلیون 
و 650 ه��زار تومان داد و ستد ش��د. این در حال��ی است که قیمت 
نیم سکه یک میلیون و 980 ه��زار تومان، ربع سکه یک میلیون و 
150 هزار تومان و سکه گرمی 680 هزار تومان داشت.  همچنین 
در بازارهای جهان��ی، آخرین قیمت هر اونس ط��ای جهانی به 

1248.8 دار رسید.
از سوی دیگر، در بازار ارز نیز ارز مسافرتی روز گذش��ته با افزایش 

قیمت نسبت به هفته گذشته به 13 هزار و 391 تومان رسید.
بانک ها روز گذش��ته هر یورو را به قیمت 12 هزار و 859 تومان از 
مردم می خرن��د و در مقابل 12 هزار و 976 توم��ان فروختند که با 
احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل حدود 13 هزار و 391 
تومان به عنوان ارز مسافرتی ب��ه فروش رسید. بانک ها همچنین 
تا ساعت 13 روز گذش��ته هر دار آمریکا را با نرخ 11 هزار و 297 
تومان از مردم خریدن��د و نرخ ف��روش دار در سیستم بانکی نیز 
11 هزار و 400 تومان اعام شد. نرخ خرید دار در بانک ها نسبت 
به چهارشنبه هفته گذشته تغییر محسوسی نداشت و تنها 69 تومان 

افزایش یافت.
ارز مسافرتی نیز در روز چهارشنبه هفته گذشته، با احتساب کارمزد، 

13 هزار و 198 تومان بود.
این در حالی است که نرخ روز گذش��ته ی��ورو در بازار غیررسمی بر 
اساس اعام صرافی بانک ملی 13 هزار و 150 تومان بوده است؛ 
موضوعی که از هفته گذش��ته پیش آمده و نرخ ارز مسافرتی بااتر 

از فروش یورو در بازار آزاد است.

قیمت مرغ رکورد زد
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزای��ش قیمت مرغ به 12 هزار و 
100 تومان در مراکز خرده فروش��ی خبر داد. مهدی یوسف خانی 
از افزای��ش قیمت مرغ به 12 هزار و 100 توم��ان خبر داد و گفت: 
قیمت این کاا در عمده فروش��ی درب کشتارگاه 10900 تومان، 
پخش 11هزار و 100تومان و مراکز خرده فروشی 12هزار و100 

تومان است. 
وی افزود: همچنین قیمت هرکیلوگرم سینه با کتف 21هزار تومان، 

سینه بدون کتف 20 هزار تومان  و فیله 21 هزار تومان است.
وی ادام��ه داد: همکاران ما توجه کنند  قیمتهای اعامی فوق نرخ 
استعامی بوده و آنها می توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با 

احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش کنند.
قیمت م��رغ پیش از این در چند برهه با ثب��ت رقم 11 هزار و 900 
تومان، به مرز 12 هزارتومان نزدیک شده بود اما از این مرز قیمتی 

عبور نکرده بود. 

امکان بازیافت 75 درصد 
آب مصرفی خانه ها

مدیر دفتر مدیریت مصرف آب ش��رکت مهندسی آب و فاضاب 
تهران گفت: 75 درصد آب مصرفی خانه ها در حمام،  روش��ویی و 
آشپزخانه ها مصرف می ش��ود که این آب، قابل بازیافت و استفاده 

مجدد است.
صادق یونسلو با اش��اره به اینکه آب مصرفی در حمام،  روشویی و 
آش��پزخانه ها آب خاکستری نامیده می شود، گفت: 35 درصد آب 
مصرفی درخانه ها در حمام، 7 تا 8 درصد در روش��ویی و 32 درصد 
در آشپزخانه ها مصرف می شود که می توان با حذف شوینده های 
محل��ول در این آب ها، آن را در فاش تانک ه��ا و در فضای سبز، 

دوباره مصرف کرد.
وی با بیان اینکه 20 درصد از آب مصرفی خانه ها در فاش تانک ها 
استفاده می شود، افزود: استفاده چند باره از آب خاکستری در اکثر 
ش��هرهای دنیا انجام می ش��ود؛ در حالی که با وج��ود اقلیم گرم و 
خشک، این طرح هنوز در ایران هن��وز عملیاتی نشده؛ در حالیکه 
استفاده از آب خاکستری در مبحث 16 مقرارت ملی ساختمان بیان 
ش��ده است؛ اما اجرای آن اختیاری است که ما ب��ه دنبال اجباری 

کردن آن هستیم.
یونسلو با اشاره به اینکه بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان های 
پرواحد و ادارات دولتی، امکان پذیر است، ادامه داد: سیستم تصفیه 

این آب بسیار ساده است و می توان آن را به راحتی عملیاتی کرد.

نقل و انتقاات پولی بین ایران و چین 
از سر گرفته شد

با محدودیت نقل و انتقال پول میان ایران و چین از طریق کونلون 
بانک، اکنون یک بانک ایرانی، کارگزار انتقال وجوه و حواله میان 

دو کشور شده و مبادات از سر گرفته شده است.
بعد از مشکاتی که کونلون بانک برای نقل و انتقاات پولی میان 
ایران و چین ایجاد کرده بود، هفته گذشته اسداه عسگراوادی، 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از گشایش کانال های مالی جدید 

میان دو کشور برای انجام امور مالی خبر داده بود.
وی اعام کرده بود ک��ه به دلیل توقف فروش نفت ایران به چین، 

کونلون بانک ، نقل و انتقاات مالی با ایران را متوقف کرده بود.
اما اکنون خبر ازسرگیری دوباره تبادات به گوش می رسد. بر این 
اساس، مقرر ش��د که از یازدهم آذرماه ای��ن مبادات از سر گرفته 
ش��ود که آنگونه که فعاان اقتصادی ای��ران و چین می گویند این 
روند آغاز ش��ده و اگرچه با دقت و وسواس زیادی پیش می رود، اما 

به هر حال از بن بست خارج شده است.

بهره برداری  از خط آهن 
قزوین - رشت تا 2 ماه آینده

معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن گفت: الزام های بهره برداری 
از خط آهن قزوین - رشت تا 2 ماه آینده تکمیل و این مسیر به شبکه 

ریلی کشور افزوده می شود.
مازیار یزدانی افزود: برای بهره برداری از این مسیر قرار است بهمن 
ماه امسال نخستین قطار مسافری از رشت عازم مشهد مقدس شود 

که زمان دقیق آن در آینده اطاع رسانی می شود.
معاون فنی و زیربنایی ش��رکت راه آهن یادآور شد: این مسیر ریلی 
اهمیت اقتصادی باایی برای اتصال خط آهن ایران به منطقه قفقاز 
دارد و انتظ��ار می رود با این بهره برداری، ش��اهد توسعه ترانزیت 
کاا در این مسیر از کشورهای آسی��ای میانه و روسیه در کریدور 

شمال - جنوب به طرف خلیج فارس باشیم.
یزدانی بیان کرد: با ساخت خط آهن رش��ت - آستارا تمام بارهای 
جاده ای به خطوط ریلی منتقل خواهد ش��د ک��ه امنیت و آسایش 
بیشتری را برای تردد مردم در مسیرهای جاده ای فراهم می آورد.

س�رانجام پس از تایید  و تکذیب های زیاد در خصوص افزایش قیمت خودرو، آزادسازی قیمت ها بر اساس 
گروه

فرمول حاشیه بازار با بخشنامه ایران خودرو برای 4 محصول کلید خورد و همان گونه که پیش از این نیز اعام اقتصادی
ش�ده بود قیمت ها  5 درصد زیر حاش�یه بازار اعام ش�ده اس�ت. بر این اس�اس پژو پارس ب�ا فرمول جدید 
قیمت گذاری افزایش 40 میلیونی داش�ته است. در صورت اجرای این فرمول برای سایر خودروها حداقل 10 
میلیون تومان به قیمت هر خودرو افزوده خواهد شد. افزایش قیمت خودرو در شرایطی صورت گرفته که همچنان اظهارات ضد 
و نقیضی در خصوص قانونی بودن یا نبودن آن عنوان می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: »نمی شود این قیمت گذاری 
خودروسازان را غیرقانونی دانست، اما باید در این باره سازمان حمایت اعام نظر کند.« سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
نیز هرگونه افزایش اتومبیل را تخلف دانست. سید یاسر رایگانی با استناد به اظهارات وزیر صنعت  گفت: »چون هنوز قیمت های 
جدید از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده اعام نشده است، هرگونه افزایش قیمت اتومبیل گران فروشی محسوب شده 
و تخلف اس�ت.« این در ش�رایطی است که رییس س�ازمان حمایت از مصرف کننده روز گذش�ته اعام کرده  که این سازمان 
هیچ گونه مجوز افزایش قیمت رس�می و غیر رسمی برای هیچ خودروس�ازی صادر نکرده است. وی البته در  ادامه علت گرانی 
4خودرو را مش�مول قیمت گذاری نبودن آنها عنوان کرده  اس�ت!  در این شرایط آنچه مشخص اس�ت سرگردانی  مشتریان 

خودرو در بازی قیمت هاست. 
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حمل ونقلانرژی

اختاف ۲۱ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به اینکه اختاف مصرف با تولید برق در حال حاضر به 21 هزار مگاوات 
رسیده است، گفت: برنامه تعمیرات نیروگاهی برای این اختاف تولید آغاز ش��ده است، تا بتوانیم در فصل 

تابستان آنها را آماده کنیم.
محمود رضا حقی فام گفت: »میزان مصرف برق در هفته های اخیر به 32 هزار تا 34 هزار مگاوات رسیده بود، 

در حالی که در تابستان بالغ بر 55 هزار مگاوات برق تولید می شد تا پاسخگوی مصرف باشد.«
وی افزود: »بنابراین اخت��اف این آمارها نشان می دهد که در واق��ع نیروگاه هایی که در حال حاضر تولید 
نمی کنند، البته این نیروگاه هایی که تولید برق نمی کنند برنامه تعمیراتی در زمستان برای آنها فعال ش��ده 

است.«
حقی فام خاطر نشان کرد: »تا زمانی که نیروگاه ها نیاز به تولید ندارند، تعمیرات دوره ای می ش��وند تا برای 

تولید برق در فصل تابستان آماده شوند.«
به گزارش فارس، اختاف اوج مصرف برق تابستان و زمستان باعث شده، این روزها 25 هزار مگاوات نیروگاه 
خاموش باشند و اگر هزینه ساخت یک نیروگاه 1000 مگاواتی سه هزار میلیارد تومان باشد، این خاموشی، 

 هزینه سرسام آوری به کشور تحمیل می کند.
اختاف شدید نقطه اوج مصرف برق تابستان و زمستان باعث شده تا نیروگاههایی که با هزینه های بسیار 
باای��ی )برای احداث یک نیروگاه یک هزار مگاواتی 3 هزار میلیارد تومان نیاز است( احداث می ش��وند، در 
زمستان خاموش و با استفاده بمانند، به طوری که وقتی پیک مصرف برق در تابستان به یکباره به 55 هزار 
مگاوات می رسد، تنها به فاصله دو ماه از گذش��ت پیک مصرف، به یکباره پیک به 35 هزار مگاوات کاهش 
می یابد و این نشان می دهد که ظرفیت بسیاری از نیروگاه های موجود در فصل زمستان باید خاموش بماند.

آمارهای شرکت توانیر نشان می  دهد که پیک مصرف برق در تابستان به بیش از 55 هزار مگاوات هم رسید، 
اما در روزهای اخیر این عدد مصرف بین 32 هزار تا 34 هزار مگاوات در نوسان بود و این میزان مصرف نشان 

می دهد که حدود 20 تا 25 هزار مگاوات نیروگاه این روزها خاموش هستند.
حال این اختاف شدید مصرف برق در تابستان و سایر ایام سال سبب افت شاخص »ضریب بار شبکه برق« 
و درنتیجه بروز مشکات متعدد برای این صنعت می ش��ود. در حالیکه بهبود این ش��اخص می تواند امنیت 

تولید برق را افزایش دهد.

ثبات نسبی در بازار بلیت هواپیما
چند هفته پس از آنکه شرکت های هواپیمایی اعام کردند با توجه به نرسیدن ارز ازم به ایراین ها از تعهد 
متقابلی که برای کنترل قیمت بلیت پروازهای داخلی به سازمان هواپیمایی کشوری داده بودند خارج می شوند، 

حاا به نظر می رسد بازار بلیت هواپیما به ثباتی نسبی رسیده است.
در تابستان امسال و به دنبال باارفتن قیمت ارز در اقتصاد ایران، قیمت  بلیت پروازهای داخلی و خارجی نیز به 
شکل قابل توجهی افزایش یافت. پس از این اتفاق ایراین ها با کاهش قابل توجه تعداد مسافران در پروازهای 
داخلی مواجه شده اند و به دنبال این مساله نشستی مشترک میان نمایندگان آنها با مسئوان سازمان هواپیمایی 

کشوری برگزار شد که نتیجه آن رسیدن به نرخی مشخص برای پروازهای داخلی بود.
پس از این جلسه دبیرانجمن شرکت های هواپیمایی اعام کرد که برای مسیرهای پروازهای داخلی قیمت های 
مشخص تعریف شده که ابتدا این قیمت ها برای شهریورماه و سپس برای زمان بعد از آن اجرایی می شوند. 
این تصمیم با تعهد دولت نسبت به ارائه  ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی از طریق سامانه نیما اجرایی شد و 
پس از آنکه ایراین ها برای دریافت این ارز با مشکات جدید مواجه شدند، اسعدی سامانی اعام کرد که دیگر 
پایبند به نرخ های گذشته وجود نخواهد داشت و شرکت ها بسته به نوع ارزی که دریافت می کنند، قیمت های 
متفاوتی را ارائه خواهند کرد. با وجود این اظهارنظر اما بررسی های ایسنا نشان می دهد که نرخ پرواز در مسیرهای 
داخلی حتی نسبت به نرخ مصوب ش��هریورماه نیز پایین تر ارائه می شود. به عنوان مثال در نرخ های مصوب 
شهریورماه اعام شده بود که قیمت بلیت پرواز تهران – شیراز 380 هزار تومان خواهد بود، اما در حال حاضر 
در این بازار قیمت بلیت از حدود 175 هزار تومان آغاز شده و حداکثر تا 380 هزار تومان تعریف می شود و بخش 
قابل توجهی از پروازها بین 20 تا 50 درصد از نرخ های مصوب نیز ارزان تر هستند. در مسیر تهران – مشهد نیز 
نرخ پرواز 390 هزار تومان اعام شده بود و این در حالی است که در این مسیر قیمت ها از 175 هزار تومان آغاز 
می شود و تعداد قابل توجهی از پروازها با بلیت کمتر از 300 هزار تومان عرضه می شود. در مسیر تهران – کیش 
نیز که با نرخ گذاری 510 هزار تومان به عنوان یکی از گران ترین مسیرهای هوایی در نظر گرفته ش��ده بود، 
نرخ ها با میانگین 250 هزار تومان عرضه شده و بسیاری از پروازها همچنان تا روز آخر ظرفیت کافی دارند. به 
نظر می رسد با وجود آنکه ایراین ها در شرایط اخیر اقتصادی به وجود آمده با مشکات جدی روبه رو هستند، 
به دلیل نبود کشش ازم در بازار مجبور شده اند که قیمت ها را پایین تر از سطح ابتدایی مدنظر خود تعریف کنند 

و باید دید که این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.

رییس کل بانک مرکزی در دیدار مدیران عامل بانک ها تقویت 
پول ملی و تامین س�رمایه در گردش بنگاه های تولیدی را، 2 

اولویت اصلی بانک مرکزی عنوان کرد.

در جلسه صبح روز گذشته بانک مرکزی، عبدالناصر همتی از همکاری 
مطلوب بانک های کشور در تحقق برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی 
برای سامان دهی نظ��ام پرداخت به خصوص در ح��وزه الکترونیکی و 
جلوگیری از سو استفاده از جریان نقدینگی و صدمات ناش��ی از آن در 
بازار ارز قدردانی کرد و این همراهی نظام بانکی را عامل ایجاد ثمرات 

مثبت در اقتصاد کشور و ثبات و آرامش در بازار ارز دانست. 
وی درخص��وص سامانده��ی دستگاه های کارت خ��وان و چک های 
تضمینی ب��ر کنترل و نظارت بیشتر تاکید کرد و در همین راستا نظارت 
بیشتر بانک ها بر شرکت های PSP را نیز مورد توجه قرار داده و اعام 
ک��رد قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط 

این شرکت ها مجوز آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. 
رییس کل بانک مرکزی به دیدار اخیر خود با مقام معظم رهبری و دستور 
ایشان به بانک مرکزی برای تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی و نیز 

رعایت استقال بانک مرکزی اشاره و اعام کرد بانک مرکزی و نظام 
بانک��ی تمام توان مدیریتی و کارش��ناسی برای تحق��ق منویات مقام 

معظم رهبری به  کار می برد. 
وی تاکید ریی��س جمهوری درخصوص تامی��ن سرمایه در گردش و 
نقدینگی مورد نیاز تولید را عنوان کرد و از مدیران عامل بانک ها خواست 
برنامه ریزی های مقتضی در این باره انج��ام دهند و در صورت نیاز به 
کمک و مساعدت بانک مرکزی اعام کنند. همتی در ادامه به تشریح 

اهمیت تولید و اشتغال و ضرورت توجه ویژه به این موضوع پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی به ایحه بودجه سال 1398 کشور اشاره و به 
برخی از جزئیات درآمدهای آن تاکید کرد و گفت: بودجه ای متناسب با 
شرایط ویژه اقتصادی برای سال 1398 تدوین شده و امیدواریم شرایط 

مناسبی در پیش داشته باشیم. 
وی با توج��ه به برنامه بانک مرکزی برای اج��رای عملیات بازار باز در 
جهت مدیریت سیاست های پولی و سود بانکی، پیش بینی های انجام 
شده در قانون بودجه سال 1398 برای تحقق این برنامه را تشریح کرد.

در ادامه جلسه مدیران عامل بانک ه��ا پیشنهادهای خود برای تحقق 
برنامه های حمایتی از تولید و اش��تغال را عنوان کردند. مدیران عامل 
ضم��ن اعام آمادگی برای حمایت از واحده��ای تولیدی، به ضرورت 
شناسایی واحدهای صنعتی اش��اره کردند و خواستار ارتقای بهره وری 
و نظام های مدیریت��ی واحدهای تولیدی برای بهره ب��رداری بهینه از 
منابع سرمایه ای در اختیارشان شدند تا از انحراف منابع جلوگیری شود.

در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی از بانک ها خواست سرمایه در 
گردش تولید را در اولویت قرار دهند و سازوکارهایی داش��ته باشند که 
واحدهای تولیدی بهره ورتر در پرداخت تسهیات مورد توجه قرار گیرند.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد 
دستور رهبر انقاب برای تقویت ارزش پول ملی



512/4اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک فریمان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ر رای ش�ماره 139760306022001020 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مهدی دهقان س�فید سنگی فرزند 
غامعلی بشماره شناسنامه 0 صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت 339 مترمربع پاک 2289 فرعی از276 اصلی واقع 
در بخش 13 ا ز محل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/9/18 ، نوبت دوم : 1397/10/2 
رئیس ثبت اسناد و اماک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

512/5آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای صمدعلیخانی گرماب سفلی فرزند علیجان وایتا از طرف فرزندش سارینا علیخانی اخطار می شود آقای مجتبی 
قربانی شورس�تانی فرزند حس�ین ساکن صالح آباد –میان اس�تقال پاک 10 دادخواستی به خواس�ته الزام به تنظیم سند مورخه 
97/8/20 به انضمام هزینه دادرس�ی بطرفیت وی به ش�عبه دوم شورای حل اختاف شهرس�تان صالح آباد تقدیم نموده است که به 
کاسه 2/280/97 ثبت دفتر این شورا گردیده است.بدین منظور وقت رسیدگی به تاریخ 1397/10/18 سه شنبه ساعت 16 تعیین و 
باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده پرونده آقای محمد علیخانی وایتا از طرف فرزندش سارینا طبق ماده 73 قانون آیین دارسی 
مدنی دادگاههای عمومی وانقاب ، مراتب تعیین وقت رسیدگی در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی تا قبل از رسیدگی جهت 
دریافت نس�خه دوم و ضمایم به دفتر این ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شورا 

حاضر شود. بدیهی است در صورت عدم حضور در شورا ،غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان صالح آباد

511/6گواهی حصر وراثت
آقای سید محمدحسینی پور به شناسنامه شماره به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
243/972097 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان فاطمه حسینی بایگی به شناسنامه شماره 1249 در 
تاریخ 1397/3/28در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:1- سید محمد حسینی پور به ش.ش 5245 
محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی 2-نسرین سادات حس�ینی پور به ش.ش 26612 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند 
متوفی 3-س�ید علی حسینی پور به ش.ش 69653 محل صدور شناس�نامه مشهد فرزند متوفی  4- حمیده حسینی پور به ش.ش 
591 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی  5- اکرم الس�ادات حس�ینی پور به ش.ش 15282 محل صدور شناسنامه تهران 
فرزند متوفی 6-زهرا س�ادات حس�ینی پور به ش.ش 8029 محل صدور شناسنامه تهران فرزند متوفی 7- منیرسادات حسینی پور 
به ش.ش 1007 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 ش�ماره 316262 عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی 
متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 1397/9/13 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 ش�ده 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.
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 شهرستان مجتمع شماره 5 مشهد 

511/7آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به مهدی رودسرابی شرکت خانه گس�تر عمران آپادانا سازان که مجهول المکان می 
باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه به ش�ماره 9409977509801308 صادره ازش�عبه 259 درپرونده شماره 940863 حکم به 
محکومیت خوانده)مهدی رودس�رابی( به پرداخت مبلغ 47/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به 
س�بب تأخیر در تأدیه از تاریخ صدورچک 2/24 -1392/8/1 – 1391/9/27 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 575/000 ریال بابت 
خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی در حق خواهان)علی اکبر تقاقی نوی( صادر و پرداخت نیم عشردولتی شده اید. ظرف ده 
روز مهل�ت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اق�دام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 259 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج  مشهد

511/8آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای حس�ن رضائی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواست محمدرضا رضائی بطرفیت شما 
به خواس�ته مطالبه وجه سفته بموجب حکم شماره 9709977503600602 در پرونده کاسه 970145 به پرداخت مبلغ 200/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2/898/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی )ابطال تمبر ودرج آگهی روزنامه( و در حق خواهان محکوم 
شده اید. مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/9آگهی 
خواهان/خواهان ها ش�رکت بازخش�ین به مدیریت حمید توتونچی به وکالت آقای میثم حسینی فرزند اسداله و هانیه طاهری فرزند 
علی رضا دادخواس�تی به طرفیت خوانده ایمان دامیده فرزند غامعلی به خواس�ته مطالبه وجه به پرداخت 18/913/504 ریال بابت 
اس�ناد عادی وحکم ب�ر محکومیت خوانده به پرداخت مبل�غ 30/000/000 ریال بابت یک فقره چک به ش�ماره 9303049079 مورخ 
1396/11/15 به انضمام خس�ارت تاخیرتادیه و کلیه خس�ارت دادرس�ی اعم از هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل برای هر دو دعوا 
به مبلغ 30/000/000 ریال تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی و همچنین جهت استماع گواهی 
گواهان به ش�عبه 145 ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره سه شهرستان مش�هد واقع در مش�هد- بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 
970385 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخه 1397/11/1 و س�اعت  8/30 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه 
و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی و همچنین جهت 

استماع گواهی گواهان حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

512/10آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول 
زمان برگزاری مزایده:1397/10/15 ؛ نوبت مزایده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده:اتاق اجرای احکام مدنی گناباد؛ به موجب اجراییه 
صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کاسه 960101 اجرایی محکوم علیه آقایان مهدی معصومی ،محمد 
گلچی�ن رهنی، صادق قهرمانی، جواد پرس�تش و خانم اکرم گلچین رهنی به پرداخ�ت مبلغ 559/915/603 ریال در حق بانک ملت 
و مبلغ 27/995/780 ریال بابت حق ااجرای دولتی درحق دولت محکوم می باش�ند که حس�ب درخواست  احدی از محکوم علیهم 
نسبت به توقیف یک باب منزل واقع در گناباد روستای رهن- خیابان امام علی 3- سمت راست آخرین منزل –جنب رودخانه اقدام 
و مرات�ب توقی�ف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیهم اباغ گردیده و مصون از هر گونه اعتراض واقع ش�ده و 
متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس�ی صورت گرفته و بر اس�اس نظریه کارشناسی ارزش ملکیت سه دانگ از ششدانگ در موقعیت و 
با کیفیت ذیل:یک باب منزل به ش�ماره پاک ثبتی 1539 فرعی از 116 اصل بخش یک گناباد به مس�احت عرصه 225/59 مترمربع 
و اعیان 150 مترمربع دو خوابه هال و پذیرایی آش�پزخانه س�رویس بهداشتی کامل دارای امتیازات آب و برق وگاز و تلفن با سیستم 
گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولرآبی ، به مبلغ 750/000/000 ریال ارزیابی شده است و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون 
اجرای احکام مدنی اباغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده و لذا مقرر شده در روز شنبه مورخه 1397/10/15 از ساعت 
10 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادس�تان در محل اتاق اجرای احکام دادگس�تری گناباد به فروش برسد. 
لذا طالبین به خرید می توانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و در مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت ارزیابی 
ش�ده به وسیله کارش�ناس شروع و به کس�انیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد ش�د، ده درصد ثمن معامله فی 
المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف اس�ت مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگس�تری تودیع و قبض مربوطه را 
تس�لیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش�د. طالبین 

به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گناباد

512/11رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه قرائی دارای شناسنامه شماره 252 به شرح دادخواست به کاسه 2/192/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  علی امانی به شناس�نامه 919 در تاریخ 1397/7/30 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- هادی امانی  فرزند علی ت.ت 1355/6/11 ش.ش 1865 فرزند 
متوف�ی 2- عصمت امان�ی  فرزند علی ت.ت 1357/5/15 ش.ش 1866 فرزند متوفی 3- ع�زت امانی  فرزند علی ت.ت 1360/5/16 
ش.ش 2079 فرزند متوفی 4- فرهاد امانی  فرزند علی ت.ت 1362/2/7 ش.ش 16 فرزند متوفی 5- محسن امانی  فرزند علی ت.ت 
1364/11/28 ش.ش 108 فرزند متوفی 6- محمد امانی  فرزند علی ت.ت 1366/9/1 ش.ش 283 فرزند متوفی 7- ناصر امانی  فرزند 
علی ت.ت 1368/3/24 ش.ش 0810018764 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 
362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان سرخس

512/12آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای قاس�م باقری –زهرا بتویی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست بانک 
انصار علیه ش�ما به خواس�ته الزام به تنظیم وتحویل سند رس�می به موجب حکم شماره 426 مورخه 1397/8/30 در پرونده کاسه 
2/453/97 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 
شش�صد و هش�تاد و نه هزار ریال و خس�ارت تأخیرتأدیه ازتاریخ 95/4/1 لغایت یوم ااداء و حق الوکاله وکیل به مبلغ س�ه میلیون 
ری�ال در ح�ق خواهان .مراتب یک نوبت در روزنامه درج می گردد .رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف مدت بیس�ت 

روز قابل واخواهی در این شورا می باشد.
دبیرخانه شعبه دو شورای حل اختاف سرخس

512/13برگ اجرائی
کاس�ه پرونده:183-97ش1- مش�خصات محکوم علیه:1- س�ید اکبر صفوی 2- س�ید ابراهیم صفوی به نش�انی مجهول المکان؛ 
مش�خصات محکوم له:سعید ازاد فکر فرزند علی به نشانی محل اقامت:فرهنگیان 2- خیابان استقال حاشیه فلکه استقال مصالح 
فروش�ی ازاد فکر؛ محکوم به:به موجب رأی ش�ماره 260 تاریخ 97/6/31 شعبه 1 ش�ورای حل اختات شهرستان قوچان که قطعیت 
یافته است محکوم علیه محکوم است به :پرداخت دوازده میلیون و هشتصد و هفده هزارو نهصد تومان بابت اصل خواسته و هزینه 
دادرس�ی طبق تعرفه قانونی و همچنین پرداخت مبلغ نیم عش�ر دولتی در حق دولت . محکوم علیه مکلف اس�ت: پس از اباغ این 
ب�رگ اجرائ�ی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و ی�ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد را بدهد. در 
غیر اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64، 66 ، قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 ، 523، 526 قانون آیین دادرس�ی مدنی 

اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان قوچان 

512/14برگ اجرائی
کاس�ه پرونده:255-97- مش�خصات محکوم علیه:1- ج�واد بابانام فرخانی 2- هاش�م بابا نام فرخانی به نش�انی مجهول المکان؛ 
مش�خصات محکوم له:بانک ملت با وکالت خانم مریم ذره پرور مقدم به نش�انی محل اقامت:قوچان-خ ناصرخسرو- روبروی شورای 
حل اختاف ؛ محکوم به:به موجب رأی ش�ماره 190 تاریخ 97/6/15 ش�عبه 2 شورای حل اختات شهرستان قوچان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است به :محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 107/693/235 ریال بابت اصل خواسته و نیز از تاریخ 
97/4/3 الی اجرای حکم روزانه 32/654 ریال مطابق قرارداد تنظیمی و نیز پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
قانونی در حق خواهان و نیزپرداخت مبلغ نیم عش�ر دولتی در حق دولت . محکوم علیه مکلف اس�ت: پس از اباغ این برگ اجرائی 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد را بدهد. در غیر اینصورت 
برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64، 66 ، قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 ، 523، 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از 

سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/15رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم زیبا عیدی علی آباد دارای شناس�نامه ش�ماره 0871165317 به ش�رح دادخواس�ت  به کاس�ه 605-97 ش2 
از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رجبعلی عیدی علی آباد به ش�ماره شناس�نامه 
0871157985 در تاری�خ 1396/2/14در اقامت�گاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- 
علی اکبر عیدی علی آباد به کد ملی 0871138077 و ت.ت 1353 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 2- علی 
اصغر عیدی علی آباد به کد ملی 0871165309 و ت.ت 1338 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند  3- زیبا عیدی 
علی آباد به کد ملی 0871165317 و ت.ت 1339 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 4- ابراهیم عیدی علی آباد 
به کد ملی 0871166976 و ت.ت 1345 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند 5- موسی الرضا عیدی علی آباد به کد 
ملی 0871515131 و ت.ت 1360 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس�ی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین 
آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر و هر وصیت نامه جز س�ری و رس�می که بعد از این موعد ابراز ش�ود از 

درجه اعتبار ساقط و با اثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/16رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای علی اصغر بهروزی کهنه فرود دارای شناسنامه شماره 0871125889 به شرح دادخواست  به کاسه 611-97 ش2 
از این شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علی اکبر بهروزی کهنه فرودی به شماره شناسنامه 
0871322463 در تاری�خ 1397/5/25 در اقامت�گاه  دائم�ي خ�ود بدرود حیات گفت�ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت 
به:1- علی اصغر بهروزی کهنه فرود به کد ملی 0871125889 و ت.ت 1346 محل صدور شناس�نامه قوچان نسبت با متوفی فرزند ؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از 
متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر و هر وصیت نامه جز سری و 

رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و با اثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان قوچان
512/17آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسام الدین ندافان یزدی فرزند 

عباس
خواه�ان آقای عقیل ش�عبانیان دادخواس�تی به طرفیت خواند فوق به خواس�ته مطالبه خس�ارت و ابطال مبایع�ه نامه مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709985190400370 شعبه 6 داگاه عمومی حقوقی و ش�ماره بایگانی 970383 ح 6 
دادگس�تری شهرستان قوچان ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 9/30 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 
کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قوچان

512/18آگهي حصر وراثت
خانم نصرت طاهری تربتی فرزند ابوالقاس�م تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواس�ت وي به ش�عبه پنجم شوراي حل 
اختاف تربت حیدریه ارجاع وبه کاس�ه 5/970024 ثبت که چنین اش�عار داشته غامرضا بش�ارتی راد فرزند علی محمددر تاریخ 
1397/6/5 به رحمت ایزدي پیوس�ته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- نصرت طاهری تربتی فرزند ابوالقاس�م به ش.ش 
4046 متول�د 1350 همس�ر متوفی 2-عصمت آخوند زاده فرزن�د علی اکبر ش.ش 7 متولد 1318 مادر متوفی3- علی بش�ارتی راد 
فرزند غامرضا ش.ش 0690677766 متولد 1377 فرزند متوفی4- امیر حسین بشارتی راد فرزند غامرضا به ش.ش 0691093474 
متولد 1384 فرزند متوفی، وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کس�ي اعتراضي 
یا وصیتنامه اي اعم ازس�ري ورس�مي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه پنج شوراي حل اختاف تربت حیدریه 

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

512/38رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه زهراپروانه خمارتاش دارای شناس�نامه ش�ماره 23031 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 550-97 ش1  از این ش�ورا 
درخواس�ت گواه�ی حص�ر وراثت نم�وده و چنین توضی�ح داده که مرحوم کرم ح�ق بین خمارت�اش  به شناس�نامه 480 در تاریخ 
1396/9/22 در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- محمود حق بین ش.م 
0870984322 ت.ت 1352/4/18 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 2- ش�هین حق بین خمارتاش ش/م 0870981811 
ت/ت 1341/6/1  محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- زهرا پروانه خمارتاش ش/ش 23031 ت/ت 1326/5/5 محل صدور 
شناس�نامه قوچان همسرمتوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

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

512/39رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای میاد گرمرودی جعفرآباد سفلی دارای شناسنامه شماره 6350035712 به شرح دادخواست به کاسه 545-97 
ش�عبه 5 از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حیدر گرمرودی جعفرآباد س�فلی 
ب�ه شناس�نامه 478 در تاری�خ 1397/9/1 در اقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت 
ب�ه: 1- میاد گرمرودی جعفرآباد س�فلی کدمل�ی 6350035172 ت.ت 1372/10/23 محل صدور شناس�نامه ف�اروج فرزند متوفی 
2- مریم گرمرودی جعفرآباد سفلی کدملی 6350113136 ت.ت 1378/12/12 محل صدور شناسنامه فاروج فرزند متوفی  3- قاسم 
گرمرودی جعفرآباد س�فلی کدملی 6350165462 ت.ت 1385/1/23 محل صدور شناسنامه فاروج فرزند متوفی 4- نرگس واحدی 
جعفرآباد کدملی 0932072437 ت.ت 1345/9/15 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند همس�ر 5- زهرا آقاسی جعفرآباد کدملی 
0870218875 ت.ت 1319/9/11 محل صدور شناس�نامه قوچان مادر متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/40رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صدیقه پرنداخ دارای شناس�نامه ش�ماره 0871887347 به شرح دادخواست به کاسه 97/559ش 1 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم طیبه حسین پور مقدم  به شناسنامه 0872920542 در تاریخ 
1394/6/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه شادمیری کدملی 
0861002474 ت.ت 1389/7/8 مح�ل ص�دور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 2- بهروز ش�ادمیری کدمل�ی 0872468607 ت.ت 
1362/6/8 محل صدور شناس�نامه قوچان همس�ر متوفی  3- حس�ین حس�ین پور مقدم کدملی 0870688820 ت.ت 1329/4/3 
محل صدور شناس�نامه قوچان  پدر متوف�ی 4- صدیقه پرنداخ کدملی 0871887347 ت.ت 1333/11/15 محل صدور شناس�نامه 
قوچان مادر متوفی  ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین  آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

512/41آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اکبر ش�اکری قوچان دارای شناس�نامه شماره 2913147 به شرح دادخواست به کاسه 556-96 ش3 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه عضدی جعفرآباد  به شناسنامه 474 در تاریخ  
1384/2/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- گلدسته شاکری قوچان به 
ش.م 0870253670 ت.ت 1335/7/1  محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- زهرا شاکری قوچان به ش.م 0828427569 
ت.ت 1341/1/5  محل صدور شناس�نامه ش�یروان فرزند متوفی  3- رقیه ش�اکری قوچان به ش.م 0870291408 ت.ت 1344/1/15  
مح�ل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 4- محمدرضا ش�اکری قوچان ب�ه ش.م 0872201783 ت.ت 1326/8/1  محل صدور 
شناس�نامه قوچان فرزند متوفی5- محمد حس�ین شاکری قوچان به ش.م 6359743825 ت.ت 1332/1/2  محل صدور شناسنامه 
فاروج فرزند متوفی6- علی اصغر ش�اکری قوچان به ش.م 0829537120 ت.ت 1334/1/5  محل صدور شناس�نامه ش�یروان فرزند 
متوفی7- علی اکبر ش�اکری قوچان به ش.م 0828424993 ت.ت 1339/3/5 محل صدور شناسنامه شیروان فرزند متوفی  ؛ اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/42آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای براتعلی برسانی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به کاسه 97/725 ش4 شعبه چهارم از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رعنا بیگم حس�ینی   به ش�ماره شناس�نامه اموالیه در تاریخ  
1397/5/28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- براتعلی برسانی ش.ش 
1 ت.ت 1336 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- یوسف برسانی ش.ش 570 ت.ت 1351 محل صدور شناسنامه قوچان 
فرزند متوفی 3- محمد برسانی ش.ش 3 ت.ت 1334 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی4- ایرج برسانی ش.ش 4 ت.ت 
1328 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی5- معصومه برسانی ش.ش 625 ت.ت 1355 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند 
متوفی 6- موس�ی الرضا برس�انی ش.ش 237 ت.ت 1346 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 7- غامعلی برسانی ش.ش 
236 ت.ت 1344 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی8- سکینه برسانی ش.ش 4 ت.ت 1360 محل صدور شناسنامه قوچان 
فرزند متوفی9-ربابه برس�انی ش.ش 569 ت.ت 1348 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی10- کبری برسانی ش.ش 441 
ت.ت 1341 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی11- ام البنین برسانی ش.ش 622 ت.ت 1356 محل صدور شناسنامه قوچان 
فرزند متوفی 12- خدیجه برس�انی ش.ش 0862600890 ت.ت 1340 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 13- حس�ینعلی 
برسانی ش.ش 334 ت.ت 1315 محل صدور شناسنامه قوچان همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه چهارم  شورای حل اختاف شهرستان قوچان 

512/43رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مهدی نیازمند دارای شناس�نامه ش�ماره 0860157385 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 97-535 ش�عبه 5 از 
این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان احمد نیازمند  به شناس�نامه شماره 3 در تاریخ  
1397/8/22در اقامت�گاه دائم�ی خ�ود ب�درود زندگی گفته و ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- زین�ب نیازمند به 
کدملی087065469  ت.ت 1356/6/20 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوف�ی 2- هاجر نیازمند به کدملی08707654477  
ت.ت 1357/8/4 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 3- حس�ن نیازمند به کدملی0873045904  ت.ت 1362/4/20 محل 
صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 4- مهدی نیازمند به کدملی0860157385  ت.ت 1369/1/1 محل صدور شناس�نامه قوچان 
فرزن�د متوفی 5- حس�ین نیازمند به کدمل�ی 0870765485  ت.ت 1358/6/29 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 6- 
فاطم�ه نیازمن�د به کد مل�ی08703047214  ت.ت 1365/6/30محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 7- زهرا حس�ین زاده  
همس�ر متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/44آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای خداداد قویدل دولتخانه دارای شناس�نامه ش�ماره 914 به شرح دادخواست به کاسه 545-97 ش3 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین قویدل دولتخانه به شناس�نامه شماره 21716 در 
تاری�خ  1395/9/5اقامت�گاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1- عبدالرضا قویدل 
دولتخانه به ش.م 0871787962 ت.ت 1353/6/28 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- صغری قویدل دولتخانه به ش.م 
0871789566 ت.ت 1357/6/1 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 3- علی قویدل دولتخانه به ش.م 0871789574 ت.ت 
1360/11/1 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 4- خداداد قوی�دل دولتخانه به ش.م 0871789604 ت.ت 1349/2/1 محل 
صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی 5- مریم قویدل دولتخانه به ش.م 0873152069 ت.ت 1364/6/14 محل صدور شناس�نامه 
قوچ�ان فرزن�د متوفی 6- وحید قویدل دولتخانه ب�ه ش.م 0873152646 ت.ت 1367/5/20 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند 
متوفی 7- س�ارکل ابراهیمی اینچه س�اباغ به ش.م 0871528460 ت.ت 1327/4/29 محل صدور شناسنامه قوچان همسر متوفی 
؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/45رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه هادی نامی گرم آب دارای شناسنامه شماره 296 به شرح دادخواست به کاسه 536-97 ش3 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه ذوالفقاری به شناس�نامه شماره 436 در تاریخ  1397/8/14 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی نامی  به ش.م 2121433937 ت.ت 
1352/11/29 محل صدور شناس�نامه گرگان فرزند متوفی 2- خدیجه نامی گرم�آب به ش.م 2121878823 ت.ت 1351/11/9 محل 
صدور شناس�نامه گرگان فرزند متوفی 3- هادی نامی گرمآب به ش.م 2121900241 ت.ت 1354/4/4 محل صدور شناس�نامه گرگان 
فرزند متوفی 4- جواد نامی به ش.م 0872392406 ت.ت 1359/6/30 محل صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 5- مریم نامی به 
ش.م 0872989178 ت.ت 1366/11/18 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/46آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای س�ید حمید میری قوچان عتیق دارای شناس�نامه شماره 12 به ش�رح دادخواست به کاسه 560-96 ش3 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عباس میری قوچان عتیق به شناسنامه شماره 5 
در تاریخ  1397/6/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- طلعت س�ادات 
می�ری قوچان عتیق  به ش.م 0871131382 ت.ت 1335/6/30محل صدور شناس�نامه قوچان  فرزند متوفی 2- س�ید مجید میری 
قوچ�ان عتی�ق   ب�ه ش.م 08711331390 ت.ت  1352/6/20 محل صدور شناس�نامه قوچان  فرزند متوفی 3- س�ید س�عید میری 
قوچ�ان عتی�ق   به ش.م 08711334489 ت.ت 1355/3/14 محل صدور شناس�نامه قوچان  فرزند متوفی 4-رفعت س�ادات میری 
قوچ�ان عتی�ق   ب�ه ش.م 0873086457 ت.ت 1365/8/18 محل صدور شناس�نامه قوچ�ان  فرزند متوفی 5- س�ید وحید میری 
قوچ�ان عتی�ق   ب�ه ش.م 0872760316 ت.ت 1360/6/15 محل صدور شناس�نامه قوچان  فرزند متوفی 6- س�ید مس�عود میری 
قوچان عتیق   به ش.م 0872777677 ت.ت 1362/6/1 محل صدور شناس�نامه قوچان  فرزند متوفی 7- س�ید حمید میری قوچان 
عتیق   به ش.م 0873035518 ت.ت1364/4/1 محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند متوفی 8- عفت السادات میری قوچان عتیق 
به ش.م 0933891717 ت.ت 1348/9/15 محل صدور شناس�نامه مش�هد  فرزند متوفی9- عصمت السادات میری قوچان عتیق به 
ش.م 0942285425 ت.ت1350/1/1 محل صدور شناس�نامه مش�هد  فرزند متوفی 10- اش�رف خلیل اللهی قوچان عتیق  به ش.م 
0871102765 ت.ت 1326/1/10 محل صدور شناسنامه قوچان  همسر متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/47رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای صادق رمضانی دارای شناس�نامه ش�ماره 5229856278 به شرح دادخواس�ت به کاسه 7/441/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حیدر رمضانی به شناس�نامه ش�ماره 5228467173 در 
تاری�خ1397/7/21 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگ�ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- صادق رمضانی 
فرزن�د حی�در ب�ه ش.م 5229856378 ت.ت 1363 فرزند متوفی 2- موس�ی رمضانی فرزند حیدر ب�ه ش.م 5228205525 ت.ت  
1349 فرزن�د متوفی 3- عیس�ی رمضانی فرزند حیدر ب�ه ش.م 5228205721 ت.ت  1351 فرزند متوف�ی4- جعفر رمضانی فرزند 
حی�در ب�ه ش.م 5228468676 ت.ت  1355 فرزن�د متوفی 5- طاهر رمضان�ی فرزند حیدر ب�ه ش.م 5228042253 ت.ت  1360 
فرزن�د متوف�ی6- اصغر رمضانی فرزند حی�در ب�ه ش.م 5229856386 ت.ت  1365 فرزند متوفی7-فاطم�ه رمضانی فرزند حیدر 
ب�ه ش.م 5228468668 ت.ت  1354 فرزن�د متوفی8- فرش�ته رمضانی فرزن�د حیدر ب�ه ش.م 5220016318 ت.ت  1369 فرزند 
متوفی9- فهیمه رمضانی فرزند حیدر به ش.م 5220123378 ت.ت 1373 فرزند متوفی 10- س�لطان پاینده فرزند حس�ین به ش.م 
5229399864 ت.ت 1332 همسر متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

512/48رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم س�رور مالدار به ش�ماره 0901517526 به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه به شرح دادخواست به 
کاس�ه 970224 از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین مالدار به کد ملی 
0901428159 در تاری�خ 1395/6/11 در اقامتگاه دائمی خود درگذش�ته و ورثه حین حین الف�وت وی عبارتند از: 1- مرضیه وزیری 
فرزند غامرضا کد ملی 0901483761 متولد 1331 همسر 2- علیرضا مالدار فرزند حسین کد ملی 0901329551 متولد 1363 پسر 
3- احمد مالدار فرزند حس�ین  کدملی 0902551485 متولد 1366 پس�ر4- ابوالفضل مالدار فرزند حس�ین  کدملی 0902551061 
متولد 1364 پس�ر 5- علی مالدار فرزند حس�ین به کدملی 0901704180 متولد 1359 پس�ر 6- بتول مالدار فرزند حس�ین کدملی 
0901729728 متول�د 1361 دخت�ر 7- مریم مالدار فرزند حس�ین کد ملی 0901631884 متولد 1350 دخت�ر 8- زهرا مالدار فرزند 
حس�ین کدملی 0901649309 متولد 1353 دختر 9- فاطمه مالدار فرزند حس�ین کدملی 0901680941 متولد 1356 دختر ؛ اینک با 
انج�ام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس اعتراض�ی 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.
دفتر شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/49آگهی مزایده مال غیر منقول
به موجب درخواس�ت خانم گل افروز خس�رو پور فرزند ولی به طرفیت ملک و س�هلت و گلثومه  خس�رو پور فرزندان ولی و دادنامه 
9409975189301420-1394/12/13 صادره از ش�عبه 3 حقوقی که به کاس�ه 951318 ج م ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه 
قوچان ثبت ش�ده اس�ت حکم به فروش ماترک مرحوم ولی خس�روپور که شرح ذیل توسط کارش�ناس ارزیابی گردیده است صادر 
ش�ده اس�ت:یک باب منزل مس�کونی به ش�ماره پاک 915 فرعی از یک اصلی بخش دو قوچان واقع در تربیت 7 پاک 8 با کاربری 
مس�کونی دارای 85 متر مربع اعیان مس�کونی 25 سال س�اخت و امتیازات آب ، برق و گاز که توسط کارشناس به مبلغ 80/000/000 
تومان ارزیابی شده است ملک مذکور در تاریخ 1397/10/1 ساعت 10 صبح روز شنبه در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی قوچان 
از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد ومزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخصی که بااترین قیمت را پیشنهاد کند 
فروخته خواهد ش�د و ده درصد بهای مزایده فی المجلس  و به صورت نقدی به عنوان س�پرده از خریدار دریافت می ش�ود و مابقی 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به صورت قبض س�پرده از برنده مزایده دریافت خواهد ش�د.چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان 
مقرر بهای مورد مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود عاقمندان در صورت 
تمایل می توانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنها از ملک مذکور از س�وی این اجرا داده ش�ود.

کلی�ه هزین�ه های نقل وانتقال به عهده برنده مزای�ده خواهد بود.تخلیه و تحویل ملک ارتباطی به پرونده اجرایی ندارد و مس�تلزم 
اقدامات قانونی از ناحیه برنده مزایده می باشد.

مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری قوچان- شهبازی
512/50آگهی مزایده وفروش اموال غیرمنقول مرحله اول

ب�ه موجب پرون�ده 970654 ج اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی قوچان ملک ثبتی به ش�ماره 58 فرعی از 196 اصلی بخش 
دو قوچان ملکی محمد قلی س�معی که ش�امل یک باب منزل به مس�احت 415 مترمربع و 22 صدم مترمربع دارای 120 مترمربع اعیان 
مس�کونی با پوش�ش گل و چوب و امتیاز آب و برق و گاز واقع در روستای گوجه که توس�ط کارشناس مبلغ45/000/000 تومان ارزیابی 
شده در تاریخ 1397/10/5 روز چهارشنبه ساعت 10 صبح ازطریق مزایده به فروش خواهدرسید مزایده ازقیمت پایه کارشناس شروع 
وبه کسی که بااترین قیمت راپیشنهادنمایند برنده مزایده خواهدبود. برنده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به 
صندوق س�پرده دادگس�تری واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ انجام مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض مربوطه را 
تسلیم دادگاه نماید درغیراین صورت ده درصد مبلغ دریافتی پس ازکسرهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد 
شد. بدیهی است درصورت پرداخت کل ثمن درموعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده وتایید مزایده توسط مقام محترم قضایی ذیصاح 
نسبت به تملیک ملک توقیف شده به برنده مزایده وفق مقررات اقدام خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز قبل ازموعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد ضمنا تخلیه ملک وتنظیم سند تابع تشریفات قانونی می باشد.
مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قوچان-شهبازی

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

 14006758210
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : خانم زهرا شکاری محمدیه با دریافت 
مبلغ 990000 ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج 
گردیدند در نتیجه س�رمایه شرکت از مبلغ 1990000 ریال به مبلغ 
1000000 ریال کاهش یافت و س�هم الش�رکه هر یک از ش�رکاء به 
شرح ذیل اعام گردید: -خانم اعظم یوسفی زاده صفدرآباد 10000 
ریال سهم الش�رکه و آقای عبدالمجید بنیادی 990000 ریال سهم 

الشرکه.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )307179(
آگهی تغییرات شرکت قطعات آهنگری و صنعتی حداد خراسان 

شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4609 و شناسه ملی 
 10380204999

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - روزنامه حمایت جهت 
درج آگهی های ش�رکت تعیی�ن گردید. - آقایان ف�رزاد علیزاده 
مرکیه به ش�ماره ملی 2677614081 و مس�عود عدس�ی آبکوه به 
ش�ماره مل�ی 0946818037 به ترتیب به س�مت ب�ازرس اصلی و 
عل�ی الب�دل برای مدت یکس�ال مال�ی انتخاب ش�دند. - آقایان 
محم�د حدادخداپرس�ت ب�ه ش�ماره مل�ی 0939115034، عل�ی 
حدادخداپرست به شماره ملی 0933882874 ، ،حسن حداد خدا 
پرست به ش�ماره ملی 0941222659 و حس�ین حداد خداپرست 
به ش�ماره ملی 0945234473 و خانم مریم حداد خداپرس�ت به 
ش�ماره ملی 0946698422 به س�مت اعضای اصلی هیئت مدیره 
برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1398/11/09انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )307186(

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

 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1397/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای عبدالمجید بنیادی 
با پرداخت مبلغ 990000 ریال به صندوق ش�رکت در ردیف شرکاء 
ش�رکت قرار گرفتند. در نتیجه س�رمایه ش�رکت از مبلغ 1000000 
ریال به مبلغ 1990000 ریال افزایش یافت و س�هم الشرکه هر یک 
از ش�رکاء به شرح ذیل اعام گردید: -خانم زهرا شکاری محمدیه 
990000 ریال س�هم الشرکه و خانم اعظم یوس�فی زاده صفدرآباد 
10000 ریال س�هم الشرکه و آقای عبدالمجید بنیادی 990000 ریال 

سهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )307187(
آگهی تغییرات موسسه حقوقی سفیران عدل آفرین شرق به 

شماره ثبت 5116 و شناسه ملی 14006023994 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : آقای سعید رجب زاده با دریافت مبلغ 
50000 ری�ال از صن�دوق ش�رکت از ردیف ش�رکاء ش�رکت خارج 
گردیدند. در نتیجه س�رمایه شرکت از مبلغ 1050000 ریال به مبلغ 
1000000ریال کاهش یافت و سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح 
ذی�ل اعام گردید: آقای جواد حس�نی دارای 950000 ریال س�هم 

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 )307188(

آگهی تغییرات موسسه حقوقی چتر امید عدالت ایرانیان به 
شماره ثبت 6161 و شناسه ملی 14007733756 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی 
به آدرس اس�تان خوزستان - شهرس�تان اهواز - بخش مرکزی - 
ش�هر اهواز-محله کوی کیانپارس-خیابان ایدون-خیابان نوزدهم 
غربی-پ�اک 18-طبق�ه چهارم تغیی�ر یافت و م�اده مربوطه در 

اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )309456(

مفقودی
مفقود ش�دن برگ سبز خودرو مزدا وانت مدل 1389 به رنگ نقره ای –آبی شماره 
موتور FE128554  و ش�ماره شاسی NAGDPX2PC18D25354 شماره پاک 
ایران 32-263 ل 81 از اینجانب علیرضا صبوحی فرزند غام احمد   اهل وس�اکن 

خواف –نشتیفان مفقود از درجه اعتبار ساقط می باشد.
خواف

مفقودی
برگ س�بز س�واری هاچ بک باگیربوک�س اتوماتیک 3s 1600  س�فید روغنی مدل 
3DJ0002063 ،  HFC4GB3 1397 – شماره پاک 36-628 د59 و شماره موتور 

 شماره شاسی NAKSG7427JB102823 به نام رها خوش خو فرزند عزیز اله به 
شماره ملی 0901670286 مفقود و فاقد اعتبار است.

خلیل آباد
511/1آگهی 

پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی شبانی   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9609977508900524 صادره از ش�عبه 250 در پرونده ش�ماره 960305محکوم به پرداخت مبلغ 18/000/000 
ریال  بابت اصل خواس�ته چک ش 36763886-1395/11/18 بانک پارس�یان و جبران )پرداخت(خس�ارت وارده به سبب تاخیر در 
تادیهع بر اس�اس )فرمول مبلغ چک ضربدر ش�اخص بهای کاها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای 
کااها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور چک(و نیز پرداخت مبلغ 1/945/000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی 
و حق الدرج آگهی در حق خواهان هادی س�ااری نیا صادر و پرداخت نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نس�بت به وصول  مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود 
منشی شعبه250 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5  مشهد

512/2سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقاي میثم اعظم نور برابر نمایندگی به ش�ماره 17609 از طرف ش�رکت ش�هرکهای صنعتی خراسان رضوی با استناد دو 
برگ استش�هادیه گواهی ش�ده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت س�ند مالکیت  المثنی نوبت اول به  این اداره مراجعه نموده و 
مدعی اس�ت س�ند مالکیت ششدانگ پاک 531 فرعی از 7 اصلی بخش 12 مشهد که متعلق به شرکت می باشد،بعلت بی احتیاطی 
مفقود شده است با بررسی دفتر اماک معلوم شد که ذیل ثبت 3482 دفتر 22 صفحه 274 بنام متقاضی ثبت و سند به شماره چاپی 
136639 سریال د سال 91 صادرو تسلیم شده است و سپس مع الواسطه/باواسطه برابر انتقال تفکیکی 6147 مورخه 1393/8/19 
به متقاضی انتقال یافته ،دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره ذیل ماده 120  اصاحی قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
بایستی ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید. درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت 
به صدورسند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد.ضمنا برابر اسناد رهنی به شماره 15380 مورخه 1390/7/18 
در ره�ن بانک س�په و 15140 مورخه 1393/12/12 در رهن بانک س�په و 227579 مورخ�ه 1391/11/11 در رهن بانک ملی و 32140 
مورخه 1391/2/3 در رهن بانک  ملی و 69690 مورخه 1393/8/4 در رهن بانک س�په و 18471 مورخه 1391/12/12 در رهن بانک 
سپه و 69688 مورخه 1393/8/4 در رهن بانک کشاورزی و 1447 مورخه 1391/11/8 در رهن بانک صنعت و معدن و 5517 مورخه 

1390/10/12 در رهن بانک رفاه می باشد.
رئیس ثبت اسنادو اماک فریمان- محمد رضا رجایی مقدم

512/3اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک فریمان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ر رای ش�ماره 139760306022001051 هی�ات اول موض�وع قانون تعیی�ن تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای ابراهیم حسن زاده علیرضائی فرزند غامرضا  بشماره شناسنامه 21صادره از فریمان دریک باب 
س�اختمان به مس�احت 276/80 مترمربع پاک 2284 فرعی از276 اصلی واقع در بخش 13 ا ز محل مالکیت 
مش�اعی متقاضی محرزگردیده اس�ت. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
ش�ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش�اراولین آگه�ی به مدت دوماه اعت�راض خودرا به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، ظرف مدت یک 
م�اه ازتاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود راب�ه مراجع قضایی تقدی�م نمایند.بدیهی اس�ت درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد ش�د . تاریخ انتش�ارنوبت 

اول:1397/9/18 ، نوبت دوم : 1397/10/2 
رئیس ثبت اسناد و اماک فریمان- محمد رضا رجایی مقدم

512/19آگهي حصر وراثت
خانم مهناز ش�ریف نیا فرزند غامعلی تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به شعبه پنجم شوراي حل اختاف 
تربت حیدریه ارجاع وبه کاس�ه 5/9700026 ثبت که چنین اش�عار داشته غامعلی شریف نیا فرزند غامعلی تاریخ 1395/12/15 به 
رحم�ت ایزدي پیوس�ته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- مریم اکبری صنوب�ری فرزند عزیز اله به ش.ش 1 متولد 1325 
همس�ر متوفی 2- زهرا ش�ریف نیا فرزند غامعلی ش.ش 1580 متولد 1356 فرزند متوفی3- زهره شریف نیا فرزند غامعلی ش.ش 
0690153600 متول�د 1369 فرزند متوفی 4- مریم ش�ریف نی�ا فرزند غامعلی ش.ش 1065 متول�د 1363 فرزند متوفی 5- مرضیه 
شریف نیا فرزند غامعلی ش.ش 11656 متولد 1366 فرزند متوفی 6- مهناز شریف نیا فرزند غامعلی ش.ش 0690453183 متولد 
1373 فرزند متوفی  7- اعظم شریف نیا فرزند غامعلی ش.ش 1625 متولد 1360 فرزند متوفی ، وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري 
ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کس�ي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازس�ري ورس�مي داش�ته باشد.ظرف یک 

ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه پنج شوراي حل اختاف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر شعبه پنج شوراي حل اختاف تربت حیدریه
512/20آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مریم صیدمحمدخانی فرزند اکبر

خواهان آقای امیر میرزائی  دادخواس�تی به طرفیت  خوانده مریم صید محمد خانی و غیره به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985728300023  شعبه 3 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه ثبت و 
وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/29 س�اعت 16/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ 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. 
مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه

512/21رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه رنجبری نای داراي شناس�نامه ش�ماره 24 به شرح دادخواست به کاسه3/543/97 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد اجمالی نائی به شناس�نامه ش�ماره 8 در تاریخ 1396/2/27 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- مهرداد اجمالی نائی به ش.م 0890133425 
ت.ت 1369/6/12 فرزند متوفی 2- زهرا اجمالی نائی به ش.م 0890320268 ت.ت 1373/4/31 فرزند متوفی3- مهدی اجمالی نائی 
ب�ه ش.م 0890695601 ت.ت 1383/9/11 فرزن�د متوفی4- فاطم�ه رنجبری نای به ش.م 0902232827 ت.ت 1348/3/12 همس�ر 
متوفی؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکس�ي اعتراض�ي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدی�م دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد.
رییس شورا شعبه 3 شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

512/22آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به خانم پروانه سرافراز فرزند ماشااله فعا مجهول المکان اباغ می شود که خانم سوسن شفیعی نامقی دادخواستی به 
خواسته تنظیم و انتقال سند به طرفیت شما به شعبه سوم شورای حل اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 3/546/97 ثبت و برای روز 
چهارشنبه مورخ 1397/10/26 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم شهرستان کاشمر 
مستقر در مجتمع شماره مرکزی به نشانی خ منتظری جنوبی مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

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

512/23آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای حسین کمانگیر فرزند رجب فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای محمد ساربان فرزند علی دادخواستی 
به خواسته انجام تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت اقساط اتومبیل موردمعامله به طرفیت شما به شعبه پنجم شورای حل اختاف 
کاش�مر ارائه و به کاسه 295 ثبت و برای روز دوش�نبه مورخ 1397/11/1 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به 
استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دفتر شعبه پنجم 
ش�ورای حل اختاف  شهرس�تان کاش�مر واقع خیابان منتظری جنوبی مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواست 

وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/24آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به خانم طاهره رش�یدی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم مددی دادخواستی به 
خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه اول ش�ورای حل اختاف کاشمر ارائه و به کاسه 1/469/97 ثبت و برای روز دوشنبه 
مورخ 1397/10/24 س�اعت 9 صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان کاشمر مستقر در 
مجتمع شماره به نشانی خ منتظری جنوبی مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/25آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای مهدی فارسی مهرآبادی فرزند غامرضا فعا مجهول المکان اباغ می شود که بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم 
مددی دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شما به ش�عبه اول شورای حل اختاف کاش�مر ارائه و به کاسه 1/470/97 
ثبت و برای روز دوش�نبه مورخ 1397/10/24 س�اعت 9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول 
شهرستان کاشمر مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ منتظری جنوبی مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 

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

512/26رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم خدیجه مس�توفی زاده دارای شناس�نامه ش�ماره 81 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 3/1279/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدرضا رحیمی به شناس�نامه 612 در تاریخ 1396/3/9 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- خدیجه مس�توفی زاده فرزند بزرگ 
متولد 1336/5/10 ش.ش 81 صادره از تربت جام همس�ر متوفی 2- محمد احس�ان رحیمی فرزند محمدرضا متولد 1359/1/1 ش.ش 
13 صادره از تربت جام پسرمتوفی 3- محمد حسین رحیمی فرزند محمدرضا متولد 1361/8/4 ش.ش 614 صادره از تربت جام پسر 
متوفی 4- عرفان رحیمی فرزند محمدرضا متولد 1372/4/28 ش.م 0720296153 صادره از مش�هد پس�رمتوفی 5- الهام رحیمی 
فرزن�د محمدرضا متولد 1366/6/30 ش.ش 5478 صادره از تربت جام دختر متوفی؛بجز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. ؛ اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/27رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم منصوره مهاجر پور دارای شناس�نامه ش�ماره 43130 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 1/1285/97 از این ش�ورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی وحیدنیا به شناس�نامه 23005 در تاریخ 97/8/7 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- منصوره مهاجر پور فرزند علی اکبر مرحوم 
ش.ش 43130 متولد 1333/3/1 صادره از مش�هد همسرمتوفی2- احمد وحیدنیا فرزند علی ش.ش 2902 متولد 1355/11/6 صادره 
از مشهد فرزند متوفی 3- نرگس وحیدنیا فرزند علی ش.ش 230 متولد 1351/4/17 صادره از مشهد فرزند متوفی4- نجمه وحیدنیا 
فرزن�د عل�ی ش.ش 66976 متولد 1352/6/21صادره از مش�هد فرزند متوف�ی 5- اعظم وحیدنیا فرزند عل�ی ش.ش 2089 متولد 
1354/6/30 صادره از مش�هد فرزند متوفی، بجزنامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/28رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم هاش�م مؤمنی خیرآبادی دارای شناس�نامه ش�ماره 13 به شرح دادخواست به کاسه 558 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حوا پورمحمدیان خیرآبادی به شناس�نامه 15 در تاریخ 1397/9/9 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- هاش�م مؤمنی خیرآبادی فرزند مرادعلی 
ش.ش13متولد1365/5/6 فرزند پس�ر2- قاس�م مؤمنی فرزند مرادعلی ش.ش 0720320143 متولد 1358/9/20 فرزند پسر ؛ اینک 
با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
شورا شعبه 4 نصرآباد شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/29آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم فاطمه پوربابا)پور شیرکوهی( فرزند اردشیر فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که معصومه قاسمی دادخواستی  
به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه یک شورای حل اختاف شهرس�تان تربت جام ارائه و به کاسه 4/480/96 ثبت و 
برای روز س�ه ش�نبه مورخه 1397/11/2 ساعت 8/30 وقت رسیدگي تعیین گردیده، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان 
تربت جام مس�تقر در مجتمع ش�ماره مرکزی به نشانی بلوار امام مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

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

512/30آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وسیله به خانم مینا حداد فرزند علی اصغر فعا مجهول المکان اباغ می شود که آستان قدس رضوی دادخواستی به خواسته 
مطالب�ه وجه به طرفیت ش�ما به ش�عبه 5 ش�ورای حل اختاف چن�اران ارائه و به کاس�ه 5/143/97 ثبت و برای روز ش�نبه مورخ 
1397/10/29 س�اعت 8/15 صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت. لذا به اس�تناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف ش�عبه 5 شهرستان چناران مستقر 
در مجتمع ش�ماره به نش�انی چناران –حاش�یه جاده س�نتو جنب نمایندگی س�ایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 
دادخواس�ت وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر ش�وید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد 

شد.
مسئول دبیرخانه شعبه پنج شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/31آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970198 آقای رضا هوشمند به اتهام حبس غیرقانونی تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 147 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی ، نامبرده مکلف هس�تند ظرف مدت 30 روز در 
ش�عبه س�وم بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب شهرس�تان قوچان حاضر واز اتهام انتس�ابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان

512/32آگهی
بدینوس�یله به آقای میاد حس�نی ش�مامی فرزند صفر فعا متواری و مجهول المکان اباغ می گردد،حس�ب شکایت آقای مرتضی 
اعتصامی نژاد فرزند کریم به موجب پرونده 970340 مطروحه در ش�عبه اول دادیاری دادس�رای عمومی وانقاب رشتخوار)خراسان 
رضوی( به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه، تحت تعقیب می باشید. لذا در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی،در این دادستانی، حاضر واز اتهام منتسبه دفاع نماید واا 

پرونده غیابی رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. ،
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان رشتخوار

512/33آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای علی جان جانی خلف فرزند علی جان فعا مجهول المکان، اباغ مي ش�ود که آقای ابراهیم یوس�فی اسکندری 
دادخواستی به خواسته تنظیم سند به  طرفیت شما به شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان تربت جام ارائه و به کاسه 2/952/97 
ثبت و برای روز شنبه مورخه 1397/10/29 ساعت 11 وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2شهرستان 
تربت جام مستقر در مجتمع شماره به نشانی بلوار امام مقابل دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست 

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

512/34آگهی مزایده
باتوجه به محکومیت ش�رکت بی تاره ش�رق به مدیریت ابراهیم علیزاده در پرونده کاسه 970024 مدنی این اجرا به پیوست 14 قلم 
لوازم س�اختمانی که با توجه به موارد فوق به مبلغ 68/450/000 ریال که توس�ط کارش�ناس منتخب مورد ارزیابی قرار گرفته، مقرر 
گردیده در روز 1397/10/11 از س�اعت 9 صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس�تری س�رخس با 
حضور نماینده دادستان،بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 10 درصد کل 
مبلغ فروش فی المجلس از برنده اخذ و الباقی ظرف یک ماه باید پرداخت شود.متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر 5 

روز قبل از موعد به اجرای احکام مدنی شهرستان سرخس مراجعه کند.
قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان سرخس

512/35آگهی احضار متهم
نظر به اینکه پرونده کاسه 9709985185200233)970250( خانم فاطمه باطن نیا فرزند دوست محمد به شماره ملی 0819915432 
متولد 1366/5/7 دائر به اس�تفاد از شناس�نامه ایرانی برای ایرانی قلمداد نمودن خود موضوع ش�کایت اداره ثبت احوال شهرستان 
س�رخس در این دادیاری تحت تعقیب اس�ت به جهت معلوم نبودن محل اقامت، اباغ  احضاریه ممکن نگردیده ، بدین و س�یله در 
اج�رای م�اده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری 1392 مراتب به نامب�رده اباغ می گردد، تاظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار آگهی در 
ش�عبه اول دایاری  دادس�رای عمومی وانقاب شهرس�تان س�رخس جهت پاسخگویی به اتهام حاضر ش�ود . در صورت عدم حضور 

اقدام قانونی معمول خواهد شد . 
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان سرخس

آگهی اباغ وقت رسیدگی512/36
خواهان قوس الدین ومحمد هر دو ش�اهوزنی دادخواس�تی به طرفیت 1- محمد حس�ن مهربان 2- عل�ی اذرپرند 3- احمدرضوانی 
4- زرخاتون ش�اهوزنی 5- زلیخا ش�اهوزنی 6-مریم ش�اهوزنی 7- مجید شاهوزنی 8- رضا ش�اهوزنی 9- زبیده خانم خدادادیان 
10- آستان قدس با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سرخس نموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگس�تری شهرس�تان س�رخس واقع در دادگستری شهرستان س�رخس ارجاع و به کاسه 
9709985185500671  و به ش�ماره بایگانی 970691  ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن 1397/11/14 و س�اعت 8/45 تعیین شده 
اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول آقای میرزا غام حیدر جوانش�یر مقدم و درخواس�ت خواهان به تجویز ماده 
73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار 
آگه�ی می ش�ود  تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اط�اع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان سرخس

512/37آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم لیا دربندی دارای شناسنامه شماره 5561 به شرح دادخواست به کاسه 535-97 ش3  از این شورا درخواست 
گواه�ی حص�ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عبدالعلی دربندی  به شناس�نامه 64 در تاریخ 91/1/25 در اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود ب�درود زندگی گفته و ورث�ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- زه�را دربندی ب�ه ش.م 0871120070  ت.ت 
1344/6/2 مح�ل ص�دور شناس�نامه قوچان فرزند متوف�ی 2- لیا دربن�دی ب�ه ش.م 0871126982 ت.ت 1349/4/2 محل صدور 
شناسنامه قوچان فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان قوچان
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آگهی مزایده
   بدینوس�یله درپرونده کاسه970045/اجرایی محکوم علیه1-سجاد بش�یری فرزند سیف اله 2-محمد حسین صفری ف غامرضا 
بپرداخت تضامنی مبلغ526/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ18/408/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ14/407/520ریال 
بابت حق الوکاله وکیل ونیزپرداخت تاخیرتادیه)بعدا محاس�به خواهد ش�د(درحق محکوم له ش�اهپور اس�ماعیلی باوکالت محمود 
س�ن س�بیلی ونیزپرداخت 5درصد کل محکوم به بابت نیمعش�راجرایی در حق دولت محکوم گردیده اس�ت دراین راستا 1دستگاه 
خودروی پراید توسط احد ازمحکوم علیهم بنام محمد حسین صفری تعرفه وتوقیف شده توسط کارشناس منتخب ارزیابی گردیده 
که ازطریق مزایده بفروش میرس�د داوطلبین میتوانند درمزایده ش�رکت ونس�بت بخرید آن اقدام نمایند وصیف اجمالی خودروی 
توقیفی وارزش آن1-مال مورد مزایده 1دستگاه خودروی پراید سواری مدل 1386برنگ نقره ای وشماره پاک 224/ج 52-ایران59 
وبنزین سوزمیباش�د و ش�ماره موتور 22147047وشماره شاسی1412286649955میباش�د ووضعیت  موتور - گیربکس - سیستم 
برقی- داخل اتاق وتجهیزات داخل اتاق- س�الم ووضعیت اتاق رنگ دار میباش�د ووضعیت اس�تیکها 70درصد وارزش آن با توجه 
بمراتب فوق بمبلغ140/000/000ریال معادل چهارده میلیون تومان قیمتگذاری شده است شرایط آگهی مزایده1-مزایده روزدوشنبه 
مورخه1397/10/10-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا انجام میپذیرد 2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده 
بعنوان قیمت پایه آغاز میگردد3-برنده مزایده کس�ی اس�ت که بااترین قیمت را درجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10 
درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحس�اب س�پرده دادگستری شهرستان آق قا بش�ماره 2171294647006واریز والباقی را 
ظ�رف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراین صورت س�پرده اوپس ازکس�رهزینه های اجرایی ب�ه نفع دولت ضبط وآگهی 
مزایده تجدی�د میگردد5-مزایده باحضور نماینده دادس�تان ومام�ور اجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبی�ن میتوانند5روزقبل 
ازتاری�خ مزایده باهماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگس�تری آق قا ازاموال مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال اموال 

توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
360-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی

آگهی مزایده مرحله اول
  درپرون�ده اجرایی 3/96/1112ش�عبه س�وم اجرای اح�کام مدنی گرگان وبموج�ب دادنامه 9309970056400986 صادره ازش�عبه 
5حقوق�ی محک�وم علیهم پروین یازرلو فرزند حس�ینعلی وابراهیم قولدی فرزن�د محمد وغیره بنحو تضامن�ی محکوم به پرداخت 
مبلغ 14/768/536/802ریال درحق محکوم له بانک ملی ایران استان گلستان ومبلغ 738/426/840ریال بعنوان نیم عشر دولتی 
درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد که محکوم له ملکی واقع درگرگان خیابان سرخواجه- روبروی سرخواجه 8کدپستی46185-
49186بمش�خصات ثبتی ملک مورد نظر 6دانگ 1قطعه زمین که درآن احداث بناش�ده بمساحت216مترمربع بشماره ملک11فرعی 
از3593-اصلی مفروز ومجزی ش�ده از2 فرعی ازاصلی مذکورواقع دربخش 1ثبت گرگان میباش�د که طبق استعام اداره ثبت اسناد 
وام�اک گرگان ابراهی�م قولدی مالک 3دانگ مش�اع از6دانگ عرصه وعیان مل�ک مذکور وپروین زیادلو نیزمالک 3دانگ مش�اع 
از6دانگ عرصه وعیان ملک مذکورمیباش�د ارزیابی بابررس�یهای بعمل آمده باتوجه به موقعیت ومس�احت ویا درنظرگرفتن تمامی 
عوام�ل موث�ر درموضوع ارزش 6دانگ ملک مورد نظر پس ازکسرس�رقفلی 3باب تجاری باکلیه متعلق�ات جمعا معادل پنج میلیارد 
وهش�تصد وپنج�اه میلی�ون ریال5/850/000/000ریال ارزیاب�ی واعام میگردد که پس ازاجرای تش�ریفات قانون�ی ازطریق مزایده 
حضوری بفروش میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیش�نهاد خود ارائه و تسلیم نمایند توصیف اجمالی مال 
منقول وغیرمنقول توقیف ش�ده براس�اس ماده138قانون اجرای احکام مدنی الف( مشخصات1-نش�انی گرگان خیابان س�رخواجه 
روبروی س�رخواجه8 کد پستی46185-49186مش�خصات ثبت�ی: ملک مورد نظر6دان�گ 1قطعه زمین که درآن بنا احداث ش�ده 
بمساحت216مترمربع بشماره ملک11فرعی از3593-اصلی مفروز ومجزی شده از2فرعی ازاصلی مذکور واقع دربخش 1ثبت گرگان 
میباش�د که طبق اس�تعام اداره ثبت اسناد و اماک گرگان ابراهیم قولدی مالک 3دانگ مشاع از6دانگ عرصه واعیان ملک مذکور 
پروین زیادلو نیزمالک 3دانگ مش�اع از 6دانگ عرصه وعیان ملک مذکورمیباش�د 3-مشخصات بنا: درعرصه مذکور اعیانی بشرح 
زیر احداث ش�ده است که مطابق بااس�تعام ش�ماره18830مورخ 1394/10/07ش�هرداری منطقه 2 گرگان نیزمیباشد همکف بنای 
مسکونی بمساحت101/5مترمربع وبنای تجاری44/38مترمربع وملک فاقد تعریض میباشد بنای تجاری شامل 3 باب مغازه میباشد 
که طبق اظهارات طرفین پرونده سرقفلی هر3باب مغازه واگذارشده است مشخصات مغازه ها بشرح زیرمیباشد مغازه شماره 1فاقد 
بالکن بوده وکف وبدنه سرامیک سقف کاذب درب شیشه سکوریت دارای امتیاز برق مستقل میباشد درحال حاضر فروشگاه موبایل 
میباش�د مغازه ش�ماره 2مغازه فاقد بالکن بوده وکف سنگ وبدنه تاارتفاع 1/5مترسنگ ومابقی گچکاری ورنگ آمیزی شده میباشد 
درب شیش�ه س�کوریت دارای امتیاز برق وآب مس�تقل میباشد درحال حاضر مشاوراماک میباش�د 3-مغازه شماره 3دارای بالکن 
وفاقد راه پله دسترس�ی بوده وکف س�نگ وبدنه تا ارتفاع 1/2متر س�رامیک  ومابقی رولکس میباش�د درب شیشه سکوریت دارای 
امتیاز برق وآب مس�تقل میباش�د درحال حاضر فروشگاه پوشاک میباشد بنای مسکونی که درپش�ت مغازهها واقع شده وزیربنای 
آن101/5مترمربع میباشد دارای 1درب عابررو بوده وشامل3 اتاق و1 آشپزخانه باکابینت فلزی میباشد که همگی بصورت مجزا بوده 
و س�اختمان کلنگی میباش�د درب ها چوبی وپنجره ها آهنی اس�ت س�رویس بهداشتی درحیاط واقع ش�ده است ساختمان مذکور 
بصورت اس�کلت بنایی)دیوارباربر(وس�قف نهایی ساختمان بصورت شیبدار چوب ریزی ش�ده باپوشش حلب میباشد و دارای امتیاز 
آب برق وگاز میباش�د ارزیابی بابررس�ی بعمل آمده وباتوجه بموقعیت مس�احت وبادرنظرگرفتن تمام�ی عوامل موثر موضوع ارزش 
ششدانگ ملک مورد نظر پس ازکسر سرقفلی 3باب تجاری باکلیه متعلقات جمعا معادل پنج میلیارد وهشتصد وپنجاه میلیون ریال 
5/850/000/000ریال ارزیابی واعام میگردد ضمن پاسخ بازداشت پاک موصوف ازاداره ثبت اسناد مورخ93/09/25 ابراهیم قولدی 
بموجب رهنی شماره9699 مورخ91/12/28 که بنفع بانک ملی15خرداد بمبلغ8/750/000/000ریال بمدت10ثبت شده وپروین زیادلو 
اماک رهنی ش�ماره9699مورخ 91/12/28 که بنفع بانک ملی15خرداد بمبلغ8/750/000/000ریال بمدت10ثبت ش�ده میباشد)زمان 
ومکان مزایده(1-زمان مزایده روزش�نبه مورخ1397/10/01س�اعت9 الی10صبح مکان مزایده دفترش�عبه سوم اجرای مدنی گرگان 
)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ رادرجلسه 
مزایده قبول نماید 2-برنده مزایده میبایس�ت10درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف 1ماه 
ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام  
س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد 3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل 
ازاج�رای مزای�ده  باهماهنگی این اجرای احکام مال توقیف ش�ده را بازدید نمایند 4-تحویل مال م�ورد مزایده پس ازتایید صحت 
مزای�ده ازناحی�ه دادگاه صادرکننده اجراییه خواهد بود در صورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدار 
ندارد فقط مبلغ تودیع ش�ده عودت میشود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادس�تان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده 

اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
 363-دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی گرگان- عادلی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
به اس�تناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری، نظربه اینکه در پرونده کاسه 9309980841001025 متهم تیمور فریادیان فرزند 
عبدالناصر فعًا مجهول المکان بوده و فاقد آدرس در پرونده می باش�د لذا شایس�ته اس�ت دس�تور فرمائید در یکی از روزنامه های 
کثیراانتشار در یک نوبت به نامبرده اباغ گردد تا در وقت رسیدگی 1397/10/29 رأس ساعت 10 صبح در شعبه اول دادگاه انقاب 

اسامی ایام جهت دفاع از اتهام خود حاضر شود.
منشی دادگاه کیفری شعبه اول دادگاه انقاب اسامی شهرستان ایام-ابوذرموری

آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 9609980840500719 ش�عبه اول دادیاری به ش�ماره بایگانی 960807 آگهی احضار متهم ش�هرام کارزان فرزند 
حی�در متولد 1368 ش�ماره مل�ی 4490051786 به اتهام جرح عمدی به وس�یله چاقو تحت تعقیب قرار گرفته اس�ت لذا با عنایت 
ب�ه مجه�ول المکان بودن مته�م و در اجرای مقررات ماده 115 قانون ِآین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انق�اب در امور کیفری به 
نامبرده اباغ میگرد تا در موعد مقرر یک ماه پس از انتشار جهت دفاع از اتهام انتسابی ) با حق همراه داشتن وکیل( در این شعبه 

حاضرشوید. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب ایام- علی رحیمی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 9609980840800710 متهم بهزاد قدمی فرزند توکعلی س�اکن ایام فعًا مجهول المکان به اتهام خیانت در امانت 
حس�ب ش�کایت آقای دانش قدم�ی تحت تعقیب قرار گرفته با توجه ب�ه مجهول المکان بودن متهم و در اج�رای مقررات ماده 174 
قان�ون ِآین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انق�اب در امور کیفری به نامبرده اباغ میگردد تا در موعد مقرر ) یک ماه از تایخ نش�ر 

آگهی ( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوید بدیهی است در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب ایام

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بنا به تجویزماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای محسن کریمی فرزند بهرام فعًا مجهول المکان  اباغ میگردد جهت دفاع 
از اتهام خود دائر برکاهبرداری در پرونده کاسه 970283 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایام در جلسه مورخ 1397/11/1 

ساعت 9 در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید.
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایام- نازی

آگهی احضار متهم
احترامًا در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به آقای یعقوب فلکشاهی فعًا 
مجهول المکان که به اتهام فروش مال غیر- در پرونده کاس�ه 9509980841300749/960357-ش�عبه دوم بازپرس�ی  دادسرای 
عمومی و انقاب ایام تحت تعقیب می باشد لذا اباغ میگردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه 

در این شعبه حاضر واا تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام- محسن میرزایی 

آگهی حصر وراثت 
آقای س�ید  اله یار صلواتی نیا دارای  س�ند سجلی 1249- 1360 درخواستی به خواسته صدور  گواهی انحصار ورثت  تقدیم شورای 
حل اختاف دهدش�ت نموده که به کاس�ه 9709987428100736  ثبت شعبه اول ش�ورا گردیده و طی آن اظهار نموده که مرحوم 
سید علمدار صلواتی  نیا  فرزند سید محمد کاظم  در تاریخ 1397/6/28 به رحمت   ایزدی پیوست و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از:  1. س�ید اله یار  صلواتی نیا فرزند س�ید علمدار به شماره شناسنامه 1249 تولد 1360 پسر متوفی 2. سلبناز  مسلمیان راد فرزند  
عیدی به ش�ماره شناس�نامه 697  تولد 1332 همسر  متوفی 3. سیده آس�یه  صلواتی  نیا  فرزند سید علمدار  به شماره شناسنامه 
2310  تولد 1365 دختر متوفی و اغیر و اینک پس از تش�ریفات قانونی و به اس�تناد  ماده 361 قانون امور حس�بی مراتب را در یک 
نوبت آگهی می نماید هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  این آگهی ظرف مدت یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف شماره یک دهدشت 

آگهی حصر وراثت 
خانم مریم دیوسار دارای  سند سجلی 4666- 1366 درخواستی به خواسته صدور  گواهی انحصار ورثت  تقدیم شورای حل اختاف 
دهدشت نموده که به کاسه 9709987428100739  ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی آن اظهار نموده که مرحوم امان اله دیوسار 
فرزند ولی در تاریخ 1369/9/1  به رحمت   ایزدی پیوست و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:  1. مریم  دیوسار فرزند امان اله به شماره 
شناسنامه 4666 تولد 1366 دختر متوفی 2. سمیه دیوسار  فرزند امان اله به شماره شناسنامه 7  تولد 1360 دختر متوفی 3.مهتاب 
دیوس�ار فرزند امان اله به ش�ماره شناس�نامه 421 تولد 1350 دختر متوفی 4.   حسین  دیوس�ار فرزند امان اله به شماره شناسنامه 
37 تولد 1358 پس�ر متوفی  5. عباس همایون راد  فرزند امان اله به ش�ماره شناس�نامه 4240019672 تولد 1368 پس�ر متوفی  6. 
شهریار دیوسار فرزند ا مان اله به شماره شناسنامه 356 تولد 1348 پسر متوفی  7.  خانم حال  وحدت زاده فرزند شیروان به شماره 
شناس�نامه 3878 تولد 1323 همس�ر متوفی  8. ستار دیوسار فرزند امان اله به شماره شناسنامه 10 تولد 1362 پسر متوفی و اغیر 
اینک پس از تشریفات قانونی و به استناد  ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  این آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف شماره یک دهدشت 

آگهی حصر وراثت 
آقای مصطفی مسعودی لیر دارای  سند سجلی 379- 1344 درخواستی به خواسته صدور  گواهی انحصار ورثت  تقدیم شورای حل 
اختاف دهدش�ت نموده که به کاس�ه 9709987428100741  ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی آن اظهار نموده که مرحوم مومن 
مس�عودی لیر در تاریخ 1380/2/24 به رحمت   ایزدی پیوس�ت و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:  1. مصطفی مس�عودی لیر فرزند  
مومن به ش�ماره شناس�نامه  379 تولد 1344 پسر متوفی 2.  طالب مسعودی لیر فرزند  مومن به شماره شناسنامه 339 تولد 1337 
پسر متوفی 3. حاتم مسعودی لیر فرزند  مومن به شماره شناسنامه 472 تولد 1353 پسر متوفی 4. جبار مسعودی لیر فرزند  مومن 
به ش�ماره شناس�نامه 3 تولد 1359 پسر متوفی 5. کمال مسعودی لیر فرزند  مومن به ش�ماره شناسنامه 4240086116 تولد 1368 
پسر متوفی  6. نرگس مسعودی لیر فرزند  مومن به شماره شناسنامه 4549  تولد 1356 دختر متوفی  7. نسرین مسعودی لیر فرزند  
مومن به ش�ماره شناس�نامه 525  تولد 1356 دختر متوفی 8.  معصومه مس�عودی لیر فرزند  مومن به شماره شناسنامه 13 لیر تولد 
1361  دختر متوفی 9. س�فیده مس�عودی لیر فرزند  مومن به شماره شناس�نامه 310 تولد 1365 دختر متوفی 10. مریم مسعودی لیر 
فرزند  مومن به ش�ماره شناس�نامه 4240032943  تولد 1371 دختر متوفی 11.  گل فلک مسعودی فرزند مومن به شماره شناسنامه 
5 تولد 1338 دختر متوفی 12. مرتضی مس�عودی لیر فرزند  مومن به ش�ماره شناس�نامه 19 تولد 1349 پسر متوفی 13. بناز زاکری 
نژاد فرزند حاتم به شماره شناسنامه 2 تولد 1333 همسر متوفی و اغیر اینک پس از تشریفات قانونی و به استناد  ماده 361 قانون 
امور حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر  این 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف شماره یک دهدشت 

مفقودی
شناس�نامه مشخصات )برگ س�بز( س�واری پژو 405 مدل 1390 به رنگ سفید به 
ش�ماره پ�اک 975ص28- ایران 45  و ش�ماره موتور 13990003088  و ش�ماره 

شاسی NAAM31FC5BK244097 مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
10600

اصاحیه  ابادان 
پیرو آگهی اباغ دادخواس�ت و وقت رس�یدگی چاپ شده مورخ 97/9/8 نام خوانده   اشتباها  

مصیه سکینی  چاپ شده است و  نام صحیح مصریه سکینی می باشد. 

اصاحیه زنجان 
  پیرو درج آگهی  انحصار وراثت  به ش�ماره 470 منتش�ره در تاریخ 97/9/10  نام درخواس�ت  

کننده  آگهی، سید محمود موسوی صحیح می باشد که بدینوسیله اصاح می گردد. 

3- حصروراثت
خان�م عصم�ت بیگم شمس�ی گوش�کی فرزند علی محمد دارای شناس�نامه 23 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 
9709983468000611 مورخ 1397/9/6 توضیح داده ش�ادروان آقای محمدقاسم شمسی گوشکی فرزند علی 
محمد بشناسنامه 8 در تاریخ 97/2/23 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- خانم 
عصمت بیگم شمس�ی گوش�کی ش.ش 23 متولد 1312 خواهر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
رس�می محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر 
مدت یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
611 شورای حل اختاف شماره 20 شهرستان کرمان

4- حصروراثت
آقای محمد خراسانی باغینی فرزند اکبر دارای شناسنامه 45 شرح دادخواست شماره 97/2/97/ش مورخ 1397/9/12 توضیح داده 
ش�ادروان علیرضا خراسانی باغینی فرزند محمد بشناسنامه 2980082570 در تاریخ 1394/4/15 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمد خراسانی باغینی فرزند اکبر ش.ش 45 و شماره ملی 2992995088 پدر متوفی. 2- معصومه 
خراسانی باغینی فرزند محمد ش.ش 27 و شماره ملی 2992998184 مادر متوفی. 3- عاطفه خراسانی باغینی فرزند اکبر ش.ش 0 و 
شماره ملی 2980291110 همسر متوفی. 4- الینا خراسانی باغینی فرزند علیرضا ش.ش 0 و شماره ملی 2982316951 فرزند متوفی.  
لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
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.
907 شورای حل اختاف شماره 2 باغین شهرستان کرمان

5- مفقودی
س�ند کمپانی خودرو آریزو 5CVT مدل 1396 به رنگ س�فید به ش�ماره پاک 82 ق 794 – 
  4 H 1005348 و شماره شاسی MVME  4 G 15 BABH 005316 ایران 45 به شماره موتور
NATFCANH بنام حس�ین توکلی زاده راوری فرزند احمد به شماره شناسنامه 309 صادره 

از قم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کرمان

6- تحریر ترکه
در خصوص دادخواس�ت آقای منوچهر اکبری به طرفیت خانم ها زهرا س�عید و معصومه اکبری با موضوع تحریر ترکه در این ش�عبه 
در جریان رسیدگی می باشد مقتضی است مطابق ماده 210 قانون امور حسبی و وقت رسیدگی مورخ 97/10/17 ساعت 9 صبح طی 
روزنامه اباغ تا ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی برای خود قائل 

هستند در ساعت و روز مقرر در شورا یک جهت تحریر ترکه حاضر شوند.
650 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان 

7- مفقودی
 برگ سبز خودروی پژو 206 به رنگ قهوه ای لیزری متالیک مدل 1385 به شماره پاک ایران 
45 – 656 ق 92 ب�ه ش�ماره موتور 13085020735 به ش�ماره شاس�ی 10844028 بنام مریم 
الس�ادات شاهی مریدی فرزند سیدحسین به شماره ملی 3120081647 صادره از  بافت مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کرمان

8- حصروراثت
آقای حمید رحیمی فرزند علی اکبر دارای شناس�نامه 1202 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970678 م�ورخ 1397/9/11 توضیح داده 
ش�ادروان فاطمه عالم زاده فرزند حمید دارنده ی ش�ماره ملی 2993814605 در تاریخ 1397/8/23 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و 
وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- کوروش رحیمی فرزند حمید دارنده ی ش�ماره ملی 2983054251 متولد 1394 پس�ر متوفیه. 
2- حمید رحیمی فرزند حمید دارنده ش�ماره ملی 2991709340 متولد 1361 همس�ر متوفیه. 3- مهری زارع فرزند ماشااله شماره 
ملی 2992414425 متولد 1339 مادر متوفیه.  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 نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم 
دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
678 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

اباغیه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970763  مش�خصات اباغ شونده حقیقی : 1-نام :س�عید 2- نام خانوادگی : علی دوست گلدره 3- نام پدر 
: علی 4-کدپس�تی : 5- کد ملی :0063287544 6- نش�انی : گیان- رودسر روس�تای میرک محله فعا مجهول المکان 7- منطقه 
ش�هرداری: آگهی اباغ وقت رس�یدگی  به آقای س�عید علی دوس�ت گلدره فرزند علی  در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی  
س�یده نرجس آقائی نژاد رودبنه بطرفیت س�عید علی  دوست گلدره نس�بت به دادنامه  موضوع طاق به در خواست زوجه صادره از 
شعبه اول  دادگاه عمومی  حقوقی اهیجان ، که به  این شعبه ارجاع  و به شماره بایگانی 970763 شعبه 22 دادگاه تجدید نظراستان 
گیان) استان گیان- شهرستان رشت – میدان امام حسین- بلوار  شهید چمران- خیابان شهید باقری- ساختمان شماره 2 دادگاه 
www.dadgil. های   تجدید نظر استان گیان- طبقه سوم – کدپستی 4137643995 تلفن : 3-33834701-013013- وب سایت
ir کانال اطاع رسانی dadgil@( ثبت و  وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان به تاریخ 1397/11/07 ساعت 11:00 تعیین گردیده 
، به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی  مراتب 
یک نوبت در یکی ازجراید کثیر اانتشار آگهی می گردد  تا نامبرده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نش�انی کامل خود عنداللزوم دریافت نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم ، در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی  و استماع 

گواهی گواهان زوج در دادگاه حاضر گردد.
ح  5443   مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان گیان- خسروی

 مزایده اموال غیر منقول 
ش�ماره بایگانی ش�عبه 950054 در خصوص پرونده کاس�ه بایگانی 950054 مبن�ی بر مزایده دو قطعه زمی�ن  واقع در پاک ثبتی 
32684 از پاک 645 اصلی واقع در غازیان ، بخش 8 گیان ، واقع در بندر انزلی، طالب آباد ، خیابان امام رضا ، بین کوچه بوستان 
24 و 25 نتایج کارشناس�ی به ش�رح ذیل می رسد: مش�ادهدات کارشناس و مش�خصات فنی ملک : برابر اسناد مضبوط در پرونده  
ومد نظر قرار دادن کارشناسی اولیه ، ملک مورد تعرفه به صورت دو قطعه زمین  مشتمل بر اعیانی دارای سند نسقی از پاک ثبتی 
32684 از  پاک645 بخش 8 گیان می باش�د که به ش�رح ذیل مورد معاینه و ارزیابی  قرار گرفت.1- قطعه زمین  ش�ماره  یک  در 
ضلع شرقی به مساحت حدود 444/50 متر مربع مشتمل بر اعیانی بصورت یک دستگاه ساختمان مسکونی یک طبقه روی کروسی 
به مس�احت  حدود 160 متر مربع  با اس�کلت از جنس مصالح بنایی و س�ربندی چوبی با پوشش حلب ، با قدمت بیش از چهل سال ، 
دارای دو اتاق و ایوان  و س�الن و آش�پز خانه و حمام و دستش�ویی که کف ها مفروش با بتن لیسه ای  وموزائیک ، سقف لمبه کوبی ، 
دیوار با رویه سیمانی ونقاشی شده ، دربها وپنجره ها چوبی و آلومنیومی می باشند. ارزش عرصه و اعیان قطعه زمین  مذکور با توجه  
به میزان مس�احت عرصه واعیان ، نوع کاربری ، قدمت وکیفیت اعیان  و در نظر گرفتن ارزش معاماتی اماک مجاور و س�ایر جمیع 
جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 1/070/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال تعیین و اعام می گردد. 2- قطعه  زمین  
ش�ماره دو در ضلع غربی  به مس�احت حدود 413 مترمربع مشتمل  بر اعیانی به صورت یکباب انباری یک طبقه  قدیمی به مساحت 
حدود 190 متر مربع  با اس�کلت از جنس مصالح بنایی و س�ربندی چوبی  با پوش�ش ایرانیت با پوشش کف بتنی و دو درب آهنی می  
باشند. ارزش عرصه  و اعیان قطعه زمین مذکور با توجه به میزان مساحت عرصه و اعیان ،  نوع کاربری ، قدمت  وکیفیت اعیان و در 
نظر گرفتن ارزش معاماتی اماک مجاور و سایر جمیع جهات  موثر  در امر ارزیابی  به مبلغ 980/000/000 ریال معادل  نهصد وهشتاد 
و میلیون ر یال تعیین و اعام می گردد. مجموع ارزش دو قطعه  زمین تعرفه شده به مبلغ  2/050/000/000 ریال معادل دومیلیارد و 
پنجاه  میلیون ریال برآورد می گردد  . خریداران  می توانند 5 روز  قبل از جلسه مزایده از ملک مشروحه ذیل به نشانی  فوق الذکر 
باا بازدید س�پس در  جلس�ه مزایده  مورخه 1397/10/10 س�اعت  10:00 الی 11:00 صبح که مقر  آن دائره اجرای احکام مدنی  شعبه 
دوم حقوقی دادگس�تری بندر انزلی  تعیین گردیده ش�رکت نمایند و در زمان مزایده بفروش خواهد رس�ید  برنده مزایده ش�خصی 
خواهد بود که بااترین  مبلغ را پیش�نهاد  نماید ده درصد مبلغ پیش�نهادی را در روز  مزایده به حس�اب سپرده دادگستری واریز و 
قبض را در وقت اداری همان روز به اجرای  احکام مدنی شعبه دوم  حقوقی دادگستری بندر انزلی ارائه نماید و مابقی  مبلغ را ظرف 

مدت یکماه از تاریخ مزایده  تودیع نماید کلیه هزینه های  قانونی  به عهده  خریدار می باشد.
ح  5444   دادورز اجرای احکام مدنی  دادگستری بندر انزلی- نیک کار

اجرائیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 960508 مش�خصات محکوم له /محکوم لهم 1- س�ید علی اصغر مرجانی نام پدر س�ید حسن نشانی گیان 
خلخال خیابان ش�هید مظفر عزیزی کوچه نبوت پ 6 منزل ش�خصی مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم 1- هادی احمدی نام 
پدر محمد رضا نشانی گیان رشت خیابان سعدی کوچه غفار سیدان 1 ساختمان نصر واحد 1 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له /محکوم علیه کیانوش سلیمانی فرزند رمضان  نشانی گیان صومعه سرا خیابان شهید برشنورد کوچه عباسی ساختمان 
میاد طبقه دوم نوع رابطه وکیل محکوم له/محکوم لهم سید علی اصغر مرجانی محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره 139703400075907 و شماره دادنامه مربوطه 9609971324200789 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ بیست 
میلیون  تومان بابت اصل خواسته مبلغ 2/950/000 ریال جهت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم 
ل�ه چنانچ�ه محکوم علیه در فرجه قانونی مدلول حکم را اجرا ننماید وفق مقررات هزینه اجرایی از وی اخذ می گردد . محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ اباغ اجراییه :. 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ، به 
طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد ش�خص ثالث دارد  و کلیه مطالبات او از اش�خاص ثالث و نیز 
فهرس�ت نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س�ال قبل از طرح دعوای اعس�اربه ضمیمه دادخواس�ت 
اعس�ار به مقام قضایی ارائه نماید و اا به درخواس�ت محکوم له بازداشت می ش�ود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394 ( 4- خ�ودداری محک�وم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور ف�رار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد) م�اده 34 قان�ون اجرای احکام مدنی و م�اده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مال�ی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگ�ری ب�ه هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری 
درجه ش�ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هر دو مجازات می ش�ود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 1394 ( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 

معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (.
ح  5445   شعبه 1 شورای حل اختاف مجتمع قضایی شماره 2 شهید بهشتی رشت 

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت دوم 
شماره بایگانی: 970845 به موجب پرونده کاسه 970845 اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف اهیجان موضوع رای صادره از 
ش�عبه اصناف شورای حل اختاف اهیجان محکوم علیه آقای تورج حسین زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 78/707/301 ریال 
بابت اصل خواس�ته و هزینه کارشناس�ی و هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم محبوبه نوروزپور سیکارودی محکوم می باشد لذا 
محکوم له در راستای دریافت طلب خود اقدام به تعرفه توقیف یک دستگاه خودرو متعلق به محکوم علیه را نموده و تقاضای ارزیابی 
و فروش آن را از طریق مزایده و وصول محکوم به از محل فروش را نموده است که با این وصف خودرو مزبور از طریق کانتری توقیف 
و در پارکینگ ولیعصر اهیجان میباش�د و مراتب جهت ارزیابی به کارشناس�ان رسمی دادگستری ارجاع که ایشان پس از بررسی و 
مطالعه پرونده و بازدید از خودرو نظر خود را به شرح ذیل اعام داشته اند: )مشخصات اموال منقول و ارزش ریالی( خودرو موصوف 
عبارت است از یک دستگاه خودرو پراید مدل 1381 به شماره پاک412د44ایران89 واقع در پارکینگ ولیعصر)عج( اهیجان واقع 
در بلوار شهید انصاری )حاجی آباد( میباشد که ضمن بازدید به عمل امده توسط کارشناس منتخب این اجرا از خودرو موصوف مورد 
نظر و بررسی های فنی به عمل آمده قیمت ی مال مورد مزایده فوق 60/000/000 ریال به عنوان قیمت پایه توسط کارشناسان منتخب 
اعام گردید که این امر مصون از اعتراض موثر واقع گردیده اس�ت. خودروی مذکور در روز یکش�نبه مورخه 97/10/16 از س�اعت 
10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف اهیجان واقع در دادگس�تری قدیم با حضور نماینده محترم دادس�تان 
شهرس�تان اهیجان از طریق مزایده حضوری به فروش میرس�د. مزایده در روز و ساعت تعیین شده شروع و از قیمت پایه شروع و 
کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. خریدار موظف است ده درصد از قیمت کل خریداری شده را فی 
المجلس پرداخت و باقیمانده ثمن معامله را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت و رسید آنرا به اجرا تسلیم نماید. 
چنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن معامله را در فرجه مقرر پرداخت نماید وفق ماده 129 قانون اجرای احکام 
مدنی سپرده او )10 درصد واریزی( پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط و در صورت درخواست مجدد 
خواه�ان مزای�ده تجدید میگردد. متقاضیان می توانن�د پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اتومبیل ف�وق واقع در آدرس فوق الذکر 
بازدید و جهت کسب اطاعات بیشتر به این اجرا مراجعه نمایند. این آگهی یک بار در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج 

و در معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد./ 
ح   5446     قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف اهیجان-  حدیثه حاجی پور

آگهی مزایده  اموال منقول  ) نوبت دوم (
 شماره بایگانی شعبه 970300 به موجب پرونده کاسه  970300 این اجرا و در راستای  مفاد  اجراییه شماره 9710421438100054-

1397/4/26 از ش�عبه  اول دادگاه  عمومی حقوقی  س�یاهکل و در جهت وصول  محکوم به بدینوس�یله  اموال  زیر متعلق به شرکت  
تعاونی  ارش�ام  گس�تر  از برم  از طریق  مزایده  در حضور  نماینده محترم دادس�تانی به فروش می رس�د :  مشخصات اموال :هفت 
دستگاه  پمپ مستغرق آب  ) پمپ شناور (  مارک GEM  ساخت  کشور چین مدل  QDX10-16-75/0   به قدرت 0/75 کیلو وات  
) ی�ک اس�ب (  ب�ا ارتف�اع  آب دهی  16 متر  ، تک فاز  با 2860 دور در  دقیقه و با قطر خروج�ی  50 میلی  متر ) دو اینچ (  پمپ  ها 
کارکرده ولی  س�الم  و قابل راه اندازی  می باش�ند که از سوی  کارش�ناس رسمی  دادگستری  هر دستگاه به مبلغ  4200000 و جمعا  
به مبلغ 29400000 ریال برآورد  گردیده اس�ت . روز مزایده  : 1397/10/13  س�اعت 10-11  صبح  محل مزایده  : اجرای  احکام مدنی  
دادگس�تری  س�یاهکل  اموال فوق الذکر  با اوصاف  بیان   ش�ده  در نماینده دادستان از طریق  مزایده فروش می رسد و قیمت  پایه 
از  مبلغ  ذکر  ش�ده ش�روع  ش�ده و کسی  که بااترین  مبلغ را پش�نهاد نماید  برنده مزایده محسوب و می بایست  10 درصد  مبلغ 
پیش�نهادی  را باید  فی المجلس  پرداخت  ومابقی   را ظرف  مدت یک ماه  پرداخت نماید  و 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    5447     مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری  شهرستان سیاهکل

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با انتشار این اگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار 
اقای رحمان بابائی بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به نامبرده ممکن نشده است احضار می شود تا از تاریخ انتشار اگهی 
به مدت یکماه اباغ با حضور در این ش�عبه از اتهام منتس�به در پرونده ش�ماره 970776 موضوع شکایت خانم معصومه غامی دایر 

بر ایراد صدمه عمدی از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد 
ح   5448   دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان سیاهکل- زهرا جباری

آگهی احضار متهم و اباغ وقت دادرسی
در اج�رای ماده 174 قانون ایین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 با انتش�ار این اگه�ی در یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراانتش�ار اقای مجید حس�ن پور فرزند قاس�م  بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به 
نامبرده ممکن نشده است احضار می شود تا از تاریخ انتشار اگهی به مدت یکماه اباغ با حضور در این شعبه از 
اتهام منتسبه در پرونده شماره 961739 موضوع شکایت رضا محمدی عین شیخ دایر بر توهین    از خود دفاع 

نماید در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعام عذر موجه تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد 
ح   5449   دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب شهرستان سیاهکل- زهرا جباری

اباغیه
ش�ماره بایگانی ش�عبه 970527 مش�خصات اباغ ش�ونده حقیقی:1-نام : س�عید  2- نام خانوادگی : کشاورز 
3- نام پدر : 4- کدپس�تی : 5- کد ملی : 6- نش�انی : اس�تان گیان –شهرستان آس�تانه اشرفیه – روستای  
چهارده 7- منطقه ش�هرداری : تاریخ حضور 1397/11/03 س�اعت حضور 09:30 در خصوص دعوی بانک انصار 
وعلیرضا عزیزی یوس�ف وند به طرفیت ش�ما مبنی بر  مطالبه وجه چک در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 
این ش�عبه حاضر شوید. این اباغنامه برای ش�ما به سامانه  اباغ ارسال گردیده است. به سامانه اباغ مراجعه 
کنید و با اس�تفاده از شناس�ه و رمز کابری خود، اطاعات این اباغیه و پیوستهای آن را از قسمت “ دریافت با 
ش�ماره “ با وارد نمودن ش�ماره و تاریخ صدور اباغیه دریافت و مشاهده کنید.   چناچه جهت ورود به سامانه، 
حساب کابری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و 
درصورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. عدم مراجعه به منزله  استنکاف از قبول 

اوراق قضائی بوده و اباغ محسوب می شود . 
ح  5450   شعبه پنجم شورای حل اختاف شهرستان آستانه اشرفیه

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9509985414401322  ش�عبه 3 دادگاه  انقاب شهرس�تان زاهدان تصمیم نهایی   ش�ماره 9709975412300565  
متهم: آقای محس�ن عبدالهی  فرزند  ش�اهد )شاهو( به نشانی سیس�تان  و بلوچستان  زاهدان بازار کوچه قهوه خانه اسماعیل خان  
دس�ت راست درب س�وم فعا زندان زاهدان اتهام: استعمال مواد مخدر از نوع شیشه  گردش�کار: مورخ 95/2/31 ماموران نگهبان 
اداره زندان در پی کس�ب خبر مبنی بر اس�تعمال مواد مخدر توس�ط چندین از زندانیان به محل اعزام و مشاهده می نمایند سه نفر 
در حال اس�تعمال مواد مخدر بوده و مقداری آات وادوات اس�تعمال  مواد مخدر  نیز روی یکی از تخت ها قرار دارد. در این ارتباط 
پرونده تش�کیل و متهم  آقای  فردین امامی  فرزند محمدرضا پس از تفهیم اتهام به دلیل عدم معرفی کفیل مورخ 1395/10/16 به 
زندان زاهدان  معرفی و ا عزام می شود و در خصوص متهم دیگر به نام آقای محسن عبدالهی فرزند شاهد )شاهو( نیز به دلیل اینکه 
از زندان ازاد ش�ده  و  از وی آدرس�ی  در دس�ت نبوده کیفرخواست صادر گردیده اس�ت و پرونده در خصوص  وی به دادگاه ارسال 
می ش�ود. این ش�عبه پس از ارجاع  به  دلیل در دس�ت نبودن آدرس نامبرده را از طریق نشر آگهی احضار می  نماید. رای دادگاه در 
خصوص اتهام آقای محسن عبدالهی فرزند  شاهد )شاهو(  فاقد مشخصات دیگر  دایر بر استعمال مواد مخدر از نوع شیشه   به شرح 
اوراق و محتویات پرونده  و ا توجه به کیفرخواس�ت  صادره از دادس�رای  عمومی و انقاب زاهدان به ش�ماره 9710435413002204  
گزارش مورد وثوق اداره زندان زاهدان دس�تگیری متهم هنگام اس�تعمال مواد مخدر در زندان و اظهارات وی در زنداندایر بر قبول 
استعمال مواد مخدر و  عدم حضورش  در جلسه دادرسی به دلیل فراری بودنش دادگاه بزهکاری  مشارالیه را محرز و مسلم دانسته 
مستندا به ماده 19 قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر  و الحاق موادی به آن مصوب 1376/8/17  با اصاحیه های بعدی و 215 
قانون مجازات اس�امی  406، 407  و 515  قانون آئین دادرس�ی  کیفری مصوب 1392 و ا حتس�اب  ا یام بازداش�ت قبلی نامبرده را 
به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت  با توجه به افزایش پنجاه درصدی جزای نقدی  و تحمل ش�صت 
ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید. دادگاه در خصوص اات و ادوات استعمال مواد مخدر  با عنایت به قرار منع تعقیب دادسرا با 
تکلیفی مواجه نمی باشد. رای صادره غیابی  است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ  قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت 
بیس�ت روز دیگر پس از انقضای مهلت واخواهی  قابل و تجدید نظر خواهی در ش�عب محترم دادگاه تجدید نظر اس�تان سیستان و 

بلوچستان  واقع در مرکز  استان می باشد. 
رئیس شعبه سوم دادگاه انقاب اسامی زاهدان 

آگهی مزایده اموال منقول )نوبت اول(  
زمان برگزاری مزایده: 1397/10/3  نوبت مزایده: نوبت اول محل برگزاری مزایده: اجرای احکام 
مدنی دادگس�تری شهرس�تان ورامین  نظرب�ه اینکه به موجب اجراییه های ش�ماره 951279 
و951280 م�ورخ 1395/7/29 ص�ادره از ش�عبه اول حقوق�ی ورامی�ن موض�وع دادنامه های  
950272 - 1395/3/19 و950067- 1395/1/26 و ثب�ت به کاس�ه ه�ای اجرایی 960288/ج 
مدنی و 960287/ج مدنی ،محکوم علیه آقای امین خاوری محکوم اس�ت در کاسه  960288  
مدنی به پرداخت مبلغ  100/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت مبلغ 3/030/000 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت مبلغ 19/609/756 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از دی ماه 
1394 لغای�ت خرداد م�اه 1397 درحق محکوم ل�ه آقای عبدالخالق تاجی�ک فرزند عثمان  و 
پرداخت نیم عش�ر دولتی به مبلغ  5/151/500 ریال در حق صندوق دولت ، همچنین محکوم 
علیه فوق محکوم است  در کاسه 960287/ج مدنی به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت  
اصل خواس�ته  و مبلغ 13/485/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 126/180/285 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از آبان ماه 1394 تا خرداد ماه 1397 ) آخرین شاخص موجود ( 
در حق محکوم له آقای عبدالخالق تاجیک و پرداخت مبلغ 20/674/250 ریال بابت نیم عشر 
دولتی  در حق صندوق دولت ،و در راستای استیفاء محکوم  به و خسارت و هزینه های اجرایی 
و نیم عش�ر دولتی در حق صندوق  دولت ، اموال محکوم علیه فوق  توس�ط محکوم له معرفی 
شده و اموال شامل  یک دستگاه اکسیدور با دینام حدودا 30 اسب و چینی و در حد اسقاط به 
ارزش کارشناسی 25/000/000 ریال و یک دستگاه  کندور مشمع با دینام حدودا 40 اسب کامل 
با توجه به وضعیت  موجود به ارزش کارشناسی 40/000/000 ریال می باشد که باتوجه  به انجام 
کارشناس�ی هر دو دستگاه فوق به مبلغ کل 65/000/000 ریال کارشناسی و قیمت گذاری شده 
و ب�ه محکوم له اباغ و اعتراضی نداش�ته و بابت محکوم علیه ب�ه لحاظ مجهول المکان  بودن  
کارشناسی  قابلیت  اباغ نداشته است. لذا اموال فوق برای روز دوشنبه  مورخ 1397/10/3 از 
س�اعت 10 الی 11 صبح به مزایده گذارده می ش�ود. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده و با 
مراجعه به اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین از اموال بازدید نمایند.10 درصد قیمت اموال 
ارائه ش�ده در مزایده فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی طی یک ماه می بایس�ت به حس�اب 
دادگس�تری تودیع گردد. مزایده از قیمت پایه کارشناس�ی آغاز و برنده کس�ی خواهد بود که 

بااترین قیمت را ارائه نماید. 
            م.الف 1544 خ     مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین - علی رضوی اصل

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود ش�دن س�ند مالکیت خودروی س�واری س�مند LX به رنگ سفید روغنی 
مدل1388 شماره موتور12488175505ش�ماره شاسی NAACA1CB7AF212077 شماره 
پاک ایران59 -537 د 88بنام محس�ن قاس�می فرزند محمد اس�معیل ش�ماره شناس�نامه 
6486صادره ازش�اهرود لذا برگ سبز)سند مالکیت(خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه 

اعتبار ساقط میباشد.
358-استان گلستان - گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاس�ه پرونده960250/شعبه 5تجدید نظراس�تان گلستان بدینوسیله به رضا جابری دادخواستی تقدیم نموده است پس ازارجاع 
به این ش�عبه)5تجدید نظر(وثبت آن بکاس�ه فوق نظربه اینکه تجدید نظرخواندگان مجهول المکان میباشند حسب دستور دادگاه 
وجهت ادامه رسیدگی مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار درج 
میگردد تاتجدید نظرخواندگان علی صوفی-محمد اربابی-احمد ش�هرکی-دولت صوفی -زهرا صوفی جهت وقت رس�یدگی وادای 

توضیح مورخ 1397/11/06ساعت11صبح دراین دادگاه حاضر شوند.   
 364-مدیردفترشعبه 5دادگاه تجدید نظر استان گلستان-طاهری

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   اباغ شونده مجتبی پهلوان فرزند اسماعیل خواهان ابوالفضل سلیمانی دادخواستی بطرفیت شما بخواسته اثبات وقوع بیع-الزام 
به فک رهن-تسلیم مبیع-الزام به ایفای تعهد -الزام به تنظیم سندرسمی ملک وتامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی وانقاب 
شهرس�تان گرگان نموده اس�ت که پس ازارجاع به شعبه10حقوقی گرگان بش�ماره 9709980059100315 وشماره بایگانی970371/
ثبت وبه تاریخ 1397/11/24س�اعت9 صبح تعیین وقت گردیده است باتوجه به عدم شناسایی شما درنشانی اعامی واعام مجهول 
المکان بودن مراتب برای یکنوبت درروزنامه آگهی تاپس ازاطاع درش�عبه حاضر وضمن دریافت نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم 

درجلسه رسیدگی حاضرشوید. 
361-دفترشعبه 10دادگاه حقوقی شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقای ش�کراله عباس�ی دارای ش�ماره شناس�نامه 52بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه1/97/785ش ازاین ش�ورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان رجبعلی عباس�ی به شناسنامه-درتاریخ- دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-مریم عباس�ی ف رجبعل�ی کدمل�ی    0839616139ت ت1324/6/25فرزند 
متوفی2-حبیب اله عباس�ی ف رجبعلی کد ملی0839629877ت ت1/1/ 1328فرزند متوفی3-محمد حس�ین عباسی ف رجبعلی 
ک�د ملی0839635117ت ت 1330/2/2فرزند متوفی4-فیض اله عباس�ی ف رجبعلی کد مل�ی2269617411ت ت1340/11/8فرزند 
متوفی5-معصوم�ه عباس�ی ف رجبعلی ک�د مل�ی 0839250274ت ت1349/6/25فرزند متوفی6-ولی ا...عباس�ی ف رجبعلی کد 
ملی2269636406ت ت10/20/ 1343فرزند متوفی7-شکرا...عباس�ی ف رجبعلی کد مل�ی2269594509ت ت1337/10/28فرزند 
متوفی8-خاور مهدی ف ابراهیم کدملی0839244193ت ت1303/4/15همس�رمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
341-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف علی آبادکتول-شیخ نظری

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای س�یف اله اشرفی بش�ماره شناسنامه208بشرح دادخواست بکاسه 1/97/737ش ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان رمضانعلی اش�رفی فرزند ابوالحسن به شناسنامه ش�ماره1 درتاریخ 1395/10/7دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-متقاضی فوق الذکر پسرمتوفی2-محس�ن اشرفی ش 
ش114صادره ازگنبد پسرمتوفی3-مس�لم اش�رفی ش ش115صادره ازگنبد پس�ر متوفی4-عقیل اشرفی ش ش438صادره ازگنبد 
پس�رمتوفی5-وحید اش�رفی ش ش1851صادره ازعلی آباد پسرمتوفی6-جلیله اش�رفی ش ش20صادره ازرامیان دخترمتوفی7-

طاهره اش�رفی ش ش355صادره ازعلی آباد دختر متوفی8-طیبه اش�رفی ش ش137صادره ازگنبد دخترمتوفی9-فاطمه اش�رفی 
ش ش7ص�ادره ازرامی�ان دخترمتوفی10-بیکه قلیچی ش ش279صادره ازرامیان همس�رمتوفی 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.
343-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم صدسقه شهرکی بشماره شناسنامه 1777بشرح دادخواست بکاسه 1/97/744ش ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان شیرعلی ش�هرکی فرزند علی اکبر به شناسنامه شماره340 درتاریخ1397/6/5دراقامتگاه 
دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-متقاضی فوق الذکر دخترمتوفی2-زهرا ش�هرکی 
ش ش1776ص�ادره ازرامی�ان دخترمتوفی3-گلث�وم ش�هرکی ش ش504ص�ادره از رامی�ان دخترمتوفی4-نرگ�س ش�هرکی ش 
ش4870005433ص�ادره ازرامیان دخترمتوفی5-کبری ش�هرکی ش ش 354 ص�ادره ازرامیان دخترمتوفی6-احمد ش�هرکی ش 
ش803صادره ازس�اری پس�رمتوفی7-محمود شهرکی ش ش 804 صادره ازساری پس�رمتوفی8-فاطمه شهرکی ش ش287صادره 
اززابل همس�رمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
344-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابراهیم قاضیا بش�ماره شناسنامه11بش�رح دادخواست بکاسه1/97/740/ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد اس�معیل قاضیا فرزند حس�ن به شناس�نامه ش�ماره 293درتاریخ 1397/8/26دراقامتگاه 
دائم�ی خود بدرود زندگ�ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-متقاضی فوق الذکر پس�رمتوفی2-حامد قاضیا ش 
ش271صادره ازگنبد پسرمتوفی3-حس�ن قاضیا ش ش 4870047713صادره از رامیان پس�رمتوفی4-زینب س�وخت س�رائی ش 
ش14صادره ازرامیان 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.
345-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-وکیلی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم ملیحه محمودی بشماره شناسنامه 552بشرح دادخواست بکاسه590-97/ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد محمودی فرزند عباس به شناسنامه شماره1760درتاریخ 12/24/ 67دراقامتگاه دائمی خود 
درآزادش�هر بدرود زندگی گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-رضا محمودی ف محم�د کدملی4889970177ت 
ت1367/2/11پس�رمتوفی2-ملیحه محمودی ف محمد کدمل�ی 6249903003ت ت 1364/3/23دخترمتوفی3-معصومه محمودی 
ف محم�د ش ش2341ت ت1354/4/5دخت�ر متوفی4-حلیم�ه محم�ودی ف محم�د ش ش1266ت ت1359/2/1دخترمتوف�ی5-

ش1823ت  ش  احم�د  ف  محم�ودی  متوفی6-س�کینه  ت1361/6/30دخت�ر  ش7589ت  ش  محم�ود  ف  محم�ودی  رقی�ه 
ت1337/1/1همس�رمتوفی7-ام البنین محم�ودی ف اکبر کدمل�ی 6249433198ت ت1290/4/1مادرمتوفی8-عباس محمودی ف 
عبدل کدملی6249433211ت ت1281/11/1پدر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید 
ت�ا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به ش�ورا تقدی�م دارد واا گواهی 

صادرخواهد شد.
350-دبیرشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم معصومه کتول فرزند حس�ینعلی بش�رح دادخواس�ت بکاس�ه 2/97/764ش ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان هاجر غریب آبادی بش�ماره ملی 2269136896درتاریخ 97/7/16 در اقامتگاه دائمی خود 
ب�درود زندگی گفته ورث�ه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-حبیب ال کتول حس�ینعلی ش م 2269606035صادره ازعلی 
آباد رس�ول آباد ت ت1339/6/1فرزند متوفی2-نصرت اله کتول ف حس�ینعلی ش م 2269646940صادره ازعلی آباد ش�یرنگ ت 
ت1344/5/1فرزند متوفی3-عزت اله کتولی ف حسینعلی ش م 2269658744صادره ازعلی آباد شیرنگ ت ت1345/10/15فرزند 
متوفی4-معصومه کتول ف حس�ینعلی ش م 2269139291صادره ازعلی آباد شیرنگ ت ت1350/7/1فرزند متوفی5-زهرا کتول ف 
حس�ینعلی ش م 2269078322صادره ازعلی آب�اد ت ت1354/6/1فرزند متوفی6-مریم کتول ف حس�ینعلی ش م2269424409 
ص�ادره ازعل�ی آب�اد ت ت1356/6/1فرزن�د متوفی7-فاطم�ه کت�ول ف حس�ینعلی ش م 2269078314 ص�ادره ازعل�ی آباد ت 
ت1352/7/1فرزن�د متوفی8-حوریه کت�ول ف حس�ینعلی ش م 2269630386صادره ازعلی آباد ش�یرنگ ت ت1/ 1342/1فرزند 
متوفی9-س�کینه کتولی ف حس�ینعلی ش م2269699191صادره ازعلی آباد ش�یرنگ ت ت 1/4/ 1349فرزند متوفی اینک باانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د 

ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
339-رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان علی آباد کتول عبدالهی

آگهی مزایده
   بدینوس�یله درپرون�ده کاس�ه970360/اجرایی محکوم علیه فرهاد کنده فرزند محمد بنش�انی آق قا کمربن�دی بعد از پلیس راه 
فرع�ی اول س�مت چپ کارگاه بلوک زن�ی بپرداخت مبلغ545/000/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبل�غ 8/537/500ریال بابت هزینه 
دادرسی درحق محکوم له محمد زلفی زاده باوکالت عبدالجلیل ایزدی ونیز مبلغ 28/103/750ریال بابت نیمعشراجرایی درحق دولت 
محکوم گردیده اس�ت دراین راس�تا تعدادی ازاموال محکوم علیه توقیف وپس ازتوقیف توس�ط کارشناس منتخب ارزیابی گردیده که 
ازطریق مزایده بفروش میرس�د داوطلبین میتوانند در مزایده ش�رکت ونس�بت بخرید آن اقدام نمایند توصیف اجمالی مال توقیفی 
وارزش آن1-م�ال م�ورد مزای�ده خط تولید تیرچه صنعت�ی مارکAVA 200 س�اخت ایران-تهران بامتعلقات مربوطه ش�امل ژنراتور 
م�ارک ARSIN برنگ کرم- پمپ باد باموتور ودینام مربوطه جعبه تقس�یم برق برنگ طوس�ی ب�دون چیلر)خنک کننده محل جوش 
میلگردها(کارکرده وقدیمی ومس�تعمل وچند سال راکد وبااس�تفاده درمحوطه باز کارگاه که باتوجه به نوع دستگاه ها- جنس- نوع 
کارب�ری- مدل- مدت زمان کارکرد- اس�تهاک س�الهای کارکرد وقیمت دس�تگاههای مش�ابه نو دربازار وملحوظ نظر س�ایر عوامل 
موثر درقضیه بمبلغ300/000/000ریال2-مال مورد مزایده 1دس�تگاه قالب بلوک زنی مش�خص برنگ زرد کارکرده وقدیمی ومس�تعمل 
وراکد وچند س�ال بااس�تفاده مانده درمحوطه بازکارگاه فاقد شماره سریال وسایرمش�خصات که بمبلغ 7/000/000ریال ارزش گذاری 
ش�ده ارزش جمع کل 2قلم دس�تگاه فوق جمعا مبلغ307/000/000ریال میباش�د ش�رایط آگهی مزایده1-مزایده روزسه شنبه مورخه 
1397/10/04-ازس�اعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده بعنوان 
قیمت پایه آغاز میگردد3-برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ 
مورد معامله را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری شهرستان آق قا بشماره 2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ 
مزای�ده پرداخت نماید درغیراینصورت س�پرده اوپس ازکس�رهزینه ه�ای اجرایی به نفع دولت ضبط وآگه�ی مزایده تجدید میگردد 
5-مزای�ده باحضورنماینده دادس�تان وماموراجرا)دادورز(انجام میپذیرد 6-داوطلبین میتوانند5روزقب�ل ازتاریخ مزایده با هماهنگی 
دای�ره اجرای احکام مدنی دادگس�تری آق قا ازام�وال مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتق�ال اموال توقیفی پس ازتایید صحت 

مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
359-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده : اس�کندر زالی کاس�ه پرونده: 14032/202/97 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاریخ 97/10/26 ساعت 16:00 خواهان: 
حس�ین احمد پور خوانده: اس�کندر زالی خواس�ته:   خواهان داد خواس�تی تسلیم دفترکل دادگس�تری اسامشهرنموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 202 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وب�ه علت مجهول الم�کان بودن خوانده بنا به درخواس�ت 
ودس�توردادگاه و بتجویزماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده 
ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نما 
ئید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا« 

اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3342 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده : اس�کندر اسکندری نیا کاس�ه پرونده: 14032/202/97 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاریخ 97/10/26 ساعت 16:00 
خواهان: حس�ین احمد پور خوانده: اس�کندر اس�کندری نیا   خواس�ته:   مطالبه خواهان داد خواستی تس�لیم دفترکل دادگستری 
اسامش�هرنموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 202 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن 
خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر 
اانتش�ارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم رادریافت نمائید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست 
اباغ ش�ده محس�وب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت 

منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3341 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده : س�ارا مرادیان کاس�ه پرونده: 397/211/97 وقت رس�یدگی: به روزشنبه تاریخ 97/10/22 س�اعت 16:00 خواهان: اباذر 
حس�نی خوانده: س�ارا مرادیان خواس�ته: مطالبه خسارت  خواهان داد خواس�تی تسلیم دفترکل دادگس�تری اسامشهرنموده که 
جهت رس�یدگی به شعبه شورای حل اختاف اسامش�هرارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن 
خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر 
اانتش�ارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست 
اباغ ش�ده محس�وب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت 

منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
 م الف 3337 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مزایده 
درپرونده 970267/2اجرائی آقای صفرعلی اس�تادی  محکوم اس�ت به پرداخت تعداد 494 عدد سکه تمام بهار آزادی درحق خانم 
طاهره ابراهیمی یزدان آباد ومبلغ   نیم عشردولتی درحق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر: محکوم به یک 
دستگاه خودرو با مشخصات فنی خودرو وبراساس اسناد شماره گذاری یک دستگاه پراید صبا برنگ خاکستری متالیک مدل 1378 
شماره انتظامی 948 ب 82 ایران 78 که ارزیابی قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری معادل 12/500/000 تومان معادل دوازده 
میلیون وپانصد هزار تومان ارزیابی ش�ده ومبلغ کارشناس�ی مبلغ پایه مزایده می باش�د درضمن خودرو درپارکینگ گلس�تان می 
باش�د. 1- توقیف وارزیابی آن بوس�یله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبورمنظوراستیفای حق محکوم له ازطریق مزایده ازمبلغ 
ارزیابی شده شروع می گردد.2- محل فروش اموال: دفتراجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسامشهراست.3- هرکس می تواند5 
روزقبل ازمزایده با هماهنگی اجرا ازاموال بازدید ودرمزایده شرکت نماید روز انجام مزایده دوشنبه 97/10/10 ازساعت 10 صبح الی 
11 صبح می باشد برنده مزایده ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا”می بایست پرداخت نماید.مال متعلق 
به کس�ی اس�ت که بااترین قیمت پیش�نهاد کرده اس�ت وبقیه بها درفرجه قانونی که ازیک ماه تجاوزنخواهد کرد پرداخت خواهد 
شد.ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز درهمان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.
م الف 3338  دادورزشعبه دوم حقوقی محاکم عمومی اسامشهر 

گواهی حصروراثت
آقای س�عید امیری بشماره شناس�نامه 0010586202 فرزند ابراهیم متولد 1368 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1019/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که شادروان ابراهیم 
امیری فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 1401 درتاریخ 97/9/8 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از ...1-  سکینه نجات تیموری فرزندعلی اصغر ش.ش449مادرمتوفی2- کبری فیضی فرزند شیرویه ش.ش9 همسرمتوفی3- سعید 
امیری فرزند ابراهیم ش.ش0010586202پس�رمتوفی4- حمید امیری فرزند ابراهیم ش.ش4567پسرمتوفی5- پروانه امیری فرزند 
ابراهیم ش.ش1153دخترمتوفی6- الناز امیری فرزند ابراهیم ش.ش0021319308دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
جهت انتش�اردر جرائد 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 صادر خواهد شد.
م الف 3346 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

تاسیس شرکت سهامی خاص زرین کاغذ کاویان 
درتاری�خ 1396/06/20 به ش�ماره ثبت 515053 به شناس�ه ملی 
14007056637 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه 
آن ب�ه ش�رح زیر جهت اط�اع عموم آگه�ی میگ�ردد. موضوع : 
تولیدان�واع کاغ�ذ ومقوای پش�ت طوسی،ش�رکت در نمایش�گاه 
ه�ا و همای�ش های داخ�ل و خارج، اخ�ذ وام از بانک ها،ش�رکت 
در مزای�دات و مناقص�ات دولت�ی و خصوصی،اخذ و اعطاء ش�عب 
و نمایندگ�ی در داخ�ل و خارج، واردات و ص�ادرات کلیه کااهای 
مج�از بازرگانی.درص�ورت ل�زوم پس از اخ�ذ مجوزه�ای ازم از 
مراج�ع ذیربط مدت : از تاریخ ثب�ت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: تهران شهر تهران-پاسداران-خیابان شهید عراقی-کوچه گلزار 
غربی-پاک 11-طبقه چهارم-- کدپستی 1664984339 سرمایه 
ش�خصیت حقوقی :مبلغ 6000000 ریال منقسم به 100 سهم 60000 
ریالی می باش�د تعداد 100 س�هم آن با نام عادی می باشد گواهی 
شماره 343 مورخ 21/5/96 از بانک سپه شعبه سپید پاسداران به 
مبلغ 6000000 پرداخت گردید. اولین مدیران : آقای محمدحس�ین 
ش�ریعتی کاریزنوئی به شماره ملی 0732179270 و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای حج�ی محمد کهترپورفریمان 
به ش�ماره ملی 0849439922 و به س�مت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 س�ال خانم منیر ساارزاده به شماره ملی 0901146358 و 
به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای علیرضا 
کفاش زاده به ش�ماره ملی 2529695180 و به س�مت عضو هیئت 
مدیره و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا 
: .امض�ای کلیه اوراق و اس�ناد بهاء دار و تعه�د اور از قبیل چک ، 
س�فته ، بروات ،ق�رارداد ها و عقود اس�امی و کلیه اوراق عادی و 
اداری ش�رکت ب�ا امضاء مدیرعامل ورئیس هیئ�ت مدیره همراه با 
مهر ش�رکت معتبر میباشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
ب�ازرس اصلی و علی البدل : آقای محمدرض�ا محرابی فریمانی به 
ش�ماره ملی 0849047609 به س�مت بازرس اصل�ی به مدت یک 
سال مالی خانم عرفانه تاج به شماره ملی 2529914168 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر اانتش�ار 
حمایت جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )310819(
تاسیس شرکت سهامی خاص کارخانجات تولیدی تکین صنعت 

کاویان شرق 
درتاریخ 1396/08/29 به ش�ماره ثبت 518914 به شناس�ه ملی 
14007220191 ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خاصه 
آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع : تولید 
خری�د فروش و توزیع ان�واع اقام صنعتی و غی�ر صنعتی فلزی 
غیرفلزی شیمیایی شرکت در نمایش�گاهها وهمایش های داخل 
و خارج کش�ور شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی 
اخذ و اعطای ش�عب و نمایندگی در داخل و خارج درصورت لزوم 
پ�س از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : تهران ش�هر تهران-پاس�داران-
خیاب�ان ش�هید عراقی-کوچ�ه گل�زار غربی-پ�اک 11-طبق�ه 
چهارم-- کدپس�تی 1664984339 سرمایه ش�خصیت حقوقی 
:مبلغ 6000000 ریال منقس�م به 100 س�هم 60000 ریالی می باشد 
تعداد 100 س�هم آن با نام عادی می باشد که مبلغ 6000000 ریال 
طی گواهی ش�ماره 530 مورخه 96/8/6 بانک س�په شعبه سپید 
پاس�داران پرداخ�ت گردیده اس�ت اولین مدی�ران : آقای خلیل 
بهرام�ی به ش�ماره مل�ی 2529194580 و به س�مت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال آقای علیرضا کفاش زاده به شماره 
مل�ی 2529695180 و به س�مت رئیس هیئ�ت مدیره به مدت 2 
سال آقای محمد عیسی اردان نیا به شماره ملی 3780602148 
و به س�مت عض�و هیئت مدیره و به س�مت مدیرعامل به مدت 2 
س�ال دارندگان حق امضا : امضای کلیه اوراق و اس�ناد بهاء دار و 
تعهد اور از قبیل چک ، سفته ، بروات ،قرارداد ها و عقود اسامی 
و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت “ با امضاء مدیرعامل و رییس 
هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات 
مدی�ر عامل : طبق اساس�نامه بازرس اصل�ی و علی البدل : خانم 
منیر س�اارزاده به ش�ماره ملی 0901146358 به س�مت بازرس 
اصلی به مدت یک س�ال مال�ی خانم عرفانه تاج به ش�ماره ملی 
2529914168 به س�مت ب�ازرس علی البدل به مدت یک س�ال 
مالی روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت 
تعیی�ن گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باش�د.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310823(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت صدگان سامانه هوشمند )سهامی خاص( به شماره ثبت 524583 و شناسه ملی 14004936639

بدینوس�یله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه فوق الذکر که در تاریخ 1397/09/29 راس 
ساعت 16 به آدرس تهران، یوسف آباد، نبش جمال الدین اسدآبادی 52، پاک 404، واحد 10 تشکیل می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

انتخاب اعضاء هیات مدیره
انتخاب بازرسین

ضمنا سهامداران محترم می باید از 3 روز قبل مجمع با در دست داشتن اصل مدرک شناسایی بین ساعت 8:00 
الی 14:00 جهت اخذ برگه ورود به جلسه به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.

رییس هیات مدیره     



  یکشنبهآگهی
  18 آذر 1397
 شماره  4359
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آگهی تغییرات شرکت آرسام تجارت ساینا شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 63560 و شناسه ملی 14007342355 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اص�اح گردید: خرید، فروش، 
تولید و صادارات قطعات پاس�تیکی تزریق�ی – واردات دام زنده 
، ف�رآورده ه�ای دامی،نه�اده ه�ای خ�وراک دام ،داروی دامی و 
تجهی�زات مربوط�ه - انجام کلیه فعالیت ه�ای مذکور پس از اخذ 
مجوزه�ای ازم و ثبت موضوع فعالیت ف�وق بمنزله صدور پروانه 

فعالیت نمیباشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )309458(

تاسیس شرکت سهامی خاص آریا تأمین تربت جام 
درتاری�خ 1397/04/21 ب�ه ش�ماره ثب�ت 1644 به شناس�ه ملی 
14007710885 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه 
آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
:خدمات پش�تیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و حسابداری 
س�ازمانها و ارگانهای طرف قرارداد شرکت، تایپ و تکثیر ، شرکت 
در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی مرتبط با 
موض�وع فعالیت ) پس از اخذ مجوز و ثبت فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د( درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزه�ای ازم از مراج�ع ذیربط مدت فعالی�ت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان رضوی - شهرستان 
ترب�ت جام - بخش مرکزی - ش�هر تربت جام-می�ر قوام الدین-
کوچ�ه صمدی-خیابان قاض�ی زاده-پ�اک 455-طبقه همکف- 
کدپس�تی 9571644437 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 س�هم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی ش�ماره 2178/8751 م�ورخ 1396/12/20 نزد بانک 
ملی شعبه مرکزی با کد 8751 پرداخت گردیده است اعضا هیئت 
مدیره آقای حسن رسولی به شماره ملی 0730064158و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ظریفه جان نثار احمدی به 
ش�ماره ملی 0730112535و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 س�ال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای شهباز بهادری 
به ش�ماره ملی 0730179931و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و 
تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، س�فته ، بروات ، قراردادها عقود 
اس�امی و همچنین کلیه نامه های ع�ادی و اداری با امضاء منفرد 
مدیرعام�ل خان�م ظریفه جان نث�ار احمدی همراه با مهر ش�رکت 
معتبر می باش�د. اختیارات مدیر عامل : طبق اساس�نامه بازرسان 
آق�ای عبداله جامی ااحمدی به ش�ماره مل�ی 0732343518 به 
س�مت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد خوافی به 
ش�ماره ملی 0749968125 به س�مت بازرس علی البدل به مدت 
یک س�ال مالی روزنامه کثیر اانتش�ار حمای�ت جهت درج آگهی 
های ش�رکت تعیین گردید. ثبت موض�وع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )309460(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی پاک تاش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9280 و شناسه ملی 

 10380250337
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/01/30 ونامه ش�ماره 289 مورخ 1397/02/3 انجمن صنفی 
ش�رکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 -اعضای هیات مدیره برای مدت دو س�ال عبارتند 
ازرحیم عظیم�ی کدمل�ی 0749765755 نعی�م عظیمی کدملی 
0740060880 فران�ک نخع�ی زاده ک�د مل�ی 0072872391 -2 
احس�ان خدادادی کاریزی کدملی 0740093649 به سمت بازرس 
اصل�ی و حام�د ی�اوری کدمل�ی 0740032453به س�مت بازرس 
علی البدل برای مدت یک س�ال مالی انتخاب ش�دند. -3روزنامه 

کثیراانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )309463(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی پاک تاش 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9280 و شناسه ملی 

10380250337
 به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره م�ورخ 1397/01/30 ونامه 
ش�ماره 289 م�ورخ 1397/02/3 انجمن صنفی ش�رکتهای حمل 
و نق�ل بین المللی خراس�ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1 
-آقای رحیم عظیمی کد ملی 0749765755 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره نعیم عظیمی کد ملی 0740060880 به سمت 
نایب رئیس فران�ک نخعی زاده کد ملی 0072872391 به س�مت 
عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2 کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور ش�رکت به امضاء مش�ترک مدیرعامل و 
نائ�ب رئیس هیئ�ت مدیره همراه با مهر ش�رکت دارای اعتبار می 

باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )309465(

512/51آگهی مزایده وفروش اموال غیرمنقول مرحله اول
ب�ه موجب پرونده 960776 ج اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی قوچان، یک دس�تگاه پاتر اپس�ون 
عرض 110 س�انتی متر یازده رنگ کارکرده  که توسط کارشناس مبلغ16/000/000 تومان ارزیابی شده در تاریخ 
1397/10/2 روز یکشنبه ساعت 10 صبح ازطریق مزایده به فروش خواهدرسید مزایده ازقیمت پایه کارشناس 
شروع وبه کسی که بااترین قیمت راپیشنهادنمایند برنده مزایده خواهدبود. برنده مکلف است ده درصد مبلغ 
پیش�نهادی را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ انجام مزایده 
به حس�اب س�پرده دادگستری واریز و قبض مربوطه را تس�لیم دادگاه نماید درغیراین صورت ده درصد مبلغ 
دریافتی پس ازکس�رهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است درصورت 
پرداخ�ت کل ثم�ن درموعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده وتایید مزایده توس�ط مقام محترم قضایی ذیصاح 
نس�بت به تملیک دستگاه مذکوربه برنده مزایده وفق مقررات اقدام خواهد شد متقاضیان می توانند پنج روز 

قبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد .
مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قوچان-شهبازی

512/52آگهی مزایده وفروش اموال غیرمنقول مرحله اول
ب�ه موجب پرون�ده 970241 ج اجرای احکام مدن�ی دادگاه عمومی حقوقی قوچ�ان ملک ثبتی به ش�ماره 254 فرعی از 166 اصلی 
بخش دو قوچان ملکی س�ید عبداه یوس�فی که شامل یک باب منزل به مساحت 250 مترمربع که دارای 180 مترمربع اعیان شامل 
زیرزمین و همکف با س�ه امتیاز آب و برق و گاز واقع در ش�هرک قدس خ کلنل محمد تقی خان پس�یان انتهای خیابان تقاطع س�ه 
راه  که توس�ط کارش�ناس مبلغ80/000/000 تومان ارزیابی ش�ده در تاریخ 1397/10/03 روز دوشنبه ساعت 10 صبح ازطریق مزایده 
به فروش خواهدرس�ید مزایده ازقیمت پایه کارشناس شروع وبه کسی که بااترین قیمت راپیشنهادنمایند برنده مزایده خواهدبود. 
برنده مکلف اس�ت ده درصد مبلغ پیش�نهادی را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
انجام مزایده به حس�اب س�پرده دادگستری واریز و قبض مربوطه را تس�لیم دادگاه نماید درغیراین صورت ده درصد مبلغ دریافتی 
پس ازکسرهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است درصورت پرداخت کل ثمن درموعد مقرر 
و عدم اعتراض به مزایده وتایید مزایده توسط مقام محترم قضایی ذیصاح نسبت به تملیک ملک توقیف شده به برنده مزایده وفق 
مق�ررات اقدام خواهد ش�د متقاضی�ان می توانند پنج روز قبل ازموعد مزایده به این اجرا مراجعه ت�ا امکان بازدید آنها فراهم گردد 

ضمنا تخلیه ملک وتنظیم سند تابع تشریفات قانونی می باشد.
مدیردفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قوچان-شهبازی

512/74آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
به موجب اجراییه کاس�ه 960737 ج م ش�عبه اول اجرای احکام مدنی قوچان محکوم علیه حسن فیضی محکوم است به پرداخت 
32263212 توم�ان در ح�ق محکوم له بانک تج�ارت و از آنجایی که از طرف محکوم علیه باب�ت پرداخت محکوم به اقدامی صورت 
نگرفته برابر درخواست محکوم له خودروی پژو GLX 405 مدل 85 به رنگ نقره ای و به شماره پاک 63 ط 595-ایران 32 توقیف 
و برابر نظریه کارش�ناس با اجرای مزایده حضوری روز س�ه شنبه 1397/10/4 ساعت 10 صبح بفروش می رسد .بدنه خودرو از حالت 
فابریک بودن خارج و دارای آسیب دیدگی در کاپوت جلو گلگیر عقب و اطراف خودرو و شکستگی شیشه جلو و موتور و گیربکس 
نیاز به تعمیر دارد .مزایده از قیمت پایه کارشناس�ی که یکصد و هفتاد میلیون ریال تعیین گردیده اس�ت ش�روع وبه ش�خصی که 
بااترین قیمت پیش�نهادی را رائه نماید برنده مزایده اعام و بایس�تی فی المجلس 10 درصد بها را نقدا تودیع نموده و مابقی ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت 10 درصد س�پرده اولیه پس ازکس�رهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد. ضمنا پنج روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به دفتر اجرا ترتیب بازدید از خودرو مورد مزایده امکان پذیر می باشد.کلیه هزینه 

های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد. 
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قوچان-شهبازی

511/62سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه پرونده شماره 9706447

بدین وس�یله به آقای علی عید محمد پورش�ورک توکانلو؛نام پدر:بگلر،تاریخ تولد:1367/3/1،ش�ماره ملی:0873158865،شماره 
شناس�نامه:133 اباغ می ش�ود که بانک پارس�یان ش�عبه احمدآباد به اس�تناد قرارداد بانک�ی 1-47460431-400-2029 ، مورخ 
1393/7/27 جهت وصول مبلغ 222/978/423 ریال)دویس�ت و بیس�ت و دو میلیون و نهصد و هفتاد و هش�ت هزار و چهارصد و 
بیست و سه ریال( )شامل مبلغ اصل طلب: 92/500/613 ریال و سود:21/915/451 ریال و خسارت تاخیرتادیه:108/562/359 ریال، 
تا تاریخ 1397/7/28( بانضمام خس�ارت تأخیر روزانه:115/895 ریال از تاریخ مذکور تا روز تس�ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9706447 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/8/13 مامور،محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محسوب می 

گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.949  
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/63سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اخطاریه ماده 101-اموال منقول

بدینوس�یله به خانم رب�اب قربانی درح ؛  نام پدر:غام؛تاریخ تولد:1340/2/21 ؛ش�ماره ملی:0652957080؛ش�ماره شناس�نامه:5 ؛ 
اب�اغ می ش�ود در خصوص پرونده اجرایی کاس�ه 9702177 ل�ه خانم راضیه اصغرپور علیه مورث ش�ما به موج�ب گزارش مورخ 
1397/8/26کارش�ناس رس�می دادگستری خودرو س�واری پراید به ش�ماره انتظامی ایران12-925 د96 به مبلغ 200/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده.لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی خودروی مذکور معترض می باش�ید،اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
اباغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس�تمزد کارش�ناس تجدیدنظر به مبلغ 2/000/000 ریال به دفتر این اجرا تس�لیم نمایید.

ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.950
اداره اجرای  اسناد رسمی مشهد

511/64سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه مهریه پرونده 9706933

بدین وسیله به آقای داود یعقوبی؛نام پدر:محمد ابراهیم،تاریخ تولد:1349/4/10؛شماره ملی:0942265467؛ شماره شناسنامه:460، 
اباغ می شود که خانم الهه تژاول جهت وصول 80 عدد سکه تمام بهارآزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 32015 
دفتر ازدواج 97 مش�هد علیه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاس�ه 9706933 در این اداره تش�کیل ش�ده و طبق 
گزارش مورخ 97/9/1 مامور،محل اقامت ش�ما به ش�رح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 

این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.951  
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/65سازمان ثبت اسناد واماک کشور
9706654- بدینوس�یله به ماش�اء اله عندلیب قازقان ،نام پدر:اس�حق، تاریخ تولد:1335/1/1، ش�ماره ملی:0944271944،شماره 
شناسنامه:4، بدهکار پرونده کاسه 9706654که برابر گزارش مامور پست شناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر سند ازدواج 
به ش�ماره 10000 مورخه 1362/3/14 دفترخانه 49 ازدواج مش�هد خانم زهرا اکرمی ش�ریف آباد در قب�ال مبلغ 85/932/601 ریال 
درخواست صدور اجرائیه نموده.پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه 9706654 در این اجراء مطرح می باشد،لذا طبق 
ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس�ناد رس�می به شما اباغ می گردداز تاریخ انتش�ار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب 
اس�ت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتش�ر می گردد،ظرف مدت ده روز نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 

صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.952
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/66سازمان ثبت اسناد واماک کشور
بدین وس�یله به آقای س�ید علی اکبر حس�ینی نائی؛نام پدر:علیرضا،تاریخ تولد:1353/5/28؛ش�ماره ملی:0942364708؛ شماره 
شناس�نامه:1109،به نشانی:مشهد-امام خمینی –خیابان ثامن اائمه- ارشاد الرضا8 گروه رزمی 444-رزمی مهندسی اباغ می شود 
که خانم لیا سادات حسینی نائی  جهت وصول هفت میلیون ریال)مقوم به 422/932/745 ریال( به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج ش�ماره 12161-1372/10/7 دفتر ازدواج 74 مش�هد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9705739 در 
این اداره تش�کیل ش�ده و طبق گزارش مامور،محل اقامت ش�ما به شرح متن سند شناخته نش�ده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
م�اده 18 آئی�ن نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف 
م�دت ده روز از تاری�خ این آگهی که روز اباغ محس�وب می گردد،نس�بت به پرداخ�ت بدهی خود اق�دام ننمایید،عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت.953  
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/67سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه:9705812

 بدینوس�یله به آقای ابراهیم خوشخوی مارش�ک ،نام پدر:عباسعلی، تاریخ تولد:1347/12/29، ش�ماره ملی:0936818433،شماره 
شناس�نامه:154، بدهکار پرونده کاس�ه 9705812 که برابر گزارش مامور اجرای پس�ت مورخ 1397/7/26 مش�هد آدرس شناخته 
نگردیده اید اباغ می گردد که برابر س�ند ازدواج 9412 مورخه 1389/10/28 دفترخانه 73 ازدواج مش�هد نسبت به 114 عدد سکه 
تم�ام بهار آزادی بر اثر عدم پرداخت وجه بس�تانکار درخواس�ت صدور اجرائیه نموده،پس از تش�ریفات قانون�ی اجرائیه صادر و به 
کاس�ه 9705812 در این اجراء مطرح می باش�د،لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس�ناد رسمی به شما اباغ می گردداز 
تاریخ انتش�ار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محس�وب اس�ت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ درج و منتشر می گردد،ظرف مدت 
ده روز نس�بت ب�ه پرداخ�ت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش�ار آگهی دیگری عملی�ات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.954
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/68سازمان ثبت اسناد واماک کشور
 بدینوس�یله ب�ه آقای س�ید مصطفی هاش�می ،نام پدر:علی اکب�ر، تاریخ تول�د:1352/6/27، ش�ماره ملی:0942740981 ،ش�ماره 
شناسنامه:1280 ، به نشانی:مشهد-شهرک شهید رجایی- میان شش جعفری مقابل کرایه چی حاج غامعلی- پاک 117 اباغ می 
گردد که خانم مریم مرش�دی جهت وصول تعداد بیس�ت و دو عدد س�که ی طای کامل بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج به ش�ماره 1375/01/18 -12326 دفتر 81 مش�هد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9707126 در این 
اداره تش�کیل ش�ده و طبق گزارش مورخ 1397/9/10 مامور،محل اقامت ش�ما به شرح  متن سند ش�ناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18آئین نامه اجرا مفاد مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ محس�وب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.955 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/69سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اخطاریه ارزیابی کاسه 9504004

پیرو اجرائیه صادره کاسه 9504004 له:آقای علی پریشانی، علیه:1- آقای محمد مهدی شاهید و 2-خانم مرضیه نوروزی 3- خانم 
ملیحه ش�اهید4- محبوبه ش�اهید 5- مهدیه ش�اهید 6- منیره ش�اهید در خصوص ارزیابی صورت گرفته، اباغ می گردد که یک 
دس�تگاه اتومبیل س�واری نیس�ان پاترول به ش�ماره پاک 285 ط 23 ایران 36 مدل 1372 رنگ س�فید روغنی به ش�ماره موتور 
135627 و شماره شاسی P113544 به مبلغ 130/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که مراتب جهت اطاع به شما اباغ می گردد.
چنانچ�ه ب�ه مبلغ فوق الذکر اعتراضی دارید به اس�تناد ماده 101-آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتش�ار آگهی 
اعتراض خود را کتبا به انضمام مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به این شعبه تحویل دهید.ضمنا 

به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.956
اداره اجرای  اسناد رسمی مشهد

511/70سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ ماده 101آئین نامه اجراء پرونده کاسه 9703036

بدینوس�یله آقای جهانگیر علیانس�بت آبادی فرزندمحمد حسین بشناسنامه 5142 و ش�ماره ملی 0819091251 مدیون سند رهنی 
185955 مورخه 1394/5/10 تنظیمی دفترخانه59 مش�هد اباغ می گردد که شش�دانگ پاک ثبتی 94 فرعی از یک فرعی از 13 
اصل�ی بخش 9 مش�هد به مبلغ 8/000/000/000 )هش�ت میلیارد ریال( ارزیابی گردیده اس�ت ،چنانچه به مبل�غ فوق الذکر اعتراضی 
دارید،به اس�تناد ماده 101-آیین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ اباغ اخطاریه اعتراض خودرا کتبا به انضمام مبلغ س�ه 
میلیون ریال بابت هزینه کارشناس�ی به صورت علی الحس�اب به این ش�عبه تحویل دهید..ضمنا به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا 

بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.957
اداره اجرای  اسناد رسمی مشهد

511/71سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی اباغ اجرائیه کاسه:9701864

 بدینوسیله به- سید ایمان امجدی ،نام پدر:سید مهدی،تاریخ تولد:1361/6/31، شماره ملی:0942539222 و ش.ش 2546؛-بهروز عبدلی ،نام 
پدر:حسین، تاریخ تولد:1358/6/30،شماره ملی:0919594557، شماره شناسنامه:45؛ بدهکاران پرونده کاسه 9701864 که برابر گزارش اداره 
پس�ت شناخته نگردیده اید اباغ می گردد که بانک سپه به استناد قرارداد بانکی با شماره س�ند:269507392، تاریخ سند:1395/5/21،بانک 
مربوطه:س�په اجراییه ای به مبلغ 241/070/869 ریال)دویس�ت و چهل و یک میلیون و هفتاد هزار و هشتصد و شصت و نه ریال(شامل:-اصل 
طلب:191/758/683 ریال – سود:22/791/223 ریال –خسارت تأخیرتأدیه:26/520/963 ریال ، خسارت تأخیرروزانه 147/820 ریال، و تاریخ 
مبنای محاسبه خسارت:1397/3/24 علیه شما صادر نموده است وکاسه فوق در این شعبه تشکیل شده است.پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کاسه فوق در این اجراء مطرح می باشد،لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردداز تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد،ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام و در غیر این صورت بدون انتشارآگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.958
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/72سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی

بدین وس�یله به آقای فریبرز گلکی فرزند نوروز شناس�نامه ش�ماره2873 با کدملی 1287196381 اباغ می ش�ود که خانم مرضیه 
افش�ار منش جهت وصول 14 عدد س�که بهارآزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج ش�ماره 1342 دفتر ازدواج 114 ازدواج 
علیه ش�ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کاس�ه 9706753 در این اداره تشکیل ش�ده و طبق گزارش مورخ 1397/9/10 
مامور،محل اقامت ش�ما به ش�رح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می ش�ود و چنانچه ظرف مدت ه روز از تاریخ این آگهی که روز اباغ 

محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.959  
اداره اجرای  اسناد و اماک مشهد

511/73آگهی 
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه محمدرضا محمدی فرزند محمد مجهول المکان می باش�د اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9609977501400900 صادره از ش�عبه 14 در پرونده ش�ماره 9609987501400519 محکوم علیه به 
پرداخت : 1� مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ یک میلیون و س�یصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 3� 
مبلغ س�ی صد هزار ریال بابت حق الدرج آگهی روزنامه 4� خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها )75/6/1 مبلغ 10/000/000 ریال � 
75/5/5 مبلغ 13/000/000 ریال � 75/5/15 مبلغ 13/000/000 ریال � 1375/5/20 مبلغ 4/000/000 ریال( الی یوم ااداء براساس نرخ 
تورم بانک مرکزی در حق محکوم له )س�ید عبدالکریم عس�کری و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
داری�د نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اق�دام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.شماره بایگانی: 960519
مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � نصر آبادی

5112/75آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
ب�ه موجب اجرائیه صادره در پرونده کاس�ه 930891 ج م 2 ش�عبه دوم اج�رای احکام مدنی قوچان، محکوم علیهم 1- عباس�علی 
هوش�نگی س�اانقوچ فرزند خان محمد 2- شرکت تعاونی مس�کن جوانان اله آس�اک قوچان محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 
384/907/375 ریال از وجه چک شماره 803642-91/1/25 و خسارت دادرسی تاخیر و تادیه از زمان صدور چک تا هنگام وصول 
مبلغ محکوم به و )عباس�علی هوشنگی –شرکت تعاونی مس�کن جوانان اله آساک- محمد کریم غامی (متضامنا به پرداخت مبلغ 
384/907/375 ریال از وجه چک ش�ماره 803645-91/3/2 و خس�ارت دادرس�ی وتاخیرو تادیه آن از زمان صدور حسب تقاضای 
آقای بهرام خوش�منظر وکیل محکوم له شش�دانگ یک قطه زمین به مس�احت 153/74 مترمربع 5216 فرعی از یک اصلی بخش 2 
قوچان شماا:به طول 10 متر پی دیواریست اشتراکی با پاک 3017 فرعی ؛شرقا:بطول 16 متری دیواریست اشتراکی با پاک 5217 
فرعی ؛ جنوبا :به طولهای 6/46 مترو 4/98 متر)پخی(محل درب ودیواریست به خیابان ؛غربا:بطول 12/46 پی دیواریست به خیابان 
حق�وق ارتفاقی ندارد و فاقد عقب نش�ینی و در طرح نمی باش�د، واق�ع در قوچان نبش خیابان 20 مت�ری 15 خرداد و ملکی عباس 
هوش�نگی س�اانقوچ می باشد ،توسط کارش�ناس، جمعا به مبلغ 900/000/000 ریال )نود میلیون تومان( ارزیابی گردیده و با توجه به 
میزان محکوم به و نیم عش�ر دولتی بدین وس�یله ملک موصوف روز چهارشنبه 1397/10/5 ساعت 9 صبح در دفتر شعبه 2  اجرای 
احکام مدنی دادگس�تری قوچان از طریق مزایده حضوری به فروش می رس�د ومزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخصی 
که بااترین قیمت را پیش�نهاد کند فروخته خواهد ش�د و ده درصد بهای مزایده فی المجلس  و به صورت نقدی به عنوان سپرده از 
خریدار دریافت می ش�ود و مابقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به صورت قبض س�پرده از خریدار دریافت می ش�ود.چنانچه برنده 
مزایده به هر دلیل در زمان مقرر بهای مورد مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می 
ش�ود عاقمندان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر ش�عبه مراجعه نمایند تا امکان بازدید آنها از ملک مذکور 
از س�وی این دادگاه داده ش�ود.کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده برنده مزایده خواهده بود.تخلیه و تحویل ملک ارتباطی به این 

اجرا نداشته و مستلزم اقدامات قانونی از ناحیه برنده مزایده می باشد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شعبه دوم قوچان- جعفری

511/76آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای 1-امیر حسین مهدوی فرزند 
محمد2- خانم نادره مهاجرنسب فرزند غامرضا

ش�ماره بایگانی پرونده:971113؛ خواهان/ش�اکی:علی میرزاده مقدم دادخواس�تی به طرفیت خواندگان:نادره مهاجر نس�ب- بانک 
قوامی�ن –امی�ر حس�ین مهدوی ؛ خواس�ته/اتهام: اعتراض ثالث اجرایی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9709987578401035 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/20 س�اعت 11 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتش�ارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی  شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

512/77اعام مفقودی کارت بازرگانی
احترام�ا ب�ه اطاع می رس�اند کارت بازرگان�ی اینجانب جعف�ر کرامتی خلیل آباد به ش�ماره 
0901724890 - شماره در سیستم قدیم 29105474  مفقود گردیده و دارای اعتبار نمی باشد.
کاشمر

511/78آگهی
خواهان آقای علی رش�ید مایوان دادخواس�تی به طرفیت عبدالنبی خون جام به خواس�ته مطالبه وجه جهت رس�یدگی به شعبه 7 
ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 
ارجاع و به کاس�ه 970886 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 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 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

512/53آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی نیابت به شماره بایگانی اجرای احکام 110/16/962362 آقای براتعلی 
افخم�ی زابلیان محکوم اس�ت ب�ه پرداخت مبلغ 7/265/800/000 ریال درحق ش�رکت تعاونی قند ش�هد ضیافت س�عادت و نیز مبلغ 
363/290/000 ریال نیم عش�ر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم 
له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/15 از ساعت 12/30 الی 13 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی)مدرس( مشهد 
واحد مزایده واقع در مشهد-بلوار مدرس، مدرس 6، از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد . طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل 
از برگ�زاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال مورد مزای�ده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد 
مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د .هزینه های تنظیم س�ند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی 
های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده:دو باب کارگاه واقع 
در جاده آسیائی مشهد به قوچان)سنتو(آزادی 131،آزادی 131/6،کوچه سوم سمت چپ، محل کارگاه شرکت تایم شامل 2 قطعه شمالی 
و جنوبی متصل به هم، یک باب واقع در حاش�یه خیابان 20 متری و یک باب واقع در حاش�یه خیابان 10 متری هر دو پاک که در ذیل 
ش�رح داده خواهد شد دارای کاربری باغداری وکش�اورزی می باشند.1- سه دانگ مشاع از ششدانگ منافع استیجاری عرصه)موقوفه 
ح�اج م�ا محمد )فرامرزخان( و اعیان قطعه 934 پاک ثبتی 1196 فرعی از 174 اصلی مفروز و مجزی ش�ده 462 فرعی واقع در بخش 
ده ناحیه ثبتی دو مش�هد با عرصه ای به مس�احت 595 مترمربع واقع ش�ده در سمت شمال که بر اساس نامه شهرداری دارای 300 متر 
مربع مجوز اعیانی اس�ت و مس�تحدثات موجود در زمان بازدید در این قطعه ش�امل حدود 547 مترمربع مشتمل بر یک دستگاه سوله 
صنعتی و دفترکارگاهی س�اخته ش�ده با تیر ورق سقف س�بک،دیوار سفال و کف بتن و یک باب س�اختمان اداری دفترفروش با دیوار 
باربرر و س�قف طاق ضربی دارد و دارای یک برق 3 فاز مس�تقل و گاز مشترک می باش�د و ضمنا از این قطعه مساحت 127/5 مترمربع 
در مس�یر خیابان 35 متری قرار دارد که شش�دانگ ملک مطابق با نظریه هیئت 5 نفره کارشناسی به مبلغ 6/500/000/000 ریال برآورد 
ش�ده اس�ت که به میزان 3 دانگ )مالکیت محکوم علیه(و به مبلغ 3/250/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد.ضمنا ملک 
دارای پرونده مفسا حساب به شماره 138876 در سیستم یکپارچه سازی شهرداری است که تا کنون تسویه نشده است. 2- سه دانگ 
مش�اع از شش�دانگ منافع اس�تیجاری عرصه)موقوفه حاج ما محمد )فرامرزخان( و اعیان قطعه 944 پاک ثبتی 1195 فرعی از 174 
اصلی مفروز و مجزی ش�ده 462 فرعی  از 1291 فرعی واقع در بخش ده ناحیه ثبتی دو مش�هد با عرصه ای به مس�احت 595 مترمربع 
واقع شده در سمت جنوب که مستحدثات موجود در زمان بازدید در این قطعه شامل حدود 420 مترمربع مشتمل بر یک دستگاه سوله 
و دفترکارگاهی س�اخته ش�ده با تیر و ورق سقف سبک، کف س�ازی بتن و دیوارها آجر سفال و یک باب ساختمان اداری  با دیوار باربر 
و س�قف طاق ضربی و دیوار پانل چوب و س�نگ و کاغذ دیواری ،سیستم گرمایش کولر گازی )گرمایش بخاری گازی( به انضمام محوطه 
سازی و انشعابات یک برق سه فار مستقل و گاز مشترک. ضمنا این قطعه 17 مترمربع در مسیر خیابان 12 متری قرار دارد که ششدانگ 
ملک مطابق با نظریه هیئت 5 نفره به مبلغ 6/200/000/000 ریال برآورد شده که از این مقدار به میزان 3 دانگ )مالکیت محکوم علیه(و 
به مبلغ 3/100/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد.ضمنا ملک دارای پرونده مفاصا حساب به شماره 528173 در سیستم 

یکپارچه شهرداری است که تا کنون تسویه نگردیده است.
مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد-واحد مزایده

512/55رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم اکرم زارع خلیل آباد به ش�ماره  ملی 0901701254 با وکالت آقای حبیب اله رجبی محمدیه وبه اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت 
و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی به شماره 970224 ش�عبه دو تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که مرحوم آقای سید 
حمیدرضا علویان فرزند سید مسلم به شماره شناسنامه 8583 در تاریخ 1397/8/20 در اقامتگاه دائمي خود درگذشته  و  ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از:1-اکرم زارع خلیل آباد فرزند محمدحس�ن ش.م 0901701254 ت.ت 1359 همسر متوفی 2- سید مسلم علویان 
فرزن�د عل�ی اصغ�ر ش.م 0901471781 ت.ت 1328 پدر متوفی 3- فاطمه اکبریان خلیل آباد فرزند حس�ین ش.م 0900281782 ت.ت 
1338 مادر متوفی 4-سید امیر رضا علویان فرزند سید حمیدرضا ش.م 0926880551 ت.ت 1382 پسر متوفی 5- سیده الناز علویان 
فرزندس�ید حمیدرضا ش.م 0960424040ت.ت 1391 دختر متوفی  ؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت 
آگه�ي م�ي نماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرنخس�تین آگهي ظ�رف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان خلیل آباد

512/56رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای س�عید غامی بطرفیت آقای رحیم حس�ینی و خانم س�اجده سالمی به خواس�ته مطالبه وجه یک فقره چک به 
شماره 250782 به مبلغ سی و دو میلیون تومان عهده بانک صادرات به تاریخ 96/5/27 به انضمام خسارات تاخیردر تادیه و خسارات 
دادرس�ی بدوا با توجه به اینکه خواهان دعوی خود را در موردخانم س�اجده سالمی مسترد نموده است، به استناد بند ب از ماده 107 از 
قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر ودر مورد دیگر خواند با عنایت به محتویات پرونده متن دادخواس�ت تقدیمی 
، اظهارات خواهان در جلس�ه دادگاه و مس�تندات ارائه ش�ده مش�تمل بر تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک 
محال علیه واینکه خوانده با وصف اباغ حضور نیافته ودلیلی بر برائت ذمه ارائه نگش�ته اس�ت.لهذا خواسته خواهان را حمل بر صحت 
تشخیص داده مستندا به مواد 315 ، 314 ، 313 از قانون تجارت و مواد 1 و 2 از قانون اصاحی چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ سی و دو میلون تومان بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون وشصت و یک هزار و نهصد 
تومان بابت هزینه رس�یدگی و پرداخت خس�ارت تاخیردر تادیه از تاریخ سررس�ید چک لغایت زمان وصول و با محاسبه اجرای احکام 
مدنی در حق خواهان محکوم و اعام می دارد.رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد

512/57آگهی وقت رسیدگی 
خواهان آقای علی محمد فرمانبر فرزند غامرضا دادخواستی به طرفیت خواندگان:سید مهدی حسینی ، سید محسن حسینی ، سیده 
مهناز حس�ینی ، س�یده متین حسینی ، سید مجتبی حسینی به خواسته اثبات مالکیت ،تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خلیل 
آباد نموده جهت رسیدگی که به شماره کاسه 960034 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن در مورخ 1397/10/23 ساعت 12 تعیین شده 
اس�ت .به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خواندگان پس از نشر آگهی 
و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  

جهت رسیدگی حاضر شوند. 
منشی دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خلیل آباد

512/58رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای الیاس توزنده جانی دارای شناس�نامه ش�ماره 1 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 970424 ح 1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان موس�ی توزنده جانی به شناس�نامه 218 در تاریخ 1390/5/4 در اقامتگاه 
دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- ش�وکت نیرآب�ادی/6449504633- 1304/4/4-

تخت جلگه همس�ر متوفی 2- س�عادت امیر جلیلی -6449626313 – 1325/3/1 – تخت جلگه فرزندمتوفی 3- الیاس توزنده جانی 
-6449706139- 1339/7/8 تخ�ت جلگ�ه فرزند متوفی 4-محمد توزن�ده جان�ی -6449726083- 1342/2/22 تخت جلگه فرزند 
متوف�ی 5- مری�م توزنده جان�ی -6449687843-1337/1/3-تخت جلگه- فرزن�د متوفی 6- طیبه توزنده جان�ی- 6449100680-
1328/2/10-تخ�ت جلگه- فرزند متوفی 7- صغری توزنده جان�ی -6449659661-1333/1/1 – تخت جلگه –فرزند متوفی ؛ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

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

512/59رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غامعلی علی مرادی دارای شناس�نامه ش�ماره 3 به شرح دادخواست به کاسه 970437 ح 1 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا حق پرس�ت به شناسنامه 1 در تاریخ 1388/12/7 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- مهدی علیمرادی- 0819439193- 1344/3/1 –س�رخس 
– فرزند متوفی 2- خدیجه علی مرادی- 0849346916- 1349/1/16 –فریمان – فرزند متوفی3- زینب علی مرادی- 0937847186- 
1352/1/1 –مش�هد – فرزن�د متوف�ی4- غامعلی علی م�رادی- 0849808405- 1341/4/1 –فریمان – فرزند متوف�ی ؛ اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

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

511/60سازمان ثبت اسنادواماک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

بان�ک ملت به اس�تناد اس�ناد رهنی 39328 م�ورخ 1397/02/09 دفترخانه 96 مش�هد اجرائیه تحت کاس�ه 9500390 در قبال مبلغ 
676/255/745 ری�ال )شش�صد و هفت�اد و ش�ش میلیون و دویس�ت و پنج�اه و پنج هزار و هفتص�د و چهل و پنج ریال(علیه س�ید 
محمدهادی موس�وی کد ملی 52297993643 فرزند: س�یدرضا متولد 1360/05/01؛ ش�ماره شناس�نامه 35؛ صادره از چناران و جواد 
یعقوبی فرزند حجی قربان متولد 1363/08/02؛ ش�ماره شناس�نامه:3888؛ صادره از مش�هد ، صادر که پس از اباغ اجرائیه در مورخ 
1396/07/18 و در پای�ان مهل�ت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اس�ناد رس�می ، ازم ااجراء و تقاضای بانک مبن�ی برارزیابی ومزایده 
تمامیت شش�دانگ پاک ثبتی 8346  از 235 فرعی از 3 اصلی بخش 9 مش�هد )هشت هزار و سیصد و چهل و شش از دویست و سی 
و پنج فرعی از سه اصلی از بخش نه مشهد( ملکی آقای جواد یعقوبی به آدرس مشهد-خیابان مطهری شمالی 17-خیابان چمن افروز 
11 انتهای کوچه بن بست سمت چپ پاک91/3 به مبلغ 720/000/000 ریال)هفتاد ودومیلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و 
مش�خصات و توصیف اجمالی ملک بدین ش�رح می باشد:ملک مورد نظر عبارتست از شش دانگ اعیان یک باب منزل به آدرس مذکور 
به مساحت عرصه 54/87 مترمربع دارای پاک ثبتی فوق الذکر که عرصه آن استیجاری اوقاف و دارای اعیان به مساحت حدود 59متر 
مربع در دو طبقه همکف و اول می باش�د، اس�کلت س�اختمان نیمه فلزی و سقف ها آجر و آهن و نما سیمان و پنجره ها آهنی و شیشه 
معمولی و سیس�تم س�رمایش کولر آبی و گرمایش بخاری می باش�د، ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز می باش�د. در زمان بازدید 
ملک در تصرف غیر بوده و ایش�ان مدعی خریداری ملک به صورت قولنامه ای و وکالت بوده و ملک با حدود اجمالی قید ش�ده در سند 
مطابقت دارد.نظریه: با توجه به موقعیت محل و مس�احت عرصه و مس�احت و نوع و کیفیت و قدمت بنا و دسترسی ملک و دیگر عوامل 
موثر ارزش کل ششدانگ )حقوق استیجاری( عرصه واعیان و امتیازات منزل مذکور در حال حاضر مبلغ 720/000/000 ریال معادل هفتاد 
ودو میلیون تومان ارزیابی و اعام می گردد.حدود اجمالی پاک مذکور بر اس�اس پرونده ثبتی به ش�رح ذیل می باشد:ش�ماا:به طول 
9/40 متر دیوار به دیوار اعیان منزل آش�نا زاده ؛ ش�رق:به طول 5/70 متر دیوار به دیوار اعیان آقای قوچانی ؛جنوبا:به طول 8/70 متر 
دیوار به دیوار اعیان منزل آقای بذرافشان؛غربا:به طول 6/40 متردیوار به دیوار اعیان منزل آقای پورعرب و درب دیواریست به کوچه 
بناب؛مل�ک موص�وف  برابر گزارش مامور اجرای ثبت در روز ارزیابی تصرف غیر می باش�د وحدود ملک ب�ا واقع تطبیق ملک موصوف 
برابر نامه شماره 4593 دفتر اماک بازداشتی فاقد بازداشتی می باشد. مزایده به صورت ششدانگ به مبلغ مورد ارزیابی شده در قبال 
مبلغ 720/000/000 ریال)هفتاد و دو میلیون ریال( در روز یکشنبه 1397/10/23 ازساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت 
مش�هد واقع درخیابان امام خمینی جنب بانک ملی مرکزی کوچه ثبت ش�روع و به بااترین قیمت پیش�نهادی نقدا واگذار می گردد. 
ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رس�می مصادف گردد جلس�ه مزایده روز بعد در همان محل و در س�اعت مقرر برگزار خواهد ش�د و 
مبل�غ نیم عش�ر اجرایی و مبلغ حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و س�ایر هزینه های قانونی اع�م از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 

121 بعهده برنده مزایده می باشد.947
مسئول شعبه اول اجرای ثبت اسناد واماک مشهد

511/61سازمان ثبت اسناد واماک کشور
آگهی مزایده اموال غیر منقول کاسه های 9601691 و 9601692 و 9601693

بانک ملت به اس�تناد اسناد رهنی 36036-36035-36037 دفترخانه 78 مشهد اجرائیه تحت کاسه 9601691 و 9601692 و 9601693 
در قبال مبلغ 2/104/356/881 ریال و 465/933/428 ریال و 465/742/350 ریال)چهارصد و شصت و پنج میلیون و نهصد و سی و سه 
هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال و چهارصد و شصت و پنج میلیون و هفتصد و چهل ودو هزار و سیصد و پنجاه ریال و دو میلیارد و 
یکصد و چهار میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و هشتاد و یک ریال( جمعا به میزان 3/036/032/659 ریال) سه میلیارد 
و سی و شش میلیون و سی و دو هزار و ششصد و پنجاه و نه ریال( )و روزانه از تاریخ 1396/03/21 تا روز مزایده مبلغ 1/915/774  ریال 
به مبالغ فوق افزوده می ش�ود( علیه:آقای رضا ابراهیمی نام پدر :علی پدرام تاریخ تولد:1365/09/04 ش�ماره ملی 3861671484 شماره 
شناس�نامه 3861671484 به عن�وان متعهد )راهن( و خانم زینب ابراهیم�ی نام پدر :علی پدرام تاریخ تولد: 1373/12/25 ش�ماره ملی 
0840470681 ش�ماره شناس�نامه 0840470681 به عنوان متعهد)وام گیرنده( و آقای امیرمانصیر نام پدر: محمد تاریخ تولد:1362/4/2 
ش�ماره ملی: 0938987232 شماره شناس�نامه 1219 متعهد)وام گیرنده(صادر که پس از اباغ اجرائیه در مورخ 1396/07/22 و در پایان 
مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اس�ناد رس�می، ازم ااجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده تمامیت ششدانگ پاک ثبتی 
23054 فرعی از 5– اصلی بخش 9 مشهد )بیست و سه هزار و پنجاه و چهار فرعی از پنج اصلی از بخش نه مشهد( که عرصه آن موقوفه 
اداره اوقاف می باشد ملکی رضا ابراهیمی به آدرس بولوار دستغیب 2 صداقت 5 پاک 55 مبلغ 4/320/000/000 ریال)چهارمیلیارد و سیصد 
و بیس�ت میلیون ریال (ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مش�خصات و توصیف اجمالی ملک بدین ش�رح می باشد:در حال حاضر ارزش 
ششدانگ یک باب واحد آپارتمان مذکور واقع در طبقه دوم باتوجه به کلیه سوابق، جوانب امر و موقعیت مکانی، قدمت ساختمان، حدود 
اربعه و شکل هندسی وممر دسترسی و مصالح بکار رفته و مساحت عرصه و اعیانی، تراکم و کاربری وسایر عوامل موثر در قیمت گذاری 
و بررس�ی های میدانی با امتیازات انش�عابات منصوب در وضع موجود جمعا به مبلغ چهارمیلیارد و س�یصد و بیس�ت میلیون ریال معادل 
چهارصد و سی و دو میلون تومان پیشنهاد می گردد.در حال حاضر ارزش ششدانگ واحد آپارتمان مذکور واقع در طبقه دوم با توجه به 
کلیه س�وابق، جوانب امر و موقعیت مکانی، قدمت س�اختمان، حدود اربعه و شکل هندسی و ممر دسترسی و مصالح بکار رفته و مساحت 
عرصه و اعیانی،تراکم وکاربری و س�ایر عوامل موثر در قیمت گذاری و بررس�ی های میدانی با امتیازات انشعابات منصوب در وضع موجود 
جمعا به مبلغ چهارمیلیارد و س�یصد و بیس�ت میلیون ریال معادل چهارصد و س�ی و دو میلیون تومان پیشنهاد می گردد.توضیحات:1-
ارزیابی ملک با فرض عدم بدهی مالک به کلیه مراجع  ذیصاح و اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه شده است.2-ارزیابی ملک با فرض عدم 
بازداشت و نیز آزاد بودن ملک داده شده است.3- این کارشناسی بر اساس تصاویر غیر مصدق مدارکی که از طرف نماینده محترم بانک 
ملت در اختیار اینجانب قرار داه شده است صورت پذیرفته است.4-این کارشناسی صرفا جهت قیمت گذاری و ارزش گذاری برای فروش 
ملک از طرف اداره محترم ثبت اسناد مشهد تهیه شده است و قابلیت استفاده به هر عنوان برای وثیقه ها و سپرده گذاری ها و تضمین ها 
و یا موارد مش�ابه را ندارد.5- مطابق کپی پایانکار بهره برداری ش�هرداری که در اختیار اینجانب قرار گرفته ، واحد آپارتمان مذکور دارای 
پایانکار بهره برداری به ش�ماره 1/74481 به تاریخ 1390/05/26 واقع در طبقه دوم با حق اس�تفاده اشتراکی از پارکینگ طبقه همکف می 
باش�د.6- آدرس�ی که مورد بازدید اینجانب جهت انجام کارشناسی قرار گرفت عبارت اس�ت از مشهد،دستغیب 2، صداقت 5، پاک 55 
.7- به گفته نمایند مالک منزل در اختیار برادر خانوم آقای رضا ابراهیمی )که در نامه اداره محترم ثبت به عنوان راهن قید ش�ده اس�ت( 
می باشد.شرح مورد کارشناسی : آپارتمان مورد کارشناسی)به شرح فوق( واقع در طبقه دوم یک مجتمع شش واحدی)یکی از واحدها در 
همکف قرار دارد( می باشد واحد فوق مطابق کپی سند مالکیت به شرح فوق که در اختیار اینجانب قرار گرفت دارای متراژ 154/01 مترمربع 
به انضمام انباری به مس�احت 3/79 مترمربع می باش�د که حدود انباری به مس�احت 3/79 به حدود اربعه:شماا به طول 1/30  یک متر و 
سی سانتی متر ، دیواریست به آپارتمان مسکونی قطعه 1 شماره 10578  ب فرعی از شماره 5 اصلی ، شرقا بطول 2/92 دو متر و نود و دو 
سانتی متر دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی جنوبا به طول 1/30 یک متر و سی سانتی متر درب است به راه پله و آسانسور مشاعی، 
غربا بطول 2/90 دو مترو نود س�انتیمتر دیوار به دیوار اس�ت به ملک مجاور، ساختمان دارای نمای سنگ می باشد و پارکینگ به مساحت 
12/51 به حدود اربعه ش�ماا بطول 2/50 دو متر و پنجاه س�انتی متر مرزیس�ت شرقا بطول 5/00 پنج متر مرزیست جنوبا به طول 2/50 دو 
متر و پنجاه سانتی متر مرزیست غربا بطول 5/01 پنج متر و یک سانتی متر مرزیست سیستم سرمایش کولر آبی و گازی و گرمایش شوفاژ 
و رادیاتور دارای هال و آش�پزخانه و توالت و حمام و خواب درب و پنجره یوپی وی س�ی و آسانس�ور می باشد کف واحد سرامیک و سقف 
نقاشی می باشد.حدود اجمالی پاک مذکور بر اساس پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد: شماا: در سه قسمت که قسمت دوم آبی غربی 
است بطول های 6/58 شش متر و پنجاه و هشت سانتی متر )1/90( یک متر و نود سانتی متر)3/28( سه متر و بیست و هشت سانتی متر، 
اول و دوم دیوار و پنجره است.س�وم دیواریس�ت اول ودوم به فضای حیاط خلوت ، سوم به فضای ملک مجاور.شرقا:بطول )18/60 (هجده 
متر و شصت سانتی متر ،دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک ، به فضای ملک مجاور ، جنوبا :در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقی 
،قسمت چهارم آن غربی است بطول های )3/30( سه متر و سی سانتی متر )0/60( شصت سانتی متر ، قوس بیرونی )2/96( دو متر و نود 
وشش سانتی متر )0/60(شصت سانتی متر)3/56(سه متر و پنجاه و شش سانتی متر اول دیوار و پنجره است دوم نیم دیوار جلوی بالکن 
سوم دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک، چهارم نیم دیوار جلوی بالکن، پنجم دیوار و پنجره است اول تا پنجم به فضای حیاط مشاعی 
.غربا در پنج قس�مت که قسمت دوم آن شمالی، قس�مت چهارم آن جنوبی است بطول های )7/64(هفت متر و شصت و چهارسانتی متر 
)4/40(چهارمتر و چهل سانتی متر)4/05(چهارمتر و پنج سانتی متر )4/40( چهارمتر و چهل سانتی متر )5/00 ( پنج متر ، اول دیواریست 
به درز انقطاع مورد تفکیک ، دوم دیواریس�ت س�وم درب و دیوار است چهارم دیواریس�ت پنجم دیواریست به درز انقطاع مورد تفکیک 
اول به فضای ملک مجاور دوم تا چهارم به راه پله و آسانس�ور مش�اعی پنجم به فضای ملک مجاور. ملک موصوف برابر گزارش کارشناس 
در روز ارزیابی تصرف راهن می باشد وحدود ملک با واقع تطبیق ملک موصوف برابر نامه شماره 7672 مورخه 1397/08/10 دفتر اماک 
بازداشتی دارای فاقد بازداشتی می باشد .مزایده بصورت ششدانگ به مبلغ مورد ارزیابی شده در قبال مبلغ 4/320/000/000 ریال در روز 
چهارشنبه 1397/10/19 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی مرکزی 
کوچه ثبت ش�روع و به بااترین قیمت پیش�نهادی نقدا واگذار می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رس�می مصادف گردد جلسه 
مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و مبلغ نیم عشر اجرایی و مبلغ حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر 

هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد.948
مسئول شعبه اول اجرای ثبت اسناد واماک مشهد

512/54دادنامه
پرونده کاس�ه 9709985206400584 ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زبرخان تصمیم نهایی شماره 9709975206400997 ؛ 
خواهان: خانم زهرا خسروی زاده  فرزند محمدابراهیم به نشانی استان خراسان رضوی- شهرستان نیشابور- شهر خرو-سفلی چهارراه 
ابوطالب غربی جنب مدرس�ه ش�هید رحمانی؛ خوانده:آقای علیرضا خس�روی فرزند محمد اسماعیل به نش�انی ؛ خواسته: مطالبه نفقه 
فرزند؛ رای دادگاه: در خصوص دادخواس�ت خانم زهرا خس�روی زاده  فرزند محمد به طرفیت علیرضا خس�روی فرزند محمد اسماعیل 
به خواس�ته ی مطالبه و تعیین نفقه فرزند مش�ترک دختر متولد 96/7/11 به قرارماهیانه ش�ش میلیون ریال دادگاه با عنایت به اینکه 
برابر با س�ند س�جلی که تصویر آن پیوس�ت شده طفل مورد ادعا فرزند مش�ترک خواهان و خوانده می باشد و در سنی قرار داشته که 
نیازمند نفقه بوده و نفقه فرزند برابر با قانون بر عهده پدر می باش�د و طفل موصوف زیر 7 س�ال سن و نزد خواهان یعنی مادر بوده و از 
ای�ن جه�ت خواهان به عنوان مادر طفل طرح دعوا نموده که ضرورت طرح دعوا در راس�تای م�اده 6 از قانون حمایت خانواده بر دادگاه 
محرز است و خواهان در جلسه رسیدگی نفقه ماهانه فرزند مشترک را به دویست هزار تومان کاهش داده که این مبلغ در حد حداقل 
و در کارشناس�ی های مرس�وم کمتر از آن تعیین نمی گردد و لذا ارجاع به کارشناس�ی تحصیل حاصل و منتفی است و خوانده با وصف 
اباغ صحیح از طریق آگهی در دادگاه حاضر نشده و در برابر مستندات خواهان از خود دفاعی به عمل نیاورده لذا  دادگاه با عنایت به 
مراتب فوق و در نظر گرفتن س�ایر قرائن و امارات موجود در پرونده ادعای خواهان را وارد دانس�ته و به استناد ماده 198 از قانون آئین 
دادرس�ی مدنی وتوجها به مواد 1197 – 1198 -1199 از قانون مدنی نفقه جاریه فرزند مش�ترک از تاریخ تقدیم دادخواست )97/6/15( 
ماهان�ه دویس�ت هزار تومان تعیین که زوج به زوجه پرداخت نماید. رای صادره غیاب�ی وظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه و 

سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر همین استان می باشد. رایگان
رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری دادگاه عمومی حقوقی زبرخان- حسین عادلی

511/79آگهی
پیرو آگهی های قبلی به خواندگان 1� حس�ین رش�ید فرزند ماش�اء اله 2� محس�ن جلیلیان فتاحی فرزند محمدعلی مجهول المکان 
می باش�ند اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت علی س�لطانی فرزند محمد بطرفیت شما به خواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم 
ش�ماره9709977501400904 در پرونده کاس�ه 9709987501400588 محکوم است به پرداخت 1� مبلغ صد میلیون ریال وجه چک 
) بابت اصل خواس�ته( 2� مبلغ دو میلیون و دویس�ت و شصت هزار ریال ) خسارات دادرس�ی( 3� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه 
چک از تاریخ س�ر رس�ید آن )94/8/29 و 94/7/29( تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی 
جمهوری اس�امی ایران که محاس�به دقیق آن توس�ط اجرای احکام ش�وراهای ح�ل اختاف انجام در حق خواهان ص�ادر و اعام می 
گ�ردد ومرات�ب بدینوس�یله در  روزنامه درج می گ�ردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهل�ت قانونی قابل واخواهی 

در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد � صدیقه 
چهار برج

511/80آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های منتش�ره در جراید  به محکوم علیه آقای کامبیز ش�اهدی که مجهول المکان می باش�ند اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9509977500700480 صادره از ش�عبه 7 در  پرونده شماره 940863 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 177360000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 120000 ریال بابت درج روزنامه وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ س�ر رس�ید چکها مورخ 93/04/24 و 94/04/24 الی یوم الوصول و پرداخت مبلغ 185000 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق 
خواهان شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه 7 شورای حل  اختاف مجتمع شمار یک شهرستان 
مشهد � مریم وسیله سرایان

511/81آگهی
پی�رو آگه�ی های قبل�ی به خوانده  عب�اس زعفرانیه فرزن�د ابراهیم مجهول المکان می باش�ند اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت 
ج�واد  جب�اری راد بطرفی�ت ش�ما به خواس�ته مطالبه وج�ه چک بموج�ب حک�م ش�ماره 9709977501400967 در پرونده کاس�ه 
9709987501400618 محکوم اس�ت به پرداخت 1� مبلغ بیس�ت میلیون ریال وجه چک ) بابت اصل خواس�ته( 2� مبلغ یک میلیون و 
هفتاد و چهار هزار ریال )خس�ارات دادرس�ی( 3� خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه )97/7/2( تا یوم ااداء در حق خواهان صادر 
و اع�ام می گردد و مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج م�ی گردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری شعبه 14 شورای حل  اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد � صدیقی 
چهار برج

511/82آگهی
خواهان سیدکاظم حسینی امین دادخواستی به طرفیت خوانده احمد ناصری به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاسه 9709987501500819 شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد ثبت  و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/26 س�اعت 8 تعیین که حسب دستور ش�ورا طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان سید کاظم حسینی امین مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد � اکرم یوسفی

511/83آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه خانم اش�رف غامی گل ختمی که مجهول المکان می باش�د اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977501700261 صادره از شعبه 17 در  پرونده شماره 9609987501700128 محکوم به پرداخت 
مبلغ یکصد و هش�تاد میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ چهارمیلیون و هش�تصد و چهل پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی و 
درج در جراید و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکا و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید چک 94/9/25 تا یوم ااداء بر 
اس�اس ش�اخص قیمت س�اانه بانک مرکزی در حق محکوم له آقای قربان جمشیدی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول 

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

511/84آگهی 
بدینوس�یله پیرو آگهی های منتش�ره در جراید به محکوم علیه خانم خدیجه دشتی که مجهول المکان می باشند اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977500700711 صادره از ش�عبه 7 در  پرونده ش�ماره 970189  ش�ماره  محکوم علیه محکوم به  حضور در 
دفترخانه اس�ناد رس�می و انتقال فوق الذکر به ش�ماره انتظامی ایران 74� 492 س 71 در حق خواهان شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
شعبه 7 شورای حل  اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد 

511/85آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای علی یزدی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 970997750700538 صادره از ش�عبه 17 در  پرونده ش�ماره 9709987501700336 محکوم به مبلغ بیس�ت و هفت 
میلی�ون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواس�ته )چک به ش�مارگان 299410 مورخ 89/10/5 بانک تج�ارت و 638117 مورخ 91/2/25 
عهده بانک کش�اورزی و 638114 مورخ 90/11/25 عهده بانک کش�اورزی( و مبلغ یک میلیون و دو هزار و دویس�ت و پنجاه ریال بابت 
هزینه دادرس�ی و مبلغ یکصد و پنجاه ریال بابت هزینه درج  در جراید و خس�ارات تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید هر یک از چک ها 
لغایت یوم ااداء براساس شاخص قیمت ساانه بانک مرکزی در حق محکوم له آقای امیر فکور بافنده و نیم عشر دولتی شده اید ظرف 
ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 17 شورای حل  اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد 

511/86آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای حجی ابراهیم حامد بورنگ فعا مجهول المکان  اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای عباس عباس 
زاده بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977502500421 در پرونده کاسه 970317 محکوم است شده 
ای�د ب�ه پرداخت 1� مبلغ 7/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2� مبلغ 275/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق خواهان محکوم و 
نسبت به خسارت تاخیر تادیه مستنداً به مفهوم مخالف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعام می دارد رای صادره 
غیابی و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و س�پس بیس�ت روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در نزد 

محاکم عمومی و حقوقی مشهد می باشد.
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل  اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد � سید حمید 
موسوی

511/87آگهی
خواهان علی کاش�ف دادخواس�تی به طرفیت خوانده زهرا رضائی به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد � ابتدای خیابان 
خواجه ربیع � روبروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع و به کاس�ه 970373 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 97/11/1 ساعت 16/30 
تعیین ش�ده اس�ت. 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 دس�تور ش�ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود 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 را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد � سید حمید موسوی

511/88آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محکوم  علیه آقای مرتضی پور نبی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977500400704 کاسه  9709987500400468 خوانده را به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند 
یک دس�تگاه خودروی تویوتا کروا به ش�ماره انتظامی 86748  ش�یراز 14 ) پاک جدید 446 ق 17 ایران 74( و محکومیت خوانده  به 
پرداخت مبلغ یک میلیون و دویس�ت و س�یزده هزار ریال بابت ابطال تمبر به نفع خواهان فاطمه جعفری محکوم می نماید و نیم عشر 
دولتی، ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه 4 شورای  حل اختاف مجتمع شمار یک شهرستان مشهد

511/89آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان خانم ملیحه بابکی دادخواس�تی بطرفی�ت خواندگان طیبه برادران توکلی، صادق برادران توکل�ی، طاهره برادران توکلی، نیره 
برادران توکلی به خواس�ته تنفیذ وصیت نامه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580300193 شعبه 15 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد )53 حقوقی س�ابق( ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/10/27 
س�اعت 9 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 

به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت دارید.
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  شهرستان مشهد )53 حقوقی سابق( 

511/90آگهی اباغ دادخواست تجدید نظرخواهی
پیروآگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به حمیدرضا بهدادوند � سید رضا هاشمی نیا � محمد مهدی شاهید � حسین نیک زاد فیض 
آبادی فعا مجهول المکان اباغ می شود که از دادنامه شماره 9709977580300983 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی مشهد توسط 
آقای مس�عود حاجی کرمانی و غیره. تقاضای تجدید نظر خواهی ش�ده که به علت مجهول المکان بودن ش�ما مراتب در روزنامه درج تا 
ظ�رف ده روز از تاری�خ 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 گذشته مهلت فوق سایر اقدامات به عمل خواهدآمد.
مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )53 حقوقی سابق(

511/91آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای/ خانم حاجی س�ید محمد ش�فیع خیل فرزند سید جمال دادخواستی بطرفیت خوانده آقای/ خانم حبیب اه شفیع خیل 
فرزند ارس�ان به خواس�ته مطالبه وجه و مطالبه خسارت و در وقت معینه جهت استماع شهادت شهود خواهان مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987579800487 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
)48 حقوقی س�ابق( ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/10 س�اعت 8/30 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت  در یکی از جراید 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 نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  شهرستان مشهد )48 حقوقی سابق( 
� احمد خرم نیا

511/92آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد نقی حسن زاده و زهره و فائزه و محمد رضا و فرحناز فیاض کام علیا و مرضیه محمدیان 
و کبری اسدیان فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست محمد مظلومی قندشتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
و غیره به موجب حکم ش�ماره 9609987579800846 کاس�ه 16/970370 حکم ضمن احراز وقوع بی�ع خواندگان، پنجم تا نهم را از 
جهت تعهد به فعل ثالث و خواندگان اول تا چهارم را از جهت تعهد مس�تقیم به اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم س�ند رس�می س�ه 
واح�د آپارتم�ان صدرالذکر به نام خواهان و خواندگان پنجم تا نهم را به پرداخت هزینه دادرس�ی در حق خواهان صادر گردیده 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 حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 

511/93آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای/ خانم بانک صادرات دادخواستی بطرفیت خوانده آقای/ مصطفی قاسمی طوسی فرزند علی � سعید یکه نواز به خواسته 
مطالبه وجه � مطالبه  خس�ارت دادرس�ی � مطرح که به این شعبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987579800435 شعبه 16 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد )48 حقوقی س�ابق( ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/07 
س�اعت 12/30 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 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 نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  شهرستان مشهد )48 حقوقی سابق( � احمد خرم نیا

511/94آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای 1� محمد علی عیدی 2� افش�ین غفاریان زیرک 3� حمید باقری بایگی 4� محمد اخوان فعا 
مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت مرتضی طائی علیه شما به خواسته تنظیم س�ند رسمی به موجب دادنامه شماره 
9709977577300869 در پرون�ده  کاس�ه 23/960891 ضمن صدور حکم به اثبات وق�وع عقد بیع بین خوانده ردیف اول )عبدالرضا 
اخوان( و خوانده ردیف دوم )حمید باقری( و بین  خواهان و خوانده ردیف دوم در خصوص آپارتمان مورد منازعه حکم به ابطال س�ند 
تنظیمی مبنی بر انتقال مالکیت رسمی از خوانده ردیف اول به خوانده ردیف چهارم )افشین غفاریان زیرک( وایادی بعدی در خصوص 
آپارتم�ان م�ورد منازعه به  پ�اک ثبتی 7836 فرعی مجزی ش�ده از 4328 فرعی از 234 اصلی و الزام خوان�ده ردیف اول به تحویل 
آپارتمان مورد منازعه با مشخصات پیش گفته به خواهان و الزام وی و خوانده ردیف سوم )محمد اخوان( به تنظیم سند رسمی آپارتمان 
مذکور به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 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 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  شهرستان مشهد � روحبخش

511/95آگهی احضار خوانده
خواهان: مریم روح پروریوس�ف آباد . خواندگان: محمد حس�ین اخوان � سید  حسن حس�ینی � مرتضی  غفوریان. خواسته : اعسار از 
پرداخت هزینه دادرس�ی � ابطال اجرائیه. رس�یدگی: مورخ 1397/10/22 س�اعت 12. محل حضور: شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی  
شهرس�تان مش�هد. بدین وس�یله از طریق درج این آگهی به ش�ما اباغ می شود از تاریخ نش�ر آن ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نمایید. در غیر اینصورت دادگاه غیابًا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود.نتیجه 

عدم حضور شما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد  � 
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متن آگهی
آگهی اباغ وقت رس�یدگی و مزایده به تاریخ 1397/10/3 س�اعت 10 الی 11 صبح  محکوم علیه 
آقای امین خاوری جهت حضور در جلس�ه مزایده به عل�ت مجهول المکان  بودن محکوم علیه 
و درخواس�ت  محک�وم له مراتب ی�ک نوبت در یکی از جراید کثیرااتنش�ار آگهی می گردد تا 
محک�وم علیه ظرف مهلت فوق در این اجرا حاضر ش�ود در غیر اینصورت جلس�ه مزایده وفق 
مقررات اقدام میگردد. آدرس: ورامین – نبش میدان امام حسین )ع( – دادگستری شهرستان 

ورامین
         م.الف 1545 خ   منشی واحد اجرای احکام  مدنی دادگستری ورامین – مرضیه یحیی

دادنامه
    پرونده کاس�ه 9709981778100347بایگانی970375/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاله در خصوص دادخواست 
خواهان بانک توس�عه تعاون باوکالت آقای علی اکبری بطرفیت رضا ش�هرکی بخواس�ته صدورحکم ب�ه محکومیت خوانده بپرداخت 
مبلغ370000000ریال بابت اصل خواس�ته وخس�ارت تاخیر درتادیه دین تا تاریخ تقدیم دادخواست وهمچنین الزام خوانده بپرداخت 
خسارات دادرس�ی وخسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ دادخواست تایوم الوصول باعنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده مستندات 
پیوست دادخواست حکایت ازآن دارد که خوانده در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام به دریافت تسهیات مالی ازبانک 
توس�عه تعاون نموده ودرمقابل به اجرای تعهدات منعکس درقرارداد ملتزم ش�ده اس�ت وبنابه اعام خواهان نامبرده ازایفای بموقع 
وکامل تعهدات قراردادی سربازده وبهمین دلیل بشرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدورحکم شده است بنابمراتب موصوف واینکه 
خوانده علیرغم دعوت ازطریق نش�رآگهی درروزنامه کثیرانتشار درمحکمه نشده ودرمقابل دعوی خواهان ومستندات ابرازی اودفاع 
وایرادی معمول نداش�ته ودلیلی مبنی براینکه به تعهد خود عمل کرده وبرائت ذمه حاصل نموده ارائه واقامه نکرده اس�ت وباالتفات 
به س�ایر قراین وامارات منعکس درپرونده دادگاه دعوی خواهان را وارد وثابت تش�خیص وبه اس�تناد م�اده 403قانون تجارت قانون 
الح�اق 2تبصره ب�ه ماده15-اصاحی قانون عملیات بانکی بدون رب�ا ومواد198 و519قانون آیین دادرس�ی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده بپرداخت مبلغ370000000ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارات تازمان تقدیم دادخواس�ت97/4/19 وپرداخت12425000ریال 
بابت هزینه دادرس�ی وهمچنین الزام وی بپرداخت خس�ارت تاخیر درتادیه دین وفق ماده 12قرارداد ازتاریخ97/4/19 تازمان اجرای 
حکم وپرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی که دراجرای احکام مدنی محاسبه میگردد درحق خواهان صادرواعام مینماید 
رای ص�ادره غیابی وظرف مهلت20روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین دادگاه وس�پس ظ�رف مهلت20روزقابل تجدید نظر خواهی 

درمحاکم تجدید نظر استان گلستان است.
306-رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاله-حسینی

دادنامه
نهای�ی ش�ماره  دادگاه عموم�ی حقوق�ی گ�رگان تصمی�م  پرون�ده کاس�ه 9609980056500652بایگانی960760/ش�عبه 6      
9709970056501127خواهان محمد علی عنصری زاده فرزند شعبانعلی باوکالت محسن عباسی ف ابراهیم بنشانی استان گلستان-
گرگان خ شالیکوبی ط 2پاساژمرسل واحد208خواندگان1-صدیقه خسروی فرزند عزیز2-سید علی خطیب شهیدی فرزند میرحسین 
همگی بنشانی مجهول المکان3-شهرداری گرگان به سرپرستی مهدی باقری بنشانی استان گلستان گرگان میدان وحدت شهرداری 
گرگان خواس�ته ها1-مطالبه خسارت دادرسی2-اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول(3-مطالبه وجه بابت...)رای دادگاه(درخصوص دعوی 
محس�ن عباس�ی بوکالت ازمحمد علی عنصری زاده ف ش�عبانعلی بطرفیت1-سید علی خطیب ش�هیدی فرزند میرحسین2-صدیقه 
خس�روی فرزند عزیز3-شهرداری گرگان بخواسته اثبات مالکیت نس�بت به 1قطعه زمین بمساحت625مترمربع واقع درگرگان واقع 
درتقاطع بلوارصیاد شیرازی زیباشهر ومطالبه بهای زمین مذکور به نرخ روز ومطالبه خسارات دادرسی بشرح دادخواست باین توضیح 
که وکیل خواهان بیان داش�ت به اس�تناد قرارداد عادی که تصویر آنرا پیوست دادخواس�ت نمود موکل زمین مذکور را با حدود اربعه 
مش�خص ازخوانده ردی�ف اول ونامبرده ازخوانده ردیف دوم خریداری وبااحداث درخت وحص�ار تصرف نمود وبعدا وباوصف تصرفات 
چندین س�اله ازسوی ش�هرداری بااجرای طرح)معبر(ازید موکل خارج گردید مراتب دردیوان عدالت اداری مطرح واساس واستحقاق 
موکل محرز که براین مبنا دعوی اخیر مطرح گردید. خوانده ردیف س�وم در دفاع بیان داش�ت1 عکس هوایی س�ال45به بعد نش�ان 
میدهد محدوده مورد نظرخواهان 1پارچه بصورت 22هکتار تحت باغ معروف به باغ لطفی بوده2-براساس پاسخ مورخ 68/02/6 اداره 
کش�اورزی)وقت(زارعین صاحب نس�ق در محدوده پاک موضوع دعوا)108(اصلی معین میباش�ند ونیزازس�وی دادگاه ویژه اصل49 
گلس�تان رای غیرقطعی دایر برمالکیت س�تاد اجرایی صادرگردیده دادگاه باتوجه به محتوای پرونده ماحظه نمود خواس�ته مسموع 
نیس�ت بلح�اظ اینکه 1-خواهان خ�ود را منتقل الیه خواندگان1و2میداند ولذا قائم مقام خوانده2میباش�د 2مدعی اس�ت که درقالب 
قرارداد ملک مذکوررا خریداری نمود3-مطابق ماده140قانون مدنی اس�باب تملک یااحیاء اس�ت یاقرارداد که درفرض اخیر همانطور 
که بیان ش�د ادعای قراردادی مطرح گردید ولذا موقعیت خواهان همان موقعیت ید اول)خوانده ردیف2(اس�ت این در حالی است که 
مالکیت نامبرده)خوانده مذکور(نزد هیچ مرجع رس�می محرزنیس�ت یعنی اگر صدیقه خس�روی)ید اول(این دعوا رامطرح میکرد آیا 
مالکیت وی محرزبود پاس�خ منفی اس�ت بعبارتی دیگرمالکیت خوانده مذکورکه مبنای ادعا است اثبات نشده است)نه به موجب رای 
دادگاه ونه طبق س�ند(وبه تبع آن ادعای خواهان نیز که متکی به امراثبات نش�ده میباش�د وارد نیس�ت لذا وبه استناد ماده 2قانون 
آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوی صادرمیگردد رای صادره حضوری بوده ظرف20روزپس ازاباغ قابل تجدید نظ خواهی درمحاکم 

تجدید نظر استان گلستان میباشد.
 317 -رییس شعبه 6 دادگاه حقوقی شهرستان گرگان- قاسمی فر

آگهی مزایده اموال منقول
  درپرونده کاسه 970544/شعبه اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری آزادشهر محکوم له ابوالقاسم غامی 
بطرفی�ت مجی�د غامی لذا اجرای احکام درنظردادر 2دانگ خودرو جک بش�ماره پاک 527 ق 76 متعلق به مجید غامی را توس�ط 
کارش�ناس ارزیابی گردیده اس�ت ازطریق مزایده بفروش میرسد 1دستگاه خودرو جک بش�ماره پاک 527 ق 76-ایران99 بشماره 
موتور3032496بشماره شاسی 113492رنگ مشکی مدل1394تیپ C5 که براورد 2دانگ ازقیمت این خودرو بمبلغ چهارصد میلیون 
ریال ارزیابی گردیده اس�ت مقررگردید خودرو فوق الذکر درروزسه شنبه 1397/10/04ساعت11-ازطریق مزایده درمحل دادگستری 
آزادش�هر بفروش برس�د قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبکسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده 
درصد مبلغ پیش�نهادی فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف اس�ت حداکثر تایکماه نس�بت بپرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین در 
صورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک 

نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعانات الصاق میگردد.
354-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسینی فر

آگهی اباغ دادنامه
  پرونده کاسه9709980059700225بایگانی970288/شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9709970059701027خواهان 
تعاونی اعتباری امید جلین باوکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین باوکالت آتنا تناور فرزند علی اکبر بنشانی استان گلستان شهرستان 
گرگان خ ولیعصر پاساژ مروارید ط 7واحد 4خواندگان1-حسین بابائی نصرآبادی فرزند قدیر بنشانی استان گلستان- گرگان روستای نصرآباد 
روبروی مرکزبهداشت منزل قدیر بابائی2-داود اکبری فرزند ابوالقاسم بنشانی استان گلستان-گرگان اداره ثبت احوال گرگان3-عبدالحسین 
اکبری باغ گلبن فرزند ابوالقاسم مجهول المکان خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه چک)رای دادگاه( در خصوص دعوی 
تعاونی اعتبار امید باوکالت مع الواس�طه موسس�ه اعتباری کاس�پین باوکالت آتنا تناور بطرفیت1-داود اکبری ف ابوالقاسم2-حسین بابائی 
نصرآبادی ف قدیر3-عبدالحسین اکبری باغ گلبن ف ابوالقاسم بخواسته مطالبه مبلغ ششصد وده میلیون ریال موضوع 1فقره چک مستند 
دعوی بش�ماره446399مورخ1396/01/20عهده حساب جاری بانک ملی شعبه گرگان بااحتساب خسارات تاخیرتادیه ودادرسی بشرح متن 
دادخواست تسلیمی نظرباینکه صدور وجود اصل چک دریک خواهان دالت براشتغال ذمه خواندگان بمیزان وجه مندرج درمتن آن درمقابل 
خواهان بعنوان دارنده را دارد وباتوجه باینکه مستند مرقوم ازهرگونه تعرض مصون مانده وبه اصالت آن خدشه ای وارد نشده ودرمقابل دعوی 
مطروحه نیزدفاعی ازس�وی خواندگان دعوی معمول نش�ده وایراد وتکذیبی بعمل نیامده است ودلیلی دائربرپرداخت وجه چک مورد دعوی 
وتحصیل برائت ذمه ازسوی مشارالیهما ابرازنگردیده است لذا دادگاه دعوی را محمول برصحت تشخیص وبااحراز مدیونیت خواندگان واصل 
استصحاب بقاء دین واشتغال ذمه مستندا” به مواد310و311قانون تجارت وتبصره الحاقی به ماده 2قانون صدورچک مصوب1376/3/10مجمع 
تشخیص مصلحت نظام وقانون استسفاریه تبصره مذکورمصوب مجمع مزبور مورخ1377/9/21ومواد198و519قانون آئین دادرسی مدنی دعوی 
خواهان رابا ش�رایط مذکور وارد تش�خیص وحکم به محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت تضامنی مبلغ ششصد وده میلیون ریال )اصل 
خواسته(ومبلغ دومیلیون ششصد وسی ودوهزار ریال هزینه دادرسی ومبلغ یک میلیون وپانصد وهشتاد وچهار هزارریال حق وکاله وکیل بدوی 
درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی ظرف20روزپس ازاباغ مستندا به ماده 306قانون اخیرالذکر قابل واخواهی درهمین دادگاه 
میباشد درمورد خسارت تاخیرتادیه باتوجه به عدم احراز شرایط وقیود مقرر درماده 552قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان دراین مورد 
غیروارد تشخیص ودراجرای ماده 197همان قانون حکم به بیحقی خواهان دراین مورد صادر واعام مینماید ظرف مدت20روزپس ازاباغ برابر 

مواد331)بند الف(-336همان قانون قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظراستان گلستان- گرگان میباشد.
326-رئیس شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی گرگان-زاهدی

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  کت�ول  آب�اد  عل�ی  کیفری2شهرس�تان  دادگاه  9509981767900362بایگانی970430/ش�عبه  کاس�ه  پرون�ده    
ش9709971765801155ش�کات1-محمد باقرمهاجر ف محمد حسن بنشانی گلس�تان کردکوی پاساژجمهوری طا فروشی2-دادسرای 
عمومی وانقاب شهرس�تان علی آباد کتول بنش�انی اس�تان گلس�تان-علی آباد کتول بلوار امام رضا نبش فرودس�ی12و3-هادی برزگر 
ف محم�د علی نش�انی علی اباد بلوار امام رضا نرس�یده به ایران خودرو منزل برزگر 4-محمد تق�ی صادقی ف مختار باوکالت جابر اکبری 
متهمین1-نیلوفر پاکباز ف حسین 2-مهسا پاکباز ف منوچهر3-ساحله پاکباز ف بهرام 4-جال دل آرام ف حسین باوکالت کاظم حاجی 
پاشا ف محمد اتهام ها1-مشارکت درسرقت درلباس فروشی واقع درفاضل آباد شامل40دست تاب وشلوارک 2-مشارکت درسرقت 1عدد 
س�رویس طا درحدود 70 گرم واقع درکردکوی3-مشارکت درس�رقت طاجات درطا فروشی واقع درعلی آباد کتول شامل50عدد النگو 
گردشکار باعنایت به محتویات پرونده وشکایت شکات علیه متهمان پاکباز ودل ارام دائر برسرقت که پس ازدستور قضایی انجام تحقیقات 
اولیه وتکمیلیدادس�را منتهی به قرارجلب به دادرسی وکیفرخواس�ت درخصوص متهمان گردید وپرونده جهت ادامه رسیدگی به محاکم 
عمومی علی اباد ارسال گردید دادگاه نسبت به تعیین وقت رسیدگی واستماع اظهارات حضاراقدام وپس از اجرای تشریفات قانونی ختم 
رسیدگی ودادرسی را اعام وبا استعانت ازخداوند متعال وتکیه بروجدان بشرح ذیل مبادرت به صدوررای مینماید)رای دادگاه(درخصوص 
اتهام1-نیلوفر پاکباز ف حسین2-مهسا پاکبان ف منوچهر3-ساحله پاکباز ف بهرام هر3فعاغایب دائربرمشارکت درسرقت50 عدد النگو 
ازاموال آقای صادقی باوکالت جابراکبری ازعلی آباد کتول ومش�ارکت درسرقت70گرم طاجات ازاموال آقای مهاجر ازکردکوی-مشارکت 
درسرقت40دست تاب شلوارک ازلباس فروشی درفاضل اباد4-جال دل آرام ف حسین با ش م 2260093270متولد 1357شغل آزادایرانی 
ش�یعه اهل وساکن قائمش�هر آزاد باتودیع وثیقه باوکالت حاجی پاشا دائربرمعاونت درسرقت بیش از2نفر موضوع ماده656قانون تعزیرات 
1375نسبت به طاجات موضوع شکایت آقای صادقی باوکالت آقای اکبری توسط متهمان نیلوفر- مهسا- ساحله شهرت جملگی پاکباز 
ازطریق تسهیل وارائه طریق و رانندگی خودرو نسبت به متهمان موضوع کیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقاب علی اباد کتول 
که بموجب آن برای متهم تقاضای مجازات ش�ده اس�ت دادگاه باتوجه بمحتویات پرونده ازجمله ش�رح شکایت شکات وباتوجه به گزارش 
ضابط وصورتجلسات تنظیمی وتحقیقات بعمل امده وباتوجه وصورتجلسه علت ونحوه دستگیری ونظربه تصاویرضبط شده توسط دوربین 
های مغازه ها ش�کات وباعنایتبعدم حضور وعدم میسرش�دن جلب متهمان ردیف های 1الی 3ونظر براظهارات وانکار باوجه متهم ردیف 
4وسایراماره ها وقرینه ها مفید علم مظبوط درپرونده ازجمله وجود رابطه خویشاندی واقامت در1شهرستان که خود قرینه ای برشناخت 
ووحدت قصد بین معاون ومباش�رین میباش�دبزهکاری متهم را درحد اتهام معنونه محرز ومسلم دانس�تهلذا بااستناد به ماده 656قانون 
تعزیرات 1375ومواد 19-122-134قانون مجازات اسامی 1392وبارعایت قواعد ناظربرتعدد جرم هریک ازمتهمان ردیف1الی3رابه رد مال 
و1-چهارس�ال ونیم حبس تعزیری و80ضربه ش�اق تعزیری بابت س�رقت اموال آقای صادقی2-چهارسال حبس تعزیری و80ضربه شاق 
تعزیری بابت س�رقت اموال آقای مهاجر3-س�ه سال ونیم حبس تعزیری و75ضربه ش�اق تعزیری بابت سرقت ازلباس فروشی فاضا آباد 
محکوم مینماید ومتهم ردیف 4رابه تحمل 2سال حبس تعزیری محکوم مینماید اجرای حکم شاق درغیرسروصورت ونواحی حساس بدن 
درحالی که لباس متعارف برتن دارد درمحوطه اجرای احکام کیفری دادگس�تری علی آباد کتول بطورمتوس�ط نواخته خواهد شد درضمن 
نظرباینکه متهم ردیف4در پرونده امربه علت اتهام انتسابی بازداشت بوده این ایام بازداشت قبلی محکوم علیه درراستای مواد515قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب1392و27قانون مجازات اسامی مصوب92/2/1ورای وحدت رویه شماره 654مورخه10 /80/7-ازمقدار تعزیر 
تعیین شده بمیزان بازداشت قبلی کسر میگردد اجرای احکام کیفری دادگستری به قائم مقامی ازدادگاه مکلف به احتساب این ایام بازداشت 
میباشد ودرخصوص سایراتهامات متهم ردیف 4دائربرمشارکت  درسرقت های فوق الذکر بهراه سایرمتهمان ومعاونت درسرقت ازطافروشی 
اقای مهاجر درکردکوی ولباسفروشی درفاضل آباد باتوجه به محتویات پرونده ازجمله شرح گزارش وتحقیقات بعمل آمده وصورتجلسات 
تنظیمی ونظربه انکارمتهم در جلسه یوم جاری وبااختیار دادگاه درتطبیق عنوان با موضوع ونظربه سایرمحتویات پرونده وقوع بزه محرز 
ومس�لم نمیباشد وبااس�تناد به ماده 4و265-ازقانون ایین دادرسی کیفری مصوب92/12/4حکم بربرائت متهم فوق الذکر ازاتهام انتسابی 
صادرواعام میدارد رای صادره نس�بت به متهم ردیف4حضوری محسوب توجها به مواد 426-427-431 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامورکیفری مصوب92ظرف20روز ازتاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظراس�تان گلس�تان 
میباش�د ورای صادره نسبت به س�ایرمتهمان غیابی ظرف مدت20روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی درهمین مرجع وسپس ظرف20روزقابل 

تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان گلستان میباشد.  
233-رئیس شعبه 101دادگاه کیفری2شهرستان علی آباد کتول-ابراهیمی

دادنامه
ش  نهای�ی  بندرگزتصمی�م  کیفری2شهرس�تان  کاسه9509981743400126بایگانی961071/ش�عبه101دادگاه  پرون�ده     
9709971742400354ش�کات1-مهدی قندهاری ف علی مردان2-رضا باقری ف س�عداله باوکالت سید بش�یر بابازاده ف حاج سید 
عل�ی به نش�انی بندرگز خ امام خمینی پاس�اژ امام رضا ط2و3-حس�ینعلی بطیاری ف محمد علی باوکال�ت محمد علی نقوی ف ولی 
بنش�انی اس�تان گلس�تان- گرگان خ ولیعصر عدالت16مجتمع مرجان ط3واحد 7متهمین1-بهنام کیاء ف نورمحمد بنشانی گلستان 
کردکوی ک پش�ت س�پاه روبروی مدرسه س�ابق فهمیده آپارتمان ط2و2عباس بهروز میمنتی ف هوش�نگ بنشانی گلستان بندرگز 
اتهام1-مش�ارکت درفروش مال غیر 2-جعل گردشکار درتاریخ 2/4/ 1395مهدی قندهاری علیه عباس بهروز میمنتی مبنیبرفروش 
مال غیر به دادس�رای عمومی وانقاب بندرگز ش�کایتی مطرح کهدراین حین رس�یدگی رضا باقری بدین عنوان علیه بهروز میمنتی 
شکایت مطرح که دادسرا پس ازاستماع شکایت واستماع گواهی گواهان وجلب نظرکارشناسی وتحقیقات معموله وعدم حضورمتهم 
باصدور کیفرخواس�ت به دادگاه ارس�ال که دادگاه باتعیین وقت رس�یدگی وعدم حضورمتهمین پس ازاستماع شکایت شکات ووکا 
آنان ضمن ختم رس�یدگی با اس�تعانت ازدرگاه خداوند متعال باتکیه برش�رف ووجدان مبادرت بصدوررای بش�رح ذیل مینماید)رای 
دادگاه( درخصوص ش�کایت مهدی قندهاری ف علی مردان باوکالت بش�یر بابازاده علیه عباس بهروز میمنتی بدون مشخصات دیگر 
ازوی بلحاظ عدم حضور دارای س�وابق متعدد کیفری مبنی برفروش مال غیر بش�رح کیفرخواس�ت ش�کایت که ش�اکی بیان داشت 
بامراجع�ه به بنگاهی دربندرگز خواس�تار خرید آپارتمان ش�دم رضا قلی پور گف�ت درکردکوی دارم بامهرداد کی�ا تماس گرفته وی 
گف�ت دارم بااتف�اق چند نفر به کردکوی آمدیم آقای کیا س�اختمان رانش�ان داد کیا گفت آقای میمنتی مالک اس�ت ماقبول کردیم 
قولنامه نوش�تیم بعدا متوجه ش�دیم آقای کیاء باوکالت نامه جعلی مبادرت بفروش آپارتمان پ�اک ثبتی2/4195درکردکوی خیابان 
عباس�پور کوچه 6بمن شده اس�ت بعدا متوجه شدیم که سند رسمی بنام حس�ینعلی بطیاری میباشد وبکسی واحد رانفروخته است 
ودرخصوص ش�کایت رضا باقری ف سعداله باوکالت بشیر بابازاده علیه متهم صدرالذکر مبنی برفروش 1واحد آپارتمان درطبقه دیگر 
ازمجتمع پاک2/4195واقع درکردکوی خیابان عباس�پور کوچه 6بش�رح کیفرخواست وشکایت شاکی که بیان داشت من ساختمانی 
خواستم آقای قندهاری بهنام یا مهرداد کیاء رابرای فروش بمن معرفی کرده است گفت وی ساختمانی درکردکوی دارد کهآقای کیاء 
س�اختمان رانش�ان داده برگ فروشنامه را نشان داد که مشخص بود اول مالک اولیه حسینعلی بطیاری بوده است من درتاریخ 11/27 
/1394دربندرگز این آپارتمان راخریداری بعدا مش�خص ش�د مالک کسی دیگربودن است ونیزدرخصوص شکایت حسینعلی بطیاری 
ف محمد علی باوکالت محمدعلی تقوی علیه بهنام کیاء مبنی برجعل امضاء اثرانگشت واستفاده از جعل واثرانگشت مجعول وشرکت 
درکاهبرداری بش�رح کیفرخواس�ت وشکایت که ش�اکی بیان داش�ت من دارای 2 دس�تگاه آپارتمان درآدرس اعامی طبقات2و3 
کردکوی بودم پس ازمدتی متوجه ش�دم که اقای کیاء باجعل امضاء من ذیل قولنامه ای رابادرج اثرانگش�ت من خود را مالک دانس�ته 
وبخریداران وش�کات ردیفهای اول ودوم هرطبقه را فروخته اس�ت ومتواری ش�ده اند که دادگاه باماحظه ش�کایت ش�کات وگواهی 
گواه�ان ک�ه جملگی بیان داش�تند آپارتمان را متهم ردیف 2نش�ان داده میگفت مال آقای متهم ردیف اول میباش�د وآقای میمنتی 
پسرخاله من میباشد وخود قولنامه مجعول ارائه نموده وبجای مالک امضاء نموده است بااستناد1-شکایت شکات2-گواهی گواهان3-
نظریه کارشناس�ی 4-عدم حضورمتهمین5-سوابق متهمین 7-کپی قولنامه ها8-سند رسمی مالکیت شاکی ومواد 523و536قانون 
تعزیرات اس�امی متهم رابه اتهام جعل واس�تفاده ازس�ند مجعول بپرداخت دوازده میلیون ریال جزای نق�دی درحق دولت محکوم 
مینماید ودرخصوص اتهام متهم بمش�ارکت درفروش مال غیرمذکور مس�تندا به ماده 125قانون مجازات اس�امی ونیز با رعایت ماده 
1قانون تش�دید مجازات مرتکبین ارتشاء واختاسوکاهبرداری که ناظر به ماده 1قانون انتقال مال غیر متهم رابه تحمل 7سال حبس 
ورد مال فروخته ش�ده به ش�اکی ومالک ونیز پرداخت چهارصد وس�ی وپنج میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم مینماید 
که بااس�تناد ماده 134قانون مجازات اس�امی مجازات اش�د قابل اجراس�ت ودر خصوص اتهام عباس بهروز میمنتی برفروش 2فقره 
مال غیربش�کات بشرح شکایت ش�کات وگواهی گواهان واوراق پرونده وعدم حضورمتهم وس�ابقه وی بزهکاریهای وی محرزدادگاه 
باس�تناد ماده 1قانون تش�دید مجازات مرتکبین ارتش�اء واختاس وکاهبرداری که ناظربه ماده 1قانون انتقال مال غیرمیباشد متهم 
را به 2فقره7س�ال حبس ونیز به رد مال فروخته ش�ده به ش�اکی ومالک ونیزبپرداخت چهارصد وسی وپنج میلیون ریال جزای نقدی 
درحق دولت محکوم مینماید که بااس�تناد ماده 134قانون مجازات اس�امی مجازات اشد قابل اجراست ودرخصوص اتام عباس بهروز 
میمنتی مبنی برفروش2فقره مال غیربه ش�کات بش�رح شکایت شکات وگواهی گواهان واوراق پرونده وعدم حضور متهم وسابقه وی 
بزهکاریهای وی محرز دادگاه بااس�تناد ماده1قانون تش�دید مجازات مرتکبین ارتش�اء واختاس وکاهبرداری که ناظربه ماده 1قانون 
انتقال مالغیر میباش�د متهم رابه 2فقره 7س�ال ونیزبه رد مال فروخته شده به ش�کات وجزای نقدی به 2فقره چهارصد وبیست وپنج 
میلیون ریال درحق دولت محکوم میگردد که باس�تناد ماده 134قانون مجازات اس�امی احدی از مجازات اش�د قابل اجراس�ت آرای 
ص�ادره بلحاظ عدم حضور متهمین وعدم ارس�ال ایح�ه ای غیابی پس ازواخواه�ی ظرف20روزقابل واخواهی دراین دادگاه س�پس 

ظرف20روزقابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان گلستان خواهد بود. 
190-رئیس شعبه اول دادگاه کیفری 2شهرستان بندرگز- اصغری

آگهی مزایده مال غیر منقول - نوبت اول
   درپرونده کاس�ه 97/42/اجرایی حل اختاف مطرح دراجرای احکام مدنی دادگس�تری علی آباد کتول محکوم علیه عیسی آهمند 
ف خدا داد محکوم اس�ت بپرداخت351/000/000ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام خسارات متعلقه قانونی درحق ناهید بزی ف شاه 
محمد ومبلغ17/550/000ریال بابت هزینه اجرا که جهت اس�تیفای محکوم به وهزینه اجرا ملکی بامشخصاتی که درادامه خواهد آمد 
ازمحکوم علیه توقیف وبارعایت شرایط مزایده بفروش میرسد )توصیف اجمالی ملک(1قطعه زمین بمساحت230مترمربع واقع درعلی 
آباد کتول خیابان ولیعصر)عج(کوچه فجر19-که درآن1دس�تگاه س�اختمان ویایی بااعیانی بمس�احت115مترمربع دارای مشخصات 
فیزیکی دیوارها ازجنس آجر وس�یمان - س�قف ازجنس خرپا باپوش�ش حلب- نما ساختمان س�یمانکاری شده ودارای امتیازات آب 
برق گاز میباش�د حدود اربعه ملک تعرفه ش�ده ش�مال دیواریس�ت به متصرفی اشخاص شرق دیواریس�ت له متصرفی عبداله تاجی 
جنوب درب و دیواریس�ت بکوچه فجر19وغرب دیواریس�ت به متصرفی نصرت اله تاجی که مح�دود ومتصل میگردد درضلع جنوبی 
عرصه 1باب انباری به مساحت15/50مترمربع با سازه آجر وسیمان سقف طاق ضربی ودرب ورودی پروفیل آهن احداث گردیده است 
ک�ه باتوجه به تحقیقات بعمل آم�ده درخصوص ارزش زمین درآن محدوده موقعیت مکانی مس�احت عرصه واعیان ومتعلقات قدمت 
س�اختمان ودرنظرگرفتن جوانب موثر درارزیابی ارزش عرصه واعیان ومتعلقات ملک تعرفه ش�ده مبلغ975/000/000ریال محاس�به 
وبرآورد میگردد زمان مزایده روزیکش�نبه مورخه1397/10/09س�اعت 11الی12مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد 
کتول)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کار ش�ناس تعیین گردیده ش�روع وبرنده مزایده کسی اس�ت که بااترین مبلغ 
رادرجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده میبایس�ت 10درصد مبلغ پیش�نهادی رانقدا” وفی المجلس بحساب سپرده دادگستری واریز 
والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلس�ه مزایده واریزنماید واا وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی س�پرده واریزی10درصد 
پس ازکس�رهزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده 
مزایده میباش�د4-مطابق مواد 142و143قانون اش�عاری چنانچه شکایتی راجع بمزایده باشد میبایس�ت ظرف1هفته ازتاریخ مزایده 
تقدیم ش�ود وتحویل ملک پ�س ازتایید صحت جریان مزایده ازناحی�ه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ب�ود در صورت عدم تائید 

صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
338- اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول

آگهی احضار متهم
احترام�ًا در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیف�ری دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری ب�ه آقای حیات حدیدی فعًا 
مجه�ول المکان که به اتهام فروش مال غیر- در پرونده کاس�ه 9609980841200671/960777-ش�عبه دوم بازپرس�ی  دادس�رای 
عمومی و انقاب ایام تحت تعقیب می باش�د لذا اباغ میگردد ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نش�ر آگهی جهت دفاع از اتهام منتسبه 

در این شعبه حاضر واا تصمیم قانونی اتخاذ میگردد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام- محسن میرزایی

آگهی احضار متهم
بدینوس�یله وفق ماده 174 قانون آیین دادس�ری کیفری به متهم مجهول المکان به نام سیامک عباسی فرزند محمد اباغ میگردد در 
خصوص شکایت امیدعلی جلیلی فصیح و خانم ها سمیرا-شکوفه- علی فرزانه – سعیده همگی جلیلی فصیح دائر بر خیانت در امانت 

ظرف حدأکثر یک ماه پس از نشر آگهی در این دادگاه حاضر واا دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود.
دادرس دادگاه عمومی بخش هلیان – کیان سلطانیان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بن�ا ب�ه تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرس�ی دادگاهه�ای عمومی و انقاب در امور کیفری به خیراله میش�خاصی فرزند جمعه 
فعا مجهول المکان اباغ میگردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر ترک انفاق در پرونده کاس�ه 970523 ش�عبه 105 دادگاه کیفری 
دو ایام در جلس�ه مورخ 1397/10/12 س�اعت 8/30 در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور ، دادگاه رأس�ًا مبادرت به صدور رأی 

غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ایام- رضا رشیدی نیا

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای صدرا یاری فرزند محمد اباغ میگردد از تاریخ نشر این آگهی حدأکثر ظرف 
یکماه جهت دفاع از عنوان اتهامی خود مبنی بر کاهبرداری در پرونده کاس�ه 960998841300384 به ش�ماره بایگانی 960422 در 
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام حاضر گردد عدم حضور در موعد مذکور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 

ضمنًا مطابق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشند. 
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب ایام – بهروز نجفی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 9309980841101603 به ش�ماره بایگانی 961119 این ش�عبه متهم بنام خانم پروین پاکنهاد فرزند علیرضا حسب 
ش�کایت اداره منابع طبیعی شهرس�تان ایام به اتهام فروش اراضی ملی تحت تعقیب قرار گرفته اس�ت با عنایت به مجهول المکان 
ب�ودن مته�م و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری ب�ه نامبرده اباغ میگرد تا در موعد مق�رر یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب ایام- میاد خادمی

آگهی فقدان سند مالکیت قطعه 4 بخش 4 بهمئی 
آقای صمد هوش�مندی زاده فرزند  خداداد با تس�لیم س�ه برگ استشهادیه گواهی ش�ده از طرف دفترخانه 8  دهدشت و  یک برگ 
تقاضای کتبی مدعی اس�ت که 1 جلد س�ند مالکیت شش�دانگ پاک 127/2047  که  ذیل شماره ثبت 3240 صفحه 152  دفتر 30 به  
ش�ماره چاپی 443820  س�ری ب  سال 93  به نام مش�ارالیه  ثبت و صادر شده و به موجب خاصه سند رهنی  شماره 18143 مورخه 
1393/11/01 دفترخانه 53  لیکک به مبلغ 306160518  ریال نزد بانک  مس�کن ش�عبه لیکک در رهن می باش�د به علت جا بجایی  
مفقود  گردیده و نامبرده تقاضای  صدور المثنی سند مالکیت نموده است لذا مراتب طبق اصاحیه تبصره یک اصاحی ماده 120 آئین 
نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر  کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و  یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا خاصه معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل ارائه نشوده اداره ثبت المثنی  سند مالکیت را طبق مقررات 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. تاریخ انتشار: 97/9/18
رئیس اداره ثبت  اسناد و اماک کهگیلویه – یاری زاده 

مفقودی
 برگ س�بز – س�واری پ�ژو 405  جی ال ایک�س XU7 به رن�گ نقره ای متالی�ک مدل 1394  
ب�ه  ش�ماره پ�اک 266ج23 ای�ران 75  و ش�ماره موت�ور 124K0709002  و ش�ماره شاس�ی 

NAAM01CE2FR222258 مفقود و از درجه اعتبار ساقط  است. 
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مفقودی
 شناس�نامه مش�خصات )برگ سبز(  س�واری پژو 405  جی ال ایکس 1800 آی به رنگ نقره ای 
متالی�ک مدل 1390 به ش�ماره پاک 254ج17 ایران 75  و ش�ماره موت�ور 12490272842  و 

شماره شاسی NAAM01CA7CE375207 مفقود  و از درجه ا عتبار ساقط است. 
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آگهی اباغ وقت رسیدگی به آقای خزعل البوخنفر فرزند لفیته 
  خواهان آقای حسن خلیفی  فرزند  سبیتی دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای خزعل البوخنفر فرزند لفیته  و علیرضا خنافره فرزند 
س�احی به خواس�ته رفع مزاحمت از یک قطعه زمین مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9609986159101269  
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شادگان ثبت و وقت رسیدگی   مورخ 1397/10/26 ساعت 10:00 جهت اجرای 
قرار کارشناس�ی تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ 
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   و اجرای قرار کارشناسی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری  شهرستان شادگان 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده: 142/9/97 خواهان: س�حر  دریس طرفی  به نش�انی آبادان جمش�یداباد بهمن 40 فرعی دوم خوانده : علیرضا ربانی 
شکفته  نشانی: مجهول المکان  خو استه: مطالبه  نفقه مرجع رسیدگی : شعبه 9 شورای حل اختاف آبادان وقت رسیدگی: 97/10/29 
س�اعت 18 خواهان دادخواس�تی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این ش�عبه نموده اند که تحت کاسه  142/9/97 به ثبت 
رس�یده و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باش�د به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی آگهی  اباغ دادخواست 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. 
1007/97/ح - رئیس شعبه 9 شورای حل اختاف آبادان 

نشر آگهی حصر وراثت 
  خانم معصومه محبی فرزند منصور  دارای  شماره شناسنامه 887  به شرح  کاسه 721/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رستم عسگری حسن وند  فرزند سهراب  به  شماره شناسنامه 10029  در تاریخ 95/4/18 در 
اقامتگاه موقت خود بدرود زندگی  گفته و  ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  عصمت همایی جونقانی  شماره شناسنامه 1840963468  
مادر متوفی 2. ش�هناز پیدایش بیش�ه شماره شناسنامه 1289291012  نس�بت با متوفی همسر  3.  معصومه محبی  شماره شناسنامه 
887   همس�ر متوفی 4. بتول ناظری یزدآبادی  ش�ماره شناس�نامه 1100299645  همس�ر متوفی 5. زهرا  عسگری حسن وند شماره 
شناس�نامه 1270583311  دختر متوفی  6. لیا عس�گری  حس�ن وند ش�ماره شناس�نامه 1271359677 دختر متوفی 7. محمدضا 
عس�گری حسن وند شماره شناسنامه 1810711576 پسر متوفی 8. محمدجو اد  عسگری حسن وند شماره شناسنامه 1810780144  
پس�ر متوفی و اغیر  اینک با انجام تش�ریفات 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 ابادان 

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاس�ه پرونده: 408/4/97ح خواهان:   س�ارا  غانمی با وکالت س�عید معتوقی زاده بحرانی  به نشانی آبادان  خ امیری مجتمع ادریس 
– طبقه ا ول خواندگان: احسان حاجی زاده – قاسم دریس – حسین دریس  خواسته: اعتراض ثالث مرجع رسیدگی : شعبه 4 شورای 

حل اختاف آبادان وقت رسیدگی: 97/10/29 ساعت 9 صبح  خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شعبه 
نموده اند که تحت کاس�ه 408/4/97ح به ثبت رس�یده و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باش�د 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 4 شورای حل اختاف آبادان 

9- حصروراثت
آقای غامرضا حس�نی کبوترخانی فرزند عباس دارای شناس�نامه 1091 ش�رح دادخواست ش�ماره 631-29-97 مورخ 1397/9/17 
توضیح داده شادروان فائزه حسنی کبوترخانی فرزند غامرضا بشناسنامه 2980883484 در تاریخ 1396/2/5 در شهر کرمان فوت 
شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- غامرضا حسنی کبوترخانی فرزند عباس ش.ش 1091 متولد 1341 پدر متوفی. 2- مریم 
عب�اس زاده فت�ح آبادی فرزند محمد به ش.ش 919 متول�د 1345 مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار 
محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به 
ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
631 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

10- اباغ وقت رسیدگی
خواه�ان احمد برن�ا به طرفیت خوانده محمد عتیق به خواس�ته مطالبه اجور معوقه به ش�ماره 
کاس�ه پرونده 97/544 ثبت و وقت رس�یدگی 97/10/5 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد ماده 
73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی 
می ش�ود خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف غیابا 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
544 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

11- اصاحیه
در آگهی حصروراثت ش�ورای حل اختاف شماره دو شهرستان عنبرآباد چاپ شده در روزنامه 
حمایت مورخ 97/9/14 ش�ماره 4356 خانم سکینه مریدی فرزند اسام ش.ش 3030411877 

فرزند متوفی صحیح می باشد که از قلم افتاده بدینوسیله اصاح می گردد.

12- حصروراثت
آقای محمدرضا خانی زاده ده جمالی فرزند علی دارای شناس�نامه 366 ش�رح دادخواست شماره 970579 مورخ 1397/9/7 توضیح 
داده ش�ادروان ش�هربانو مهاجری رفسنجانی فرزند محمد بشناس�نامه 36525 در تاریخ 97/6/24 در شهر کرمان فوت شده و وراث 
حی�ن الف�وت وی عبارتن�د از : 1- محمدرضا خانی زاده ده جمال�ی فرزند علی متول�د 1353/8/9 ش.ش 366 کدملی 3219869106 
همس�ر متوف�ی. 2- فرزانه خانی زاده ده جمال�ی فرزند محمدرضا متولد 1387/6/18 ش.ش – کدمل�ی 2982051184 فرزند متوفی. 
3- فاطمه خانی زاده ده جمالی فرزند محمدرضا متولد 1386/1/15 ش.ش – کدملی 2981871625 فرزند متوفی. 4- سکینه عامری 
اختیارآب�ادی فرزند فرج اله متولد 1327/8/2 ش.ش 20 کدملی 2993482343 مادر متوفی. 5- محمد مهاجری رفس�نجانی فرزند 
ابراهی�م متول�د 1320/8/15 ش.ش  36 کدمل�ی 2993478885 پدر متوف�ی.  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 باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به 
ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
579 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان
آگهی تغییرات شرکت آریا مهان شرقی سهامی خاص به 

شماره ثبت 487915 و شناسه ملی 10380634527 
به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سعید 
س�جادی کد مل�ی 0638246989 و خانم فاطم�ه تقی زاده 
مایانی کد مل�ی 0935370481 به ترتیب ب�ه عنوان بازرس 
اصلی و ب�ازرس علی البدل برای مدت 1 س�ال مالی انتخاب 

گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )310832(

آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم خراسان جنوبی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3434 و شناسه ملی 

10360048478
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/30 تصمیمات 
ذی�ل اتخ�اذ ش�د : 1 - آق�ای عب�اس طاهرخان�ی به ش�ماره ملی 
006236186 ب�ه نمایندگی از ش�رکت همکاران سیستم)س�هامی 
عام( ثبت ش�ده به ش�ماره 76396 و شناس�ه ملی 10101212701 
به س�مت رئیس هیات مدیره و آقای س�جاد حسنی به شماره ملی 
00559366663 به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت 
طرحهای عمومی )س�هامی خاص( ثبت شده به شماره 132563 و 
شناس�ه ملی 10101758405 به س�مت نائب رئی�س هیات مدیره و 
مدیرعامل و آقای بهزاد عبدالخالقی به ش�ماره ملی 0071159878 
به نمایندگی از شرکت اطاعات مدیریت همکاران سیستم )سهامی 
خاص(ثبت شده به شماره 159108 وشناسه ملی 10102017994 به 
س�مت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره 
ت�ا تاریخ 12/ 02/ 1398 انتخاب گردیدند. 2 -کلیه اس�ناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور و اسناد مالی شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، 
قراردادها، عقود اس�امی با امضای مش�ترک مدیر عامل و یک نفر 
از اعضای هیات مدیره همراه با مهر ش�رکت و در غیاب مدیرعامل 
با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متففا همراه با مهر ش�رکت 
معتبر خواهد بود. س�ایر مکاتبات عادی و اداری به استثنای موارد 

فوق با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان جنوبی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )309648(

آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم خراسان جنوبی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3434 و شناسه ملی 

 10360048478
ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ع�ادی س�الیانه مورخ 
1397/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - پس از گزارش بازرس 
قانونی، ترازنامه و حس�اب س�ود و زیان ش�رکت برای س�ال مالی 
منتهی ب�ه 29/ 12/ 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 2 - موسس�ه 
حسابرس�ی و خدم�ات مدیریت آگاه�ان تراز توس ثبت ش�ده به 
ش�ماره 853 و شناس�ه ملی 10380099628 به س�مت حسابرس 
مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبتین روش آریا ثبت 
شده به ش�ماره 28787 و شناس�ه ملی 10320729344 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال مالی انتخاب گردیدند. 3 - 
روزنامه کثیراانتشارحمایت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان جنوبی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )309649(

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست  ضمائم 
کاسه پرونده: 9709985870900418، وقت رسیدگی: 1397/10/29 ساعت 10:00 صبح، خواهان: بهرام حصاری، خواندگان: 1- مجید 
گل سفیدی 2- رستم محمدی 3-  شرکت  سیال فن کاربه مدیریت آقای محمدی ، خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم 
شورای حل اختاف نموده که جهت رسیدگی به حوزه 9 شورای حل اختاف ارجاع گردیده است و وقت رسیدگی تعیین شده، به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور حوزه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضوربهم رساند. چنانچه بعدا 

اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.15
دبیر شعبه 9 شورای حل اختاف بجنورد 

آگهی مفقودی 
برگه س�بز وانت آریس�ان مدل 96 به ش�ماره پاک  ای�ران 26 – 691  ص 59 و ش�ماره موتور 
118J5006460 و  شاس�ی NAAB66PE5HC401896  متعلق به فرش�ید حسنی  قلعه حسن 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . 
شیروان 

آگهی حصر وراثت
خانم الهام ش�هرت ش�یرزادی ده کهنه  نام پدر فرضعلی  بشناس�نامه 1238 صادره از مسجدس�لیمان در خواس�تی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش  مرحوم فرضعلی  ش�هرت ش�یرزادی ده کهنه   بشناس�نامه  519 صادره از ایذه 
در تاریخ 97/5/3 در مسجدس�لیمان اقامتگاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-الهام ش�یرزادی ده کهنه بشماره شناسنامه 
1238  ص�ادره از  مسجدس�لیمان)فرزندمتوفی(2-ایمان ش�یرزادی ده کهنه بش�ماره شناس�نامه3322  صادره از مسجدس�لیمان 
)فرزندمتوفی(3-احس�ان شیرزادی ده کهنه بش�ماره شناسنامه 2185 صادره از مسجدس�لیمان )فرزندمتوفی(4-آناهیتا شیرزادی 
ده کهنه بش�ماره شناس�نامه9422  صادره از مسجدس�لیمان )فرزندمتوفی(5-توران ش�یرزادی بش�ماره شناس�نامه  491صادره از  
ایذه)همسرمتوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی 

صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6656شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان- انصاری زاده 

حصروراثت
آق�ای غانم  ش�هرت مفوض فرزند عبدالعب�اس بشناس�نامه 5270006685 صادره از امیدیه درخواس�تی به خواس�ته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم عبدالعباس ش�هرت مفوضی فرزند علی شناس�نامه 11394 صادره از خرمش�هر 
در تاری�خ 96/9/25 در اقامت�گاه دائمی�ش فوت و ورث�ه اش عبارتند از : 1-متقاضی با مش�خصات باا2-خش�ام رضائی بصیر فرزند 
عبدالعباس ش.ش 2130 صادره از آغاجاری 3-کاظم مقوضی فرزند عبدالعباس ش.ش 690 صادره از آغاجاری 4-سالم مقوض فرزند 
عبدالعب�اس ش.ش1850039917  ص�ادره ازامیدیه)فرزندان ذک�ور متوفی ( 5-رقیه مفوض فرزند عبدالعب�اس ش.ش3993 صادره 
ازامیدیه )فرزند اناث متوفی ( 6 –غنیمه حلیمی فرزند عبدالحس�ین ش.ش 13299 صادره ازخرمش�هر )همسرمتوفی (و اغیر. اینک 
با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د 
از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6655قاضی شورای حل اختاف شهرستان امیدیه-    امین محمدی چیگوئی                                 

حصروراثت
آقای اس�ماعیل  ش�هرت غبیش�ی فرزند عبد بشناس�نامه 76 صادره از ماهش�هر درخواستی به خواس�ته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرش  مرحوم عبد ش�هرت غبیش�ی شناس�نامه 74 ص�ادره از هندیجان در تاری�خ 97/8/26 در اقامتگاه 
دائمی�ش ف�وت و ورثه اش عبارتند از : 1-متقاضی با مش�خصات باا2-ابراهیم غبیش�ی فرزند عب�د ش.ش 5270019396 صادره از 
آغاجاری)فرزندان ذکور متوفی( 3-فاطمه غبیش�ی فرزند عبد ش.ش 350 صادره از ماهش�هر 4-زینب غبیش�ی فرزند عبد ش.ش 
534 صادره از ماهش�هر 5-گل نازغبیش�ی فرزند عبد ش.ش 196 صادره از ماهشهر 6 –شهناز غبیشی فرزند عبد ش.ش 105 صادره 
از ماهشهر 7-غیده غبیشی فرزند عبد ش.ش 846 صادره از بهبهان8-عجیبه غبیشی فرزند عبد ش.ش 663 صادره از ماهشهر9-

حبیبه غبیشی فرزند عبد ش.ش 1850097461 صادره از بهبهان)فرزندان اناث متوفی(10-خزنه شریفات فرزند سالم ش.ش 4 صادره 
از آغاجاری)همس�رمتوفی( و اغیر. اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز 

سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6654قاضی شورای حل اختاف شهرستان امیدیه-  رحمت اه اکبری                                

حصروراثت
خانم فرحناز ش�هرت شلمزاری فرزند ایرج بشناس�نامه 4710111731  صادره از کنسلولی آلمان درخواستی به خواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم ایرج ش�هرت ش�لمزاری شناس�نامه 54  صادره از آغاجاری در تاریخ 97/6/9  در 
اقامت�گاه دائمیش فوت و ورثه اش عبارتند از : 1-متقاضی با مش�خصات باا2-ناتاش�ا ش�لمزاری فرزند ای�رج ش.ش 456 صادره از 
کنسلولی آلمان)فرزندان اناث متوفی( 3-ناهید جعفری یان فرزند براتعلی ش.ش 294  صادره از اهواز )همسر متوفی(و اغیر. اینک 
با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید که هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د 
از تاریخ نش�ر اگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
شماره:6653   قاضی شورای حل اختاف شهرستان امیدیه- سلمان س

مفقودی
برگ س�بز وکارت خ�ودرو پیکان 1600 مدل 1381 با ش�ماره موتور 11128142368 
وش�ماره شاس�ی 81443807  با ش�ماره انتظامی 19س559 ایران 41 به نام کهزاد 
رضائیان فرزند کرم وی�س باکد ملی 4199225412 مفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
ا

اگهی فقدان سند مالکیت 
  آگهی حبیب اله ش�کرالهی بموجب وکالتنامه ش�ماره 16284 مورخه 97/7/10  دفترخانه 2 دماوند به وکالت از طرف اسداه عسگر 
اوادی با  تسلیم دو برگ استشهادیه به شماره 21932     مورخه  97/5/29  دفترخانه  2  دماوند     و طی درخواست وارده به شماره 
15799 مورخه      97/7/29  تقاضای صدور المثنی سند مالکیت    ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 19291/5    متر مربع قطعه 
س�وم تفکیکی به پاک ثبتی ش�ماره 38 فرعی از 23  اصلی مفروز و مجزی ش�ده از پاک شماره یک فرعی از اصلی مذکور واقع در 
سیاه بند بخش پردیس که ذیل ثبت شماره 19129  صفحه 1 دفتر جلد 142  اماک به شماره چاپی 810464  ثبت و سند مالکیت  آن 
بنام س�ید جعفر بهبهانی صادر و تس�لیم گردیده است سپس بموجب س�ند انتقال 1720 مورخه 51/7/19 دفتر خانه 3 رودهن تمامی 
شش�دانگ به اس�داه عسگر اوادی انتقال قطعی گردیده است که بعلت فقدان سند مذکور تقاضای صدور  سند المثنی آن را نموده 
اس�ت . لذا با  توجه به قس�مت اخیر ماده 120ائین نامه قانون ثبت جریان در یک نوبت آگهی می ش�ود تا هر گاه ش�خص یا اشخاصی 
مدعی انجام معامله و با وجود س�ند مالکیت نزد خود باش�ند از تاریخ انتش�ار این آگهی ظرف مدت 10 روز و با در دست داشتن اصل 
سند مالکیت به این اداره مراجعه نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به دارنده آن اعاده و از ادامه عملیات خودداری شود 

و در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مذکور سند مالکیت الکثنی وفق مقررات صادر و تسلیم خواهد شد .          
  اصغر منیعی رئیس ثبت اسناد و اماک پردیس –
آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به قاسم تاجیک و آقای علیرضا پور نجفی فرزند 

محمد 
خواهان شهرام یونسی دادخواستی به طرفیت خوانده قاسم تاجیک و علیرضا پور نجفی فرزند محمد  به خواسته 
ورود و تقدیم دادخواست تقابل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9609982214300662  
ش�عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن  ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 97/10/24  ساعت 10:00  تعیین که 
حس�ب 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 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 فقدان سند مالکیت 
آقای حسن صفری به استناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و بگواهی دفترخانه شماره 7 گرمسار 
رس�یده مدعی می باشد که سند مالکیت ششدانگ پاک 10/11429 واقع در بخش گرمسار مورد ثبت 65865 
جلد441صفحه317 بعلت سهل انگاری مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا 
مراتب به اس�تناد ماده 120 – آئین نامه قانون ثبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود اس�ناد مالکیت مذکور نزد خود میباش�د از تاریخ انتش�ار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را به ضمیمه اصل س�ند مالکیت به این اداره تس�لیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد و اا پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد . م الف: 920                                                                            
رئیس ثبت اسناد و اماک گرمسار- حسن رامه 

آگهی حصر وراثت
خانم گل بی بی ش�هرت س�ابر نام پدر پرویز  بشناسنامه158  صادره از ایذه  در خواس�تی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم 
و توضیح داده که همس�رش مرحوم حس�ن شهرت س�بک دست بشناس�نامه 199 صادره از مسجدس�لیمان در تاریخ 97/6/26 در 
مسجدس�لیمان اقامتگاه  دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-گل بی بی س�ابر بش�ماره شناسنامه158  )همسرمتوفی(2-مجید 
س�بک دست  بشماره شناس�نامه  1970683880) پس�ر متوفی(3-عظیمه سبک دست بشماره شناس�نامه  1970683899 )دختر 
متوفی(4-غامعباس س�بک دس�ت بش�ماره شناسنامه1971971391)پسر متوفی(5-سحر بشماره شناس�نامه  1960114611 )دختر 
متوفی(6-هما بش�ماره شناسنامه  1840083743)دختر متوفی(7-سعید بشماره شناس�نامه 6630041461  )پسر متوفی(8-زینب 
بشماره شناسنامه 1841053546)دختر متوفی(9-حمید بشماره شناسنامه 1972282867)پسر متوفی(10-مهین بشماره شناسنامه 
1971952321)دختر متوفی(11-س�ارا بشماره شناس�نامه 6630024151 )دختر متوفی(مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.

اینک با تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د 
از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6657شعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان

»آگهی مفقودی«
اینجانب زهرا عابدینی مالک خودروی س�واری پژو 405GLX-XU7 به  شماره  انتظامی ایران 
 124K0526533  و ش�ماره موت�ورNAAM01CA6EK655611 52-661ب 86ش�ماره بدن�ه
بعلت فقدان اس�ناد فروش و شناسنامه مالکیت تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده 
اس�ت. لذا چنانچ�ه هرکس ادعایی در مورد خ�ودروی مذکور دارد ظرف م�دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
  بیرجند

آگهی وقت دادرسی
 ش�ماره 9709981439600425 آگهی اباغ  وفت دادرس�ی  در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور کیفری حس�ب ش�کایت خانم ناهید ربیعی بندبن فرزند حیدر دایر بر تحریق موضوع  پرونده کاسه 9709981439600425 
بدینوس�یله  به متهم  آقای مهدی قاس�می  آس�یابر فرزند محس�ن )  مجهول المکان ( اعام می گردد که در وقت رسیدگی روز  سه 
شنبه  مورخه 1397/10/25 راس ساعت 10:00 صبح  در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان سیاهکل حاضر گردند  در صورت عدم 

حضور  دادگاه غیابا مبادرت به  اتخاذ تصمیم می نماید، ضمنا این آگهی  در یک نوبت منتشر می گردد.
ح  5451   رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری  دو سیاهکل- افشین خاکی

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 550/209/97 وقت رس�یدگی: به روزش�نبه تاریخ 97/10/22 س�اعت 00 /17 خواهان: سید 
عباس غیاثی ملکوتی خوانده: ش�یداله مهدی پور صورتی خواسته: اعسار خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل 
دادگس�تری اسامش�هرنموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 209 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده 
وب�ه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان ودس�تور دادگاه وبتجویزماده73قانون آئین 
دادرس�ی مدن�ی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی 
ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 
نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده 
محس�وب ودادگاه غیابا"اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا" چنانچه بعداباغی بوس�یله آگهی ازم شودفقط یک 

نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3347 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی احضار متهم
در ش�ماره 950542 ش�عبه سوم دادس�رای عمومی وانقاب اس�دآباد آقای علی رحمتی فرزند فاقد نام پدر به اتهام فروش یک کیلو 
ونهصدونوگرم مواد مخدر تریاک در حال رسیدگی می باشد باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وی وعدم امکان اباغ احضاریه وعدم 
دسترس�ی ب�ه او طبق ماده 170 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه حمایت آگه�ی ومتهم ظرف مهلت یک ماه 

احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
1873 دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی وانقاب اسدآباد- محمدعادل پور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
 خان�م فاطمه اس�معیل پ�ور فرزند غامرضا  به ش�رح درخواس�تی که به 
شماره 1/461/97  این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعام داش�ته که  غامرضا اس�معیل پور  فرزند ش�عبان به 
ش�ماره شناس�نامه 44  صادره از قائمشهر  در تاریخ 96/7/7 در ا قامتگاه  
دائمی خود شهرس�تان سیمرغ  فوت نموده و ورثه/ وراث حین  الفوت وی 
عبارتند از/ عبارتست از: 1.  علی اسماعیل پور  به شماره شناسنامه 1015 
پس�ر متوفی 2.  مهدی اسماعیل پور شماره شناسنامه 26 پسر متوفی 3. 
سعید اس�ماعیل پور به شماره شناس�نامه 2050335229 پسر متوفی 4. 
فاطمه اس�معیل پور به ش�ماره شناس�نامه 2150314401 دختر متوفی  5. 
فخری علیزاده بخار کائی  به ش�ماره شناس�نامه 2161444670 همس�ر 
متوفی 6. عالیه حس�نی روشن به شماره شناس�نامه 13  مادر  متوفی  7. 
شعبان اسمعیل پور  به ش ش  98  پدر متوفی و اغیر اینک شورا پس از 
انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبو را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس ا عتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید  واا گواهی 

صادر خواهد شد. 
22  قاضی شعبه اول شورای حل اختاف سیمرغ 

دادنامه 
کاس�ه پرون�ده: 97/432/1 مرجع صادر کننده: قاضی واحد اول ش�هری 
ش�ورای حل اختاف شهرستان سیمرغ  خواهان: 1. مجتبی  عبدی فرزند 
یحی�ی  2.  عب�اس قصابیان فرزند میرزاقا 3. مه�دی رمضانپور فرزند نبی 
ال�ه  ب�ا وکال�ت زکریا کاردگر  بابل – پاس�اژ   یوس�ف پور طبق�ه 2  دایره 
اباغ  دادگس�تری پوشه 241  ، خوانده : مهدی پور محمد فرزند اسماعیل 
مجهول المکان  خواس�ته: مطالبه طلب رای قاضی شورا در خصوص دعوی 
مجتبی  عبدی – عباس قصایان -  مهدی رمضانپور  با وکالت زکریا کاردگر 
به طرفیت  مهدی پورمحمد فرزند اس�ماعیل  به خواسته  مطالبه  طلب به 
اس�تناد یک فقره سند عادی مور خه 95/12/23  به مبلغ یکصد و هشتاد 
میلی�ون ریال تقدیم�ی از ناحیه  وکیل خواهان  ه�ا و توضیحات ا عامی 
مبن�ی ب�ر اینکه  خوان�ده  در قبال خری�د محصول ب�ال از موکلین برابر 
اقرارنام�ه مورخ�ه 95/12/23 متعهد گردید که  تا تاری�خ 96/4/15  ثمن 
معامله را پرداخت نماید که متاس�فانه ب�ا مراجعات مکرر موکلینی خوانده  
از پرداخ�ت دین خود امتن�اع  می ورزد تقاضای ص�دور حکم محکومیت  
خوانده   با کلیه خسارت قانونی مورد استدعاست خوانده   علی رغم نشر 
آگهی در جلسه حضور پیدا نکرده و در خصوص  ادعای خواهان ها دفاعی 
به عمل نیاورده لذا ش�ورا با عنایت به محتویات پرونده  دعوی خواهان ها 
را وارد و ثابت دانس�ته و به اس�تناد م�واد 198 – 519- 522  قانون آئین 
دادرس�ی مدنی حک�م به محکومیت  خوانده   ب�ه پرداخت  مبلغ یکصد و 
هش�تاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و سی و 
هفت هزار بابت هزینه دادرس�ی   به انضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ  تقدیم دادخواس�ت  مورخه 97/8/21 لغایت زمان اجرای حکم و 
ح�ق الوکال�ه وکیل برابر تعرفه در حق خواهان  ص�ادر و ا  عام می نماید. 
رای ص�ادره  غیابی محس�وب  و ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در این ش�ورا و پس از انقضای واخواهی ظرف  مدت بیس�ت روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی قائمشهر می باشد. 
21 قاضی واحد اول شورای حل اختاف دادگاه عمومی شهرستان 
سیمرغ 

آگهی دعوت شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
دادگستری مازندران

بدی�ن وس�یله به اط�اع اعض�ای محترم ش�رکت تعاونی 
مصرف کارکنان دادگس�تری اس�تان مازندران می رساند 
زمان جلس�ه مجمع عمومی به طور ف�وق العاده نوبت دوم 
ش�رکت تعاونی مصرف کارکنان راس ساعت 13 صبح روز 
دوش�نبه 97/10/3 در محل نمازخانه اداره کل دادگستری 
استان به آدرس ساری خیابان مازیار اداره کل دادگستری 
با دس�تور جلسه به شرح ذیل برگزار می گردد لذا از کلیه 
اعضا دعوت به عمل می آید شخصا یا براساس نامه نماینده 

قانونی خود را وکالتا معرفی و حضور به هم رسانید.
دستور جلس�ه: 1- ارائه گزارش هیات مدیره و مدیرعامل 

به مجمع عمومی بابت عملکرد در سال 1396 
2-ارائ�ه گزارش ب�ازرس به مجمع عموم�ی بابت عملکرد 

سال 96 
3- ط�رح و تصویب بی�ان مالی)ترازنامه، صورتحس�اب، 

عملکرد)سود،زیان،تقسیم دارایی((
4- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1397 

5- انتخ�اب اعضای اصل�ی و علی البدل هی�ات مدیره به 
مدت سه سال 6

- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس�ان برای مدت 
یک س�ال هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف دادگستری 

استان مازندران

26-917  هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دادگستری استان مازندران
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511/101آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی: 970339. در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای غامرضا نیکخواه 
دلوئی به طرفیت خواندگان به اس�امی 1� آقای فرید جام�ی فر فرزند محمد علی 2� آقای جلیل کاظمی 
فرزند براتعلی 3� آقای مهدی س�تار العیوب فرزند اکبر با وکالت آقای امیر  هوش�نگ باغبان و خانم ماه 
بانومددی یساقی 4� اقای جواد صابری طینت جوان فرزند علی اکبر به خواسته صدور حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به ش�ماره 275113 م�ورخ 97/2/16 عهده بانک رفاه 
کارگران به مبلغ 388/953/360 ریال به انضمام کلیه خس�ارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دادگاه 
با عنایت به خواس�ته خواهان، ماحظه اصول مس�تندات 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 خوانده 
ردیف 4 و وکیل خوانده ردیف سوم ضمن حضور در دادگاه اظهار داشته اند بدهی به میزان خواسته نمی 
باشد تقاضای  استعام از بانک را داریم لذا دادگاه میزان بدهی را استعام که بانک طی نامه مورخ 97/9/5 
اعام داشته میزان الباقی بدهی مدیون مبلغ 231/231/735 ریال می باشد  و خوانده ردیف  اول با وجود 
اباغ واقعی و خوانده ردیف دوم 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 و 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 خواس�ته محمول به صحت تشخیص و 
منتهی به صدور دادنامه شماره9709977580501303 شده به استناد مواد 198، 515، 519 از قانون آئین  
دادرسی مدنی و 310، 311، 313 از قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون صدور 
چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 231/231/735 ریال بابت اصل خواس�ته و 
مبلغ 13/408/672 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. و اما نس�بت به مازاد دعوی را غیر وارد تش�خیص و 
مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادر 
ش�ده نس�بت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیس�ت 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 اس�تان خراس�ان رضوی می باشد. و نسبت به خواندگان حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 13 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � راضیه ابراهیمی

511/102آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به خانم زهرا اصانی سناجردی
خواهان آقای محمدنصیری دادخواس�تی به طرفیت خوانده زهرا اصانی س�ناجردی به خواس�ته الزام به 
تنظیم س�ند خودرو )نس�بت به یک دستگاه خودروسواری س�پند پی کی مدل1383 مشکی متالیک به 
ش�ماره موتورm13609558( مطرح که به این ش�عبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه 970711 شعبه 304 
شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی واستماع شهادت شهود مورخ 
1397/11/01 ساعت11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتش�ار 
آگه�ی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام 
نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
متصدی امور دفتر دادگاه شعبه 304 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/103آگهی ااغ اجراییه
محک�وم له : بانک مهر اقتص�اد ومحکوم علیهم: اس�ماعیل ومجید ومجتبی خیرماهی ورحمن ش�ب بو 
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیهم: اس�ماعیل ومجید ومجتبی خیرماهی 
ورحمن ش�ب بو که مجهول المکان می باش�د اباغ می شود بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به 
شماره وشماره دادنامه مربوطه 9609977580501180 محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت 
قس�متی از وجه یک فقره چک به ش�ماره 256235 به تاریخ 1395/10/19 عهده بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به میزان 345/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 11/227/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی 
وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تا زمان وصول براساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می 
ش�ود ودر اجرای احکام محاسبه خواهد شد درحق محکوم له می باشد .پرداخت نیم عشر حق اجرا ونیز 
هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم ، اجرای حکم 
غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ،با اباغ واقعی اجرائیه به محکوم 
علیه می باش�د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73آ.د.ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی 
دریکی ازجراید کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد 
اجرائی�ه اقدام گ�ردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول اجرائیه 

ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی 
سابق(

511/104آگهی اباغ اجرائیه
محکوم له : بانک مهر اقتصاد ومحکوم علیهم: رضا آب باز وحمیدرضا حمزه باجگیران وحمیده یوس�فی 
وقاسم حمیدی فر پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیهم: رضا آب باز وحمیدرضا 
حمزه باجگیران وحمیده یوسفی وقاسم حمیدی فر که مجهول المکان می باشد اباغ می شودطبق اجرائیه 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 9709977580500572 محکوم 
علیهم متضامنا محکوم هس�تند به پرداخت  مبلغ 400/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به ش�ماره 
850837 به تاریخ 1396/11/04 عهده بانک صادرات بابت اصل خواسته ومبلغ 25/408/000 ریال بابت کلیه 
خس�ارات دادرسی ونیز خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدتازمان وصول براساس نرخ تورم که توسط 
بانک مرکزی اعام می ش�ود ودر اجرای احکام محاس�به خواهد شد درحق محکوم له می باشد .پرداخت 
نیم عشر حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد. بدیهی است باتوجه به غیابی 
بودن حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب از محکوم له ،با اباغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای ماده 73آ.د.ماده 9 قانون 
اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
ب�ه اجرای مفاد اجرائیه اقدام گ�ردد. درغیراینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای 

مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرائی اقدام خواهدنمود.
مدیردفتر شعبه 13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی 
سابق

511/105آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم
خواهان بانک توس�عه تعاون باوکالت حمید شایگان فرد وفهیمه سادات حسینی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان رضا انحصاری فرزند علی اصغر،جواد انحصاری فرزند محمد ، حس�ین یاسی فرزند محمدعلی 
به خواس�ته مطالبه وجه ، مطالبه خس�ارات دادرسی ومطالبه خسارت تاخیرتادیه مطرح که به این شعبه 
ارجاع وبه ش�ماره پرونده کاسه 9709987580500559 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرس�تان مشهد)55حقوقی سابق( وش�ماره بایگانی 970719 ثبت ووقت رسیدگی مورخ 
1397/10/29 س�اعت 10/30 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده حسین یاسی فرزند محمد علی  ، ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه13دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق(
راضیه ابراهیمی

511/106آگهی
پیرو اباغیه های قبلی به آقای محمد رس�ول ش�مس الدینی کرکی فرزند مسعود فعا مجهول المکان با 
ش�ماره بایگانی 970528 اباغ می ش�ود درخصوص دادخواست خواهان آقای مجتبی ظریفیان زیبا لوی 
بطرفیت آقای محمد رس�ول شمس الدینی کرکی بخواس�ته تقاضای مطالبه وجه دوفقره چک به شماره 
وتاری�خ300987 مورخ�ه1396/04/15 ب�ه مبلغ ن�ود ودومیلیون ری�ال وچک ش�ماره 300988 مورخه 
1396/02/25 به مبلغ نود ودومیلیون ریال وجمعا به مبلغ یکصدوهشتاد وچهار میلیون ریال عهده بانک 
ملی ایران شعبه مرکزی بم به انضمام خسارت تاخیرتادیه وهزینه های دادرسی محکوم شده اید به پرداخت 
1-مبلغ یکصدوهش�تادوچهارمیلیون ریال بابت اصل خواسته2-مبلغ دو میلیون وهفتصدوچهل وهشت 
ریال بعنوان هزینه دادرسی3-خسارت تاخیرتادیه اززمان سررسید چک ها 1396/04/15 و1396/02/25 
لغایت یوم ااداء که برمبنای ش�اخص بانک مرکزی وتوس�ط دایره محترم اجرای احکام محاسبه وتعیین 

می گردد رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از درج قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
شعبه 310 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد-مجید شرقی شه

511/107آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه کترینگ آبان به مدیریت آقای محمدرضا 
صدقی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977513600691 صادره 
از شعبه 306 درپرونده شماره 970429 محکوم به پرداخت تضامنی باآقای محمدرضا صدقی به پرداخت 
اصل خواس�ته 151/560/000 ریال بابت 5فقره فاکتور به شماره های 3001 مورخ 1396/11/18 و3000 مورخ 
1396/11/11 و3002 مورخ1396/11/28 و3007 مورخ 1396/12/23 و3006 مورخ1396/12/18 وس�فته های 
417004 سررسید1396/11/11 وسفته شماره 417005 سررسید 1396/11/11  2- هزینه خسارت تاخیرتادیه 
از1397/05/07 تقدیم دادخواست الی یوم ااداء و3-تمبردادرسی2/588/500ریال درحق محکوم له آقای 
محمدرضا حسینعلی پور ونیم عشردولتی شده اید ظرف ده روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاداجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
شعبه 306شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/108آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسین بیکی حسن آباد که مجهول 
المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977513800593 صادره از شعبه 308 
درپرونده ش�ماره 9709987513800378  محکوم به پرداخت مبل�غ 23/700/000 ریال بابت اجور معوقه 
واج�رت المثل ای�ام تصرف ومبلغ 2/400/000 ریال هزینه قبوض مصرفی آب وبرق وگاز وهزینه دادرس�ی 
به مبلغ 664/000 ریال درحق محکوم له خانم زهرا برومند ابراهیمی ونیم عش�ردولتی ش�ده اید ظرف ده 
روز ازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاداجرائیه اقدام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهدنمود.
شعبه 308شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/109آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای مه�رداد خالقی که مجهول المکان 
می باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره9709977513400058 صادره از شعبه 304 درپرونده 
ش�ماره 961006 محکوم علیه محکوم ب�ه پرداخت 1-مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ 
2/550/000ری�ال به عن�وان هزینه دادرس�ی و150/000 ریال هزینه یک مرحله نش�رآگهی 3-خس�ارت 
تاخیرتادیه اززمان صدور گواهی عدم تادیه چک 1396/09/04 لغایت یوم ااداء که برمبنای شاخص بانک 
مرکزی وتوس�ط دایره محتر م اجرای احکام محاس�به وتعیین می گردد درحق محکوم له وپرداخت نیم 
عش�ردولتی ش�ده اید ظرف ده روز ازانتش�اراین آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاداجرائیه اقدام 
نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام 

خواهدنمود.
شعبه 304شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/110آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان علی حسن زاده دادخواست به طرفیت خواندگان محمد وفائی نژاد ومرکز علمی کاربردی فرهنگ 
وهنردوخراس�ان فعا مجهول المکان به خواس�ته ومطالبه طلب تقدیم شوراهای حل اختاف شهرستان 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 310شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد 
واقع درکوثر15 ارجاع وبه کاسه970604 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/11 وساعت 9تعیین 
ش�ده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان  وبه تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی دادگاه ه�ای عمومی وانقاب درامور مدنی ودس�تور ش�ورا مراتب یک نوب�ت دریکی ازجراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تاخواندگان پس از نشرآگهی واطاع از مفادآن به شورا مراجعه وضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 310 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/111آگهی
بدینوسیله به آقای محمد شیرزاد فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای مهرداد ریحانی دادخواستی 
به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شمابه شعبه 192 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاسه 970814 
ثبت وبرای مورخه1397/10/15 ساعت 8 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار درج می گردد.شما می توانید قبل ازرسیدگی به دبیرخانه شورای 
حل اختاف شعبه192شهرس�تان مش�هد مستقر درمجتمع شماره 4 به نش�انی کوثر شمالی 15 مراجعه 
وباارائ�ه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائ�م را دریافت ودروقت مقرر جهت رس�یدگی 

واستماع شهادت شهود درشورا حاضرشوید درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/112آگهی
آقای علیرضا ش�یرازی منش پیروآگهی های قبلی درخصوص دع�وی آقای مجتبی ظریفیان زیبالوی به 
طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که درپرونده کاسه 970140منجربه صدور اجرائیه علیه شمامبنی 
بر پرداخت مبلغ بیست وپنج میلیون وپانصد وهفتادوهشت هزارریال بابت اصل خواسته )یک فقره چک 
به شماره 335807 مورخه 1390/07/25 عهده بانک ملی شعبه راهنمایی( ومبلغ یک میلیون وچهارصدو 
وسی ونه هزاروهفتصد بیست وپنج ریال هزینه دادرسی –خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید الی یوم 
ااداء برمبنای نرخ تورم طبق شاخص ساانه بانک مرکزی درحق خواهان وپرداخت مبلغ نیم عشردولتی 
درحق دولت گردیده است لذامراتب وفق مواد19-118-119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت درروزنامه 
محل�ی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس ازانتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د وپس ازاین برای 
عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهدش�د مگر اینکه محل اقامت خود راکتبا به قسمت 

اجراء اعام نمائید.
مسئول دفترشعبه 190شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد

511/113آگهی
بدینوسیله به خانم حمیرا اسامی –ثریا اسامی –زهره اسامی – معصومه اسامی –پروین اسامی فعا 
مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای علیرضا اس�امی به وکالت اله باقرزاده به دادخواستی به خواسته 
مهروموم ترکه به طرفیت ش�ماره به ش�عبه 194 ش�ورای حل اختاف مجتمع4 ارائه وبه کاسه 970715 
ثبت وبرای روز چهارش�نبه مورخ 1397/10/26 س�اعت 10/30 صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده است 
.لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشاردرج می گردد.شما می توانید قبل 
ازرس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 194شهرس�تان مشهد مستقر درمجتمع شماره 4 به 
نش�انی کوثر ش�مالی 15 مراجعه وباارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودر 

وقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید. درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه194 شورای حل اختاف مجتمع 4مشهد

511/114آگهی
خواهان آقای مهدی عادلی نیا دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای جال صباح به خواس�ته مطالبه وجه 
چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 308شورای حل 
اختاف مجتمع ش�ماره 4 شهرستان مشهد ارجاع وبه کاس�ه 9709987513800889 ثبت گردیده که 
وقت رس�یدگی آن 1397/11/06 وساعت 9صبح تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواس�ت خواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامور مدنی 
ودس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی  
واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 308شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/115آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ی های قبل�ی به آقای غامحس�ن تیمناک فعا مجه�ول المکان اب�اغ می گردد 
درم�ورد دادخواس�ت محم�د دهقان علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وج�ه چک به موجب حکم ش�ماره 
9709977515001178 مورخ 1397/09/03 درپرونده کاس�ه 970998751500442 خوانده محکوم است 
به پرداخت 1-مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ چهارصدو پنجاه هزارریال بابت هزینه 
آگهی 3-مبلغ پانصدو نود وچهار هزارریال بابت هزینه دادرسی4-خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چک 1396/05/30 تا یوم ااداء که برمبنای نرخ توم شاخص بانک مرکزی دراجرای احکام محاسبه درحق 

خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
مسئول دفتر شعبه 320شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد-زکیه زشکی

511/116آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو اگهی های قبلی خانم الهام زابلس�تانی فعا مجهول المکان اباغ میگ�ردد درمورد داد 
خواست شرکت اعتباری کوثر بانمایندگی محمد رحیم گلبداغی علیه شما به خواسته مطالبه وجه سفته 
به موجب حکم شماره 9709977515001035مورخ 1397/8/02 در پرونده کاسه 970568 قرار رد دعوی 

خواهان صادر گردیده رای صادر غیابی وظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شبعه میباشد .
مسؤل دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد_ 
زکیه زشکی

511/117اگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو اگهی های قبلی به اقای ابراهیم ش�ریعت زاده فرزنده موسی فعا مجهول المکان اباغ 
اباغ میگردد در مورد دادخواس�ت صد گل گستر اسیا علیه شما به خواسته مطالبه  وجه چک به موجب 
حکم ش�ماره 9709977515001208 مورخ1397/09/11 درپرونده کاس�ه 9709987515000591 خوانده 
محکوم است به مبلغ 89/382/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 2/077/275 ریال بابت هزینه دادرسی 
وخس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک ها 96/09/08-96/05/16-96/08/07 وحق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه ومبلغ 450000 ریال بابت هزینه انتشار اگهی در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی 

وظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
مسؤل دفتر شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/118اگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو اگهی های قبلی به اقایان 1- محس�ن قرایی 2- مسلم قرایی- امیرغامی فعا مجهول 
المکان اباغ میگردد در مورد دادخواست احمد رضائی علیه شما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب 
حکم ش�ماره 9709977515001022 مورخ 1397/07/28 در پرونده کاس�ه 970386 خواندگان بصورت 
تضامنی محکوم اند به اینکه 1- مبلغ 50/000/000 بابت اصل خواسته 2-مبلغ 645/000 /ریال بابت هزینه 
دادرسی الصاق تمبر3- خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 97/3/2 محاسیه ومبلف 450/000 
ریال بابت هزینه نشر اگهی در حق خواهان محکوم شده اید رای صادر غیابی وظرف 20 روز قابل واخواهی 

در همین شعبه میباشد.
مسؤل دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد 
–زکیه زشکی 

511/119اگهی 
بدینوسیله پیرو اگهی های قبلی به اقای راز محمد فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواست 
اقای هادی صداقت ش�ماره اگهی 9710467514800152 به موجب حکم ش�ماره 9709977514801189 
مورخ 1397/09/07 در پرونده کاس�ه 9709987514800580 و بایگانی 970588 ضمن پذیرش اعس�ار 
خواهان می بایس�ت مبلغ دو میلیون تومان از بدهی خود را در تاریخ 97/9/20 به صورت نقدی پرداخت 
نموده والباقی بدهی از قرار ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان تا استهاک کامل دین پس از قطعی شدن رای 
دادنامه خواهان در حق خوانده صادر و اعام مینماید رای صادر حضوری وظرف مدت20 روز پس از اباغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  عمومی حقوقی مشهد میباشد.
متصدی امور دفتر شعبه 318 شورای خل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد –سمانه وتوفی

511/120اگهی اباغ  دادنامه
بدینوس�یله پی�رو اگهی ه�ای قبلی معصوم�ه معنوی صومعه فع�ا مجهول الم�کان اباغ میگ�ردد در 
م�ورد دادخواس�ت س�ید حمید قوس�ی علیه ش�ما ب�ه خواس�ته مطالبه وجه ب�ه موجب حکم ش�ماره 
9709977513301098 م�ورخ 1397/09/06 درپرون�ده کاس�ه 303/970619 خوانده محکوم اس�ت به 
پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ 2/854/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی ومبلغ 
450/000 ریال هزینه روز نامه  پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها 263949-96/4/20 و 
263947 -96/5/15 و263948-1396/04/30 تایوم ااداء در حق خواهان محکوم ش�ده اید رای صادره 

غیابی وظرف مدت 20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
منشی شعبه 303شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد

511/121آگهی
بدینوس�یله به آقای امید حمیدی فرزند حمید فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای ایمان برداری 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه کاسه 
970766 ثبت وبرای مورخه 1397/10/26 ساعت 9  وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 
73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد ش�ما می توانید قبل ازرس�یدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 190شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره4 به نشانی بلوار وکیل 
آباد بلوار کوثر15 مراجعه وباارائه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودر وقت 

مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارمشهد

511/122آگهی
بدینوس�یله به آقای اس�معیل حیدرپور این فرزند غامعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای 
مهدی تاجیک دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت شما به شعبه 190 شورای حل اختاف 
مشهد ارائه وبه کاسه970276 ثبت وجهت رویت نظریه کارشناسی ظرف هفت روز پس از نشرآگهی لذا 
به اس�تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد شما می توانید قبل 
ازرسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 190شهرستان مشهد مستقردرمجتمع شماره4 به نشانی 
بلوار وکیل آباد بلوار کوثر15 مراجعه وباارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودر وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارمشهد

511/123آگهی
خواهان افشین سبحانیان دادخواستی به طرفیت خوانده احمد غزنوی به خواسته مطالبه خسارت تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره چهار شهرستان مشهد واقع دربلوار کوثر شمالی کوثر شمالی15 ارجاع وبه کاسه971050/312ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/10/26 س�اعت 8 تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن 
خوان�ده ودرخواس�ت خواهان وبه تجوی�ز ماده 73قان�ون آئین دادرس�ی دادگاه های عموم�ی وانقاب 
درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده پس از 
نشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم ادخواست وضمائم 

را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/124آگهی
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای رمضان علی منیری آبکوه فعا مجهول المکان اباغ می گردد 
درمورد دادخواس�ت جواد یاری حس�ن آباد علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 
9709977513801105 در پرونده کاس�ه9709987513800489 خوانده محکوم است به مبلغ پرداخت 
مبلغ 150/500/000 ریال اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه چک ها ازتاریخ سررسید چک ها لغایت یوم 
ااداء ومبلغ 3/329/250 ریال هزینه دادرس�ی درحق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی وظرف 

مدت 20روز قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.شماره بایگانی:970492
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/125آگهی
بدینوس�یله ب�ه آقای علیرضا ممتحن فرزند محمدحس�ن فعا مجه�ول المکان اباغ می ش�ود که آقای 
محمدرضا محیط به وکالت آقای مهدی حامدی به دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شمابه 
ش�عبه194 ش�ورای حل اختاف مجتمع 4 ارائه وبه کاس�ه 970611 ثبت وبرای روز چهارش�نبه مورخه 
1397/10/26 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 میتوانید قبل ازرسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 
ش�عبه 194 شهرستان مشهد مستقر درمجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 مراجعه وباارائه آدرس 
جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید.

درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دفترشعبه194 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارمشهد

511/126آگهی
پی�رو اباغیه های قبلی به خانم فاطمه محمدی فعا مجهول المکان به ش�ماره بایگانی970491 خصوص 
دادخواس�ت خواهان آقای اردش�یر صدیقی بطرفیت خانم فاطمه محمدی بخواسته تقاضای مطالبه وجه 
یک فقره چک به ش�ماره وتاریخ 374117-24 مورخه 1396/01/20 به مبلغ 80/000/000 ریال عهده بانک 
ملت شعبه شهید فاحی به انضمام خسارت تاخیر تادیه وهزینه های دادرسی محکوم شده اید به پرداخت 
1-مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2-مبلغ1/344/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و450000 ریال 
بابت درج آگهی درروزنامه 3-خس�ارت تاخیرتادیه اززمان سررس�ید چک 96/01/20 لغایت یوم ااداء که 
برمبنای شاخص بانک مرکزی وتوسط دایره محترم اجرا احکام محاسبه وتعین می گردد رای صادره غیابی 

وظرف مدت بیست روز پس ازاباغ قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد.
شعبه 310شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/127آگهی
بدینوس�یله به آقای محمدحسین ادیبی نژاد فرزند س�هراب فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای 
محمد یساقی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع 
4 ارائه وبه کاسه 970900 ثبت وبرای مورخه1397/11/06 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است 
لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشار درج می گردد. شما می توانید قبل 
از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 191 شهرستان مشهد درمجتمع شماره 4 به نشانی بلوار 
وکیل آباد کوثر15 مراجعه وباآدرس جدید خود نسخه دادخواست وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت 

رسیدگی درشورا حاضرشوید درصورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع 4 شهرستان مشهد

511/128آگهی
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاس�م هدایتی بطرفیت احمد نوروزی کینجاه نس�بت به دادنامه 
9709977506301075 صادره ازاین شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی 
به ش�ما اباغ می ش�ود.مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب 
درامور مدنی چنانچه پاس�خی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه ، به این دادگاه اعام نمائید یا به 
دادگاه تحویل دهید درغیراینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظرارسال می گردد.شماره بایگانی 

970423:
شعبه 183شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/129آگهی
بدینوسیله به آقای خداکرم آربزی فرزند کهزاد فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای سیدمصطفی 
آبیار دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شماره به شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد ارائه وبه 
کاسه 970859 ثبت وبرای مورخه 1397/11/01 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد 
ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتش�ار درج می گردد. شما می توانید قبل ازرسیدگی 
به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه 190 شهرستان مشهد مس�تقر درمجتمع شماره4 به نشانی بلوار 
وکیل آباد بلوار کوثر کوثر 15 مراجعه وباارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید درصورت عدم حضوری غیابارسیدگی خواهدشد.
مسئول دبیرخانه شعبه 190شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارمشهد

511/130آگهی
خواهان س�یدعلی میری وس�ید ابوالفضل میری دادخواس�تی به طرفیت خوانده مریم خزائی به خواسته 
مطالبه خس�ارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 306 
شورای حل اختاف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد واقع دربلوار وکیل آباد کوثر شمالی15/1 ارجاع 
وبه کاسه970792 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 8 صبح تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقاب درامور مدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/131آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خانم ندا جعفری فعا مجهول المکان اباغ می شود درمورد دادخواست 
آقای صفی اله صفدری علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977509101315 
درپرون�ده کاس�ه 252/970867 ب�ه پرداخ�ت جمعا ب�ه مبل�غ 85/215/000 ریال بابت اصل خواس�ته 
و1/253/187 ریال بابت هزینه دادرس�ی ونیزمبلغ 450/000 ریال بابت نشرآگهی روزنامه درحق خواهان 
محکوم می نماید مراتب بدینوس�یله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه 

درمهلت قانونی واخواهی دراین شورا است.
مسئول دفترشعبه 252شورای حل اختاف مجتمع شماره 5مشهد

511/132آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای بهبود شیخ زاده که مجهول المکان می 
باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977509100763 صادره ازشعبه 252 در پرونده شماره 
252/970390 محکوم به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته وجبران)پرداخت( خسارت 
وارده به سبب تاخیر درتادیه از تاریخ سررسید چک ها الی یوم ااداء براساس نرخ تورم بانک مرکزی ونیز 
پرداخت 2/258/000 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرسی ومبلغ 450/000 ریال بابت هزینه 
آگهی روزنامه درحق محکوم له آقای حمید توکلی ونیم عش�ردولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتشار این 
آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اق�دام نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 252 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/133آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای علی همدانی که مجهول المکان می 
باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره9709977516300948  صادره ازش�عبه 264 در پرونده 
شماره 970551 محکوم علیه محکوم است  به پرداخت  مبلغ صدوبیست وهشت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته ومبلغ دومیلیون ودویست وسی وهشت هزارریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له به انضمام 
نیم عشردولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 
نمائید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 264 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد-آمنه قابل

511/134آگهی
 بدینوس�یله پیروآگه�ی های قبل�ی به آقای مه�دی مومن بایگی فع�ا مجهول المکان اباغ می ش�ود 
درمورد دادخواس�ت آقای مجید عظیمی خبازان علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 
9709977516301271 درپرون�ده کاس�ه 970802 حکم بر محکومیت خوانده)مه�دی مومن بایگی( به 
پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 18136356 مورخه 1396/12/20 خواسته 
وجبران)پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر شاخص بهای 
کااها وخدمات مصرفی درتاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها وخدمات مصرفی در تاریخ 
صدور چک « ونیز پرداخت مبلغ دومیلیون ودویست وسی وشش هزارریال بابت خسارت وارده به سبب 
هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان)مجید عظیمی خبازان( محکوم شده 
اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه درمهلت قانونی 

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

511/135آگهی
بدینوس�یله پیروآگه�ی ه�ای قبلی ب�ه آقای احمد ش�ریفی نیا فع�ا مجه�ول المکان اباغ می ش�ود 
درم�ورد دادخواس�ت خان�م محدثه ناصری علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وج�ه به موجب حکم ش�ماره 
9709977508400735 درپرون�ده کاس�ه 970546 به پرداخت مبلغ ش�صت میلی�ون ریال بابت اصل 
خواسته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به سبب تاخیر درتادیه از تاریخ برگشت چک 1396/08/10 الی 
یوم ااداء ونیز پرداخت مبلغ 1/042/000 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی درحق محکوم 
له محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج درروزنامه 

درمهلت قانونی قابل واخواهی دراین شورا است.
دفتر شعبه 245 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5مشهد

511/136رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه نجمه مقیمی  داراي شناسنامه شماره 311 به شرح دادخواست به کاسه 826-97 ازاین شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرضیه کوثری  به شناسنامه 40942 
در تاری�خ 95/9/5 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت 
به:1-مریم مشگین خراسانی فرزند نعمت اله ش ش 10940ت ت 1348 ص تهران فرزند متوفی2- پروین 
مشگین خراسانی فرزند نعمت اله ش ش 61390 ت ت 1335 ص مشهد فرزند متوفی 3- زهرا مشکینی 
خراسانی فرزند نعمت اله ش ش 1074 ت ت 1337 ص مشهد فرزند متوفی 4- عباس مشگین خراسانی 
فرزند نعمت اله ش ش 50748 ت ت 1361 ص مش�هد فرزند متوفی   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  
درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حس�بي  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
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/137رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه زینب کبری رس�ا  داراي شناس�نامه شماره 4379 به شرح دادخواس�ت به کاسه 97-1211 
ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان محمد پرویزی  به 
شناسنامه 539 در تاریخ 97/7/24 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-زینب کبری رسا فرزند رجبعلی ش ش 4379 ت ت 1334 ص تهران همسر متوفی 2- 
حمیده پرویزی فرزند محمد ش ش 1514 ت ت 1347 ص مشهد فرزند متوفی 3- ملیحه پرویزی ش ش 
437 ت ت 1360  ص مشهد فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او 

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

511/138رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه عصمت س�امت بایگی  داراي شناسنامه ش�ماره 4 به شرح دادخواست به کاسه 97-1256 
ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اکبر سامت بایگی  
به شناس�نامه 4570 در تاریخ 97/5/28 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراس�ت به:1-حمیده مرادی قدیهه فرزند محمد ش ش 380 ت ت 1327 ص تربت حیدریه 
همسر متوفی 2- علیرضا سامت بایگی فرزند علی اکبر ش ش 19049 ت ت 1356 ص مشهد فرزند متوفی 
3- عصمت سامت بایگی فرزند علی اکبر ش ش 4 ت ت 1348ص تربت حیدریه فرزند متوفی 4- محمد 
سامت بایگی فرزند علی اکبر ش ش 101452 ت ت 1362 ص مشهد فرزند متوفی 5- زهرا سامت بایگی 
فرزند علی اکبر ش ش 712 ت ت 1353 ص مشهد فرزند متوفی 6- عفت سامت بایگی فرزند علی اکبر 
ش ش 1589 ت ت 1359 ص مشهد فرزند متوفی 7- عزت سامت بایگی فرزند علی اکبر ش ش 3 ت ت 
1348 ص تربت حیدریه 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
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/139رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه مرتضی کریمی دوست  داراي شناسنامه شماره 23488 به شرح دادخواست به کاسه 1253-
97 ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ابراهیم کریمی 
دوس�ت  به شناسنامه 27857 در تاریخ 1394/1/4 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مرتضی کریمی دوست فرزند ابراهیم ش ش 23488 ت ت 1362 ص 
مش�هد فرزند متوفی 2- خدیجه  کریمی دوس�ت  فرزند ابراهیم ش ش 23489 ت ت 1363 ص مش�هد 
فرزند متوفی 3- سلیمه صادقی فرزند محمد اسماعیل ش ش 377 ت ت 1338 ص مشهد همسر 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
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/140رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه طاهره نظری  داراي شناس�نامه ش�ماره 466 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 970812 ازاین 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمود اسماعیل نظری  به 
شناسنامه 3 در تاریخ 1397/5/28 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-طاهره نظری فرزند محمد اس�ماعیل ش ش 466 ت ت 1356 ص مشهد فرزند متوفی 
0923711351 ت ت 1374 ص مش�هد فرزند متوفی 3-  2
س�پیده نظری فرزند محمد اس�ماعیل ش ش 0920735215 ت ت 1369  ص مشهد فرزند متوفی 4- زهرا 
نظری فرزند محمد اس�ماعیل ش ش 4371 ت ت 1363 ص مش�هد فرزند متوف�ی 5- طیبه نظری فرزند 
محمد اس�ماعیل ش ش 371 ت ت 1361 ص مش�هد فرزند متوفی 6- مریم نظری فرزند محمد اس�ماعیل 
ش ش 3159 ت ت 1358 ص مش�هد فرزن�د متوف�ی 7- محمد رضا نظری فرزند محمد اس�ماعیل ش ش 
0922299668 ت ت 1372 ص مشهد فرزند متوفی 8- لیا نظری فرزند محمد اسماعیل ش ش 11547 ت 
ت 1366 ص مشهد فرزند متوفی 9- فاطمه خاور کیل فرزند رمضان فاقد مشخصات بیشتر همسر 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
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/141رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه حس�ین وحدتی  داراي شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواس�ت به کاسه 1254-97 ازاین 
ش�ورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان انسیه خمسه به شناسنامه 4 
در تاریخ 1395/7/26 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به:1-حسین وحدتی فرزند علی اکبر ش ش 15 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی 2- رضا وحدتی فرزند 
علی اکبر ش ش 666 ت ت 1354 ص مشهد فرزند متوفی 3- روح اله وحدتی فرزند علی اکبر ش ش 2313 
ت ت 1359 ص مشهد فرزند متوفی 4- علی وحدتی فرزند علی اکبر ش ش 6152 ت ت 1344 ص مشهد 
فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/142آگهی 
خواهان  س�عید رضا کوهی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده سجاد حسانی   به خواسته  مطالبه وجه بابت 
یک فقره چک به ش�ماره 160733295331 مورخ 1397/8/22  عهده بانک ملت به مبلغ 40/000/000 ریال 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف مشهد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه167 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به 
کاس�ه 970789 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 9/30 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 اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 167 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/143آگهی 
خواهان  جواد روح بخش زحمتکش  دادخواس�تی به طرفیت خوانده گل محمد بزی و علیرضا محمد زاده 
به خواس�ته  تنظیم سند یک دستگاه خودرو پراید مدل 88 به ش�ماره 85 -262ج81 تقدیم شورای حل 
اختاف مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه167 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد واقع 
در مش�هد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به کاس�ه 970803 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 
1397/10/24 س�اعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین 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 اطاع از مفاد آن به شورا 
مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 167 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/144آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای حسن حیدریان میری 
مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977500400907 در پرونده کاسه 
9709987500400405  مدنی قراررد دعوی نس�بت به خوانده ردیف اول ابوالفضل کاملی صادر و اعام می 
دارد و نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم صدور چک خوانده ردیف سوم )شرکت صبا مشاور شرق (به 
پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و دویست و سی و نه ریال بابت ابطال تمبر و مبلغ 
یکصدو پنجاه هزار ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکا 
در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا مورخه 97/7/30 
)تاریخ وصول چکها(که بر مبنای نرخ تورم توس�ط دایره محترم اجرای احکام محاس�به خواهد ش�د و در 
خصوص خوانده ردیف دوم )حس�ن حیدریان میری(قرار رد دعوی خوهان صادر می گردد در حق خواهان 
مجی�د محم�دی کاظم زاده صادر و اعام می گردد رای صادره غیاب�ی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است شماره بایگانی :970405
مسئول دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد

511/145آگهی 
خواهان  س�عید کس�مائی   دادخواستی به طرفیت خوانده بی بی مرضیه موسوی با وفا به خواسته  مطالبه 
وجه چک تقدیم ش�ورای حل اختاف مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه174 شورای حل اختاف 
مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970283 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت 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 شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 174 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/146رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حس�ین نوزادی  داراي شناسنامه ش�ماره  به شرح دادخواست به کاسه 971784 ازاین 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان برات نوزادی  به شناسنامه 1 
در تاریخ 96/5/24 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت 
به:1-سکینه قدوسی همسر متوفی 2-حسین نوزادی فرزند متوفی 3- جواد نوزادی فرزند متوفی 4- حمید 
نوزادی فرزند متوفی 5-وحید نوزادی فرزند متوفی 6- طهره نوزادی فرزند متوفی 7- فاطمه نوزادی فرزند 
متوفی 8- عاطفه نوزادی 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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

511/147رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه لیلی نامنی   داراي شناس�نامه ش�ماره  به ش�رح دادخواست به کاس�ه 971775 ازاین شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی اکبر سقاء  نصرتی  به شناسنامه 
1340 در تاری�خ 97/7/28 دراقامت�گاه  دائم�ي خ�ود ب�درود زندگي گفت�ه ورثه حین الف�وت آن مرحوم 
منحصراست به:1-لیلی نامنی همسر متوفی 2-مشاءاله کنجدی –مادر متوفی 3- تکتم سقاء نصرتی فرزند 
متوفی 4- الهام س�قاء نصرتی فرزند متوفی 4- س�مانه سقاء نصرتی فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
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 شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

511/148رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه فاطمه هژبری چش�مه رضا   داراي شناس�نامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه 971743 
ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرتضی خیابانی تنها  به 
شناس�نامه 45 در تاریخ 96/4/12 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-فاطمه هژبری چشمه رضا –همسر 2- محمود خیابانی تنها-پدر متوفی 3- صدیقه مزعی 
مادر متوفی 4- جلیل خیابانی تنها-فرزند 5- سجاد خیابانی تنها-فرزند 6-سارا خیابانی تنها-فرزند اینک 
باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  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 شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

511/149رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه فاطمه موس�وی   داراي شناس�نامه ش�ماره  به شرح دادخواس�ت به کاسه 971767 
ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احمد موسوی  
به شناسنامه 426در تاریخ 97/6/12 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به:1-زینب رفیعی کاته میرزا محمد خان –همسر 2- فاطمه موسوی –فرزند 
متوفی 3- بی بی ش�هناز موس�وی –فرزند متوفی 4- مریم موس�وی –فرزند متوفی  اینک باانجام 
تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به اس�تناد 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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

511/150رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه راضیه محمدی نسب   داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه 971676 
ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامرضا موقر 
مقدم  به شناسنامه 255در تاریخ 89/12/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مرتضی موقر مقدم  فرزند متوفی 2- روح اله موقر مقدم  فرزند 
متوفی 3- مصطفی موقر مقدم  فرزند متوفی 4-ابوالفضل موقر مقدم  فرزند متوفی 5- راضیه موقر 
مقدم  فرزند متوفی 6-فاطمه موقر مقدم  فرزند متوفی  7-طوبی موقر مقدم  فرزند متوفی 8-الهام 
موقر مقدم  فرزند متوفی  9-حکیمه موقر مقدم  فرزند متوفی 10- طاهره مهدویان-همسر متوفی  
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  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 شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

51/96آگهی اخطار تبادل لوایح
بدینوس�یله در اجرای ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی به آقای محمود مهرپویان فعا مجهول المکان 
اباغ میش�ود اداره راه و شهرس�ازی به دادنامه صادره ش�ماره 9709977577500915 در پرونده کاس�ه  
25/950937 اعتراض و تجدید نظرخواهی نموده اس�ت. لذا بدینوس�یله مراتب با درج در روزنامه به شما 
اعام می گردد تا چنانچه پاسخی دارید ظرف مهلت 10 روز پس از اباغ این آگهی با مراجعه به دفتر دادگاه 

و دریافت نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر، دفاعیات و اظهارات خود را کتبا بدفتر دادگاه تسلیم نمائید.
مدیر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام قضایی  امام خمینی شهرستان مشهد 

511/97آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای مجتبی روائی � محمد سهیلی � بهنام عقلی 
� محمد حس�ن آزاد � مریم انداز مجهول المکان اباغ می ش�ود که در پرونده  کاسه 
26/960751 طبق دادنامه شماره 9709977577600235 به پرداخت مبلغ 400000000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 26270000 ریال بابت هزینه دادرسی. محکوم  گردیده 
اید .مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد  رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  شهرستان مشهد � باقری
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم س�میرا ملکي آغجه رود داراي شماره شناس�نامه 30693  به شرح دادخواست به کاسه 
966/1/97 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ناصرملکي آغجه رود بشناسنامه شماره 1217 درتاریخ 97/7/17 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر 
س�میرا ملکي آغجه رود داراي شماره شناس�نامه 30693 متولد 1367 دخترمتوفی 2- پریسا 
ملکي آغجه رود دارای ش�ماره شناس�نامه 15907 متول�د 1366 دخترمتوفی 3- فاطمه ملکي 
آغجه رود دارای ش�ماره شناس�نامه 0410233854 متولد 1370 دخترمتوف�ی 4- زهرا ملکي 
آغجه رود داراي ش�ماره شناس�نامه 0410607835 متولد 1377 دخترمتوفي 5- حانیه ملکي 
آغجه رود دارای شماره شناسنامه 0410786713 متولد 1380 دخترمتوفي 6- پري بابائي آغجه 
رود دارای ش�ماره شناسنامه 1485 متولد 1345 همسرمتوفی 7- دختر پاشا نژاد داراي شماره 
شناسنامه 13 متولد 1320 مادرمتوفي اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ 
نش�ر آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
                     1881      رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

دادنامه
 پرونده کاسه9609981720800547بایگانی960552شعبه8ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�هید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم 
نهایی ش�ماره9609971720800797خواهان محمد زارعی ف س�یروس با وکالت مرتضی موس�ی پور مقدم ف محمدرحیم بنش�انی 
گلستان آق قا میدان وحدت ساختمان توماج ط فوقانی خوانده صالح دانش راد ف علی بنشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
چک)رای قاضی ش�ورا(درخصوص دعوی محمد زارعی با وکالت مرتضی موس�ی پورمقدم بطرفیت صالح دانش راد بخواس�ته مطالبه 
مبلغ74/000/000ریال وجه2فقره چک بشماره 880201-880202عهده بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان به انظمام خسارات دادرسی 
وخس�ارت تاخیرتادیه باتوجه به محتویات پرونده وکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت وجه چک ازناحیه بانک محال علیه وباتوجه 
به اظهارات وکیل خواهان بش�رح دادخواست تقدیمی ونظرباینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی اخطاریه درتاریخ 96/09/28درجلسه 
رسیدگی شورا حاضرنگردیده ودفاعی درقبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده است ونظربه اینکه اصل سند تجاری درید دارنده حکایت 
ازمدیونی�ت صادرکنن�ده وظهور دراش�تغال ذمه نامبرده دارد ونظرب�ه اینکه ازناحیه خوانده دلیلی که حکای�ت ازپرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مش�ورتی اعضای ش�ورا بش�رح صورتجلس�ه مورخ96/10/30 وبا احرازاشتغال ذمه خوانده 
واستصحاب دین ومستندا به ماده9قانون شوراهای حل اختاف ومواد 310و311 و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی مصوب مجمع 
تش�خیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدورچک ومواد198و519-ازقانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی 
حک�م به محکومیت خوان�ده بپرداخت مبلغ74/000/000ریال بابت2فقره چک بش�ماره880201 و 880202عهده بانک تجارت ش�عبه 
ولیعص�ر گرگان وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررس�ید چک1-880201-91/03/25بمبل�غ37/000/000 ریال880202-2-
91/02/25بمبلغ37/000/000 ریال لغایت اجرای حکم براس�اس ش�اخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت مبلغ2/220/000ریال 
بابت هزینه دادرس�ی و300/000ریال هزینه انتش�ار آگهی درحق خواهان وحق الوکاله وکیل حسب تعرفه درحق خواهان صادرواعام 
میگ�ردد رای صادره غیابی وظرف 20روز پس ازاباغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه وظرف20روزپس ازآن قابل تجدید نظر درمحاکم 

عمومی حقوقی گرگان میباشد.
287-قاضی شعبه8شورای حل اختاف شهرستان گرگان-رزاقی نژاد

دادنامه
   پرونده کاسه9409981722100320بایگانی950992شعبه8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان)13حقوقی قدیم(تصمیم نهایی 
شماره9609970059700665تجدیدنظر خواه موسسه اعتباری عسکریه با مدیریت سیدامین جوادی با وکالت احسان دائمی ف علی 
بنشانی گرگان خ نهارخوران نبش عدالت59طبقه فوقانی موسسه عسگریهه تجدیدنظر خواندگان1-صادق حسینی ف رحیم بنشانی 
شهرس�تان گرگان روستای یساقی پیش�ین کاته جنب آسیاب قدیمی2-حمیدرضا خازن ف عبدالحسین بنشانی مجهول المکان3-
علیرضا حس�ینی ف قاسم بنش�انی شهرس�تان گرگان میدان الغدیر انتهای اقدیر20منزل ش�خصی تجدیدنظر خواسته مطالبه وجه 
بابت... قراردادگاه درخصوص دادخواست تجدیدنظر خواهی موسسه اعتباری عسکریه با مدیریت سیدامین جوادی با وکالت احسان 
دائمی بطرفیت تجدیدنظر خواندگان1-علی رضا حس�ینی2-حمید رضا خازن3-صادق حس�ینی بخواسته اعتراض نسبت به دادنامه 
ش�ماره940591 صادره از شعبه12ش�ورای حل اختاف گرگان درخصوص قراررد دعوی موضوع مطالبه خسارت تاخیرتادیه دادگاه با 
توج�ه به محتویات پرون�ده نظربه اینکه تجدیدنظر خواه و وکیل وی دلیلی برنقض دادنامه مذکورب�ه دادگاه ارائه نکردند ودادگاه نیز 
باماحظه قرار داد مشارکت مبلغی درخصوص تعیین خسارات تاخیرتادیه قیدنشده است علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد 
به مواد349و353قانون آیین دادرس�ی مدنی وماده27قانون ش�ورای حل اختاف مصوب1395دادنامه اصداری راعینا تایید واستوار 

مینماید رای صادره قطعی است.
327-دادرس شعبه8دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-ساروی

دادنامه
ش�ماره  نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  کاسه9509981720300119بایگانی950830ش�عبه9دادگاه  پرون�ده    
9509970059001288تجدیدنظر خواه موسسه عسکریه با وکالت احسان دائمی ف علی بنشانی گرگان خ نهارخوران نبش عدالت59طبقه 
فوقانی موسس�ه عسگریه تجدیدنظر خواندگان1-اسام شهبازی ف ش�عبان2-یحیی فاحی ف غام حسن 3-علی انصاری پویا ف داود 
همگی مجهول المکان تجدیدنظر خواسته مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص اعتراض موسسه اعتباری ملل با وکالت احسان دائمی 
نسبت به دادنامه شماره503موضوع پرونده کاسه 95/296شعبه4شورای حل اختاف گرگان بطرفیت الهام شهبازی وغیره اشعار میدارد 
نظربه اینکه معترض درنقض رای قاضی ش�وری دلیل محکمه پس�ندی ارایه ننموده ورای مبحوث عنه برابر مقررات صادر ش�ده لذا دادگاه 

مستندا به ماده27قانون شورای حل اختاف ضمن رد اعتراض رای قاضی شوری راعینا تایید مینماید این رای قطعی است.
326-رئیس شعبه9دادگاه عمومی حقوقی گرگان-عسکری

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  گ�رگان  حقوق�ی  عموم�ی  کاسه9509981722100567بایگانی960085ش�عبه11دادگاه  پرون�ده    
شماره9609970059200131تجدیدنظر خواه موسسه اعتباری ملل بامدیریت سیدامین جوادی با وکالت احسان دائمی ف علی بنشانی 
گرگان خ نهارخوران نبش عدالت59طبقه فوقانی موسس�ه ملل تجدیدنظر خواندگان1-فاطمه رفیعی ف اسماعیل2-س�یدحبیب اله 
بنی هاشمی3-سیداحمد حجازی ف سیدمحمد4-مارینا بنی هاشمی ف حبیب اله همگی بنشانی مجهول المکان تجدیدنظر خواسته 
مطالب�ه وجه رای دادگاه درخصوص تجدیدنظر خواهی موسس�ه اعتباری ملل با مدیریت س�یدامین جوادی با وکالت احس�ان دائمی 
نس�بت به دادنامه شماره950865شعبه12ش�ورای حل اختاف در پرونده کاس�ه950624 بطرفیت1- فاطمه رفیعی ف اسماعیل2-
س�یدحبیب ال�ه بنی هاشمی3-س�یداحمد حجازی ف س�ید محمد4-مارینا بنی هاش�می ف حبیب اله باتوجه ب�ه اینکه رای صادره 
براس�اس موازین قانونی اصداریافته وتجدیدنظر خواه دلیلی برنقص دادنامه مذکور ارائه نکرد لذا دادگاه ضمن رد تقاضای تجدیدنظر 

خواهی مستندا به ماده358-ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید رای صادره صادرواعام میدارد رای صادره قطعی میباشد.
325-رئیس شعبه11دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-حاجی دون

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم عبداه بابائی نام پدر غامحس�ین نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گرگان خ امام خمینی 
روبروی آفتاب9پاس�اژخلیج ف�ارس طبقه اول واحد1دفتروکالت س�الکی مش�خصات محک�وم علیه/محک�وم علیهم1-محمدجمال 
زائی نام پدر ابراهیم مجهول المکان2-علی رس�تمی دنگانی  نام پدردرویش نش�انی اس�تان گلس�تان شهرس�تان گ�رگان خیابان 
ایرانمهر ابوذر11پاک71مجتمع مس�کونی درویش طبقه2س�مت راس�ت محکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه بشماره 
بایگانی970335وش�ماره دادنامه مربوط�ه9709971720800585 محکوم علیهما محکوم اس�ت به محکومی�ت تضامنی  خواندگان 
بپرداخت مبلغ53/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک97/04/30تا زمان اجرای 
حکم براس�اس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت1/021/500ریال هزینه دادرسی درحق خواهان رای صادره غیابی است 
ومطاب�ق تبصره2ماده306قانون آیین دادرس�ی مدنی به اجرای اح�کام تفویض اختیار میگردد وپرداخت نیم عش�ر برعهده محکوم 
علیه میباش�د محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام 
مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باشد چنانچه خود 
را قادرب�ه اج�رای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیم�ت همه اموال منقول وغیرمنقول 
بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق 
حس�ابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات 
وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواست اعس�ار بمقام قضائی ارائه نماید واا 
بدرخواس�ت محکوم له بازداشت میش�ود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل 
ص�ورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درج�ه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 
16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت 

محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
357-مسئول دفترشعبه 8شورای حل اختاف شهرستان گرگان-خداوردی

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم عین اله اس�دی نام پدر اس�داله نش�انی گلس�تان گرگان میدان مازندران س�ی متری رس�الت 
جیگرکی مجلل مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم فریدون کدخدائی  نش�انی مجهول المکان مش�خصات نماینده یاقائم مقام 
قانونی محکوم له/محکوم علیه فاطمه خس�روی   نام پدراس�معیل نش�انی جنب دادگس�تری مجتمع عادل طبقه همکف دفتروکالت 
وکیل عین اله اسدی  محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره9710091720900892 بایگانی950650وشماره دادنامه 
مربوطه9509971720900978محکوم علیه محکوم بپرداخت مبلغ50/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیرتادیه 
ازتاریخ تقدیم دادخواست 95/10/4تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه بانک مرکزی وپرداخت1/470/000ریال هزینه 
دادرس�ی ومبلغ پانصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له اس�ت ضمنا پرداخت نیم عشردولتی برعهده محکوم علیه 
میباش�د محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اب�اغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آن�را بموقع اجرا گذارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام 
مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باشد چنانچه خود 
را قادرب�ه اج�رای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیم�ت همه اموال منقول وغیرمنقول 
بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق 
حس�ابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات 
وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواست اعس�ار بمقام قضائی ارائه نماید واا 
بدرخواس�ت محکوم له بازداشت میش�ود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل 
ص�ورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درج�ه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 
16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میشود)ماده21قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت 

محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
365-قاضی شعبه9شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شعبانی حاجی

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  غامرض�ا  فرزن�د  زاده  تق�ی  طیب�ه  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981722100608بایگانی970614-ازاین دادگاه درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامرضا 
تقی زاده فرزند جان محمد ش ش1دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-ریحان آذرخش 
ف علیجان کدملی0859716058همس�رمتوفی2-طیبه تق�ی زاده ف غامرضا کدملی2122625422فرزند متوفی3-فاطمه تقی زاده 
ف غامرض�ا کدملی2120488606فرزند متوفی4-محمدعلی تق�ی زاده ف غامرضا کد ملی2120488002فرزندمتوفی5-طاهره تقی 
زاده ف غامرضا کدملی2121639209 فرزند متوفی6-محس�ن تقی زاده ف غامرضا کدملی2110259434فرزند متوفی اینک باانجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 356-مسئول دفترشعبه12شورای حل اختاف گرگان-میرشکارمعظم

آگهی مزایده 
   درپرونده اجرایی کاس�ه970413/بموجب اجرائیه ش�ماره9109980056700601 صادره ازش�عبه8 دادگاه خان�واده گرگان محکوم 
علیه هادی س�بیانی فرزند محمدعلی محکوم اس�ت بپرداخت30عدد س�که بهارآزادی بنرخ روز محاسبه گردد درحق نسیم محبوب 
محک�وم گردیده اند ل�ذا ملک واقع درگرگان بلوار کاش�انی برخیابان اصلی مج�اور خیابان1 +10مغازه تجاری ومش�اوراماک مهدی 
متعل�ق به ب�ردار محکوم علیه فوق که پس ازتوقیف ازطریق اداره ثبت اس�ناد واماک گرگان صرفا طبق�ه همکف بمیزان محکوم به 
که بمبلغ4/400/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت که پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد 
طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی ملک براساس ماده 138قانون 
اجرای احکام مدنی(موضوع پاک ثبتی9581فرعی از3-اصلی بخش3ثبت گرگان مفروز ومجزی ش�ده از3881فرعی ازاصلی مذکور 
بخش3حوزه ثبت ملک گرگان آدرس ملک گرگان بلوار کاش�انی برخیابان اصلی مجاور خیابان کاش�انی1+10مغازه تجاری مشخصات 
ملک واقع درطبقه همکف ملک1باب مغازه تجاری واقع درهمکف 1دس�تگاه ساختمان 4طبقه روی همکف)مجتمع رهام(بامشخصات 
زیراس�ت س�ازه ازنوع اسکلت بتنی اس�ت کف وبدنه داخلی مغازه دارای پوشش سرامیک اس�ت دارای درب شیشه سکوریت وگارد 
کرک�ره آلومینی�وم رول آپ برقی اس�ت مس�احت25/12مترمربع اس�ت برمغازه ح�دود 4/7متروعم�ق آن حدود5/35مترودرضلع 
جنوب�ی آن ی�ک آبدارخانه ق�راردارد دارای امتیازات آب وبرق وگاز میباش�د و مغ�ازه دارای امتیازات آب وبرق وگاز میباش�د مغازه 
دریدصاحب ملک میباش�د زمان مزایده روزس�ه ش�نبه مورخ 1397/10/10-س�اعت10الی11صبح مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای 
اح�کام مدنی دادگس�تری گرگان)ش�رایط مزایده( 1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارش�ناس تعیی�ن گردیده ش�روع و برنده مزایده 
کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلس�ه قبول نماید2-برنده مزایده میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” بحس�اب 
2171294778000سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم دفترشعبه نمایند درغیراین صورت وفق ماده129قانون اجرای احکام 
مدنی10 درصد سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده برای مرحله بعد تجدید خواهد شد3-طالبین 
خرید میتوانند یک  هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف ش�ده بازدید نمایند4-تحویل ملک پس 
ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه 
باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع ش�ده عودت خواهد ش�د5-کلیه هزین�ه های نقل انتقال ملک/زمین اع�م ازمالیات عوارض وهزینه 
دفترخانه وغیربرعهده برنده مزایده اس�ت6-مزایده با حضور نماینده محترم دادس�تان دادس�رای عمومی وانقاب گرگان ونماینده 

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

آگهی مزایده 
   نظربه اینکه در پرونده اجرایی کاس�ه970300بموجب دادنامه اعس�ار صادره ازشعبه4دادگاه خانواده شهرستان گرگان محکوم علیه 
علی وطه بنیامین محکومند بپرداخت تعداد1عدد س�که تمام بهارآزادی بابت اقس�اط مهریه درحق زهرا جهان تیغ ومحمد علی آبراه 
محک�وم گردیده اس�ت لذا خودروی س�واری پیکان متعلق به ش�خص ثالث که پ�س ازتوقیف ازطریق راهنمائی بمی�زان محکوم به که 
بمبلغ60/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت که پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین 
خرید میتوانند درجلس�ه مزایده ش�رکت وپیشنهاد خود را ارائه و تس�لیم نمایند)توصیف اجمالی ملک براساس ماده138قانون اجرای 
احکام مدنی(خودروی س�واری پیکان بش�ماره ش�هربانی139س62-ایران59متعلق به علی جهان تیغ به رنگ س�فید وضعیت موتور 
وشاس�ی وفرمان وسیستم تعلیق وجلوبندی سالم میباشد که توسط کارش�ناس رسمی بمبلغ600/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته 
اس�ت ازم به ذکراس�ت که خودروی موصوف درپارکینگ جامی توقیف میباش�د وبدنه واتاق نیازبه تعمیرات وبازسازی بدنه دارد زمان 
مزایده روزچهارشنبه مورخ1397/10/12-ساعت 10الی11صبح مکان مزایده دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان)شرایط 
مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول 
نماید2-برنده مزایده می بایس�ت10درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” بحساب2171294778000سپرده دادگستری واریز وقبض آن را 
تسلیم دفترشعبه نمایند درغیراین صورت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی10درصد سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع 
دولت ضبط وآگهی مزایده برای مرحله بعد تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یک  هفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این 
اجرای احکام ازملک توقیف شده بازدید نمایند4-تحویل ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود 
درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-کلیه هزینه 
های نقل انتقال ملک/زمین اعم ازمالیات عوارض وهزینه دفترخانه وغیربرعهده برنده مزایده اس�ت6-مزایده با حضور نماینده محترم 

دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
322-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-نوروزی

آگهی مزایده 
   نظربه اینکه درپرونده اجرایی کاس�ه9601147بموجب اجرائیه ش�ماره 9610420056600203صادره ازش�عبه 2دادگاه خانواده گرگان 
محک�وم علیهم ورثه مرحوم علی اکبر جبارزاده محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ69/890/680ری�ال بابت اجرت المثل ایام زوجیت درحق 
بان�و قره خانی محکوم گردیده لذا ملک واقع درگرگان روس�تای تقی آباد جاده قبل ازپ�ل جاده تقرتپه متعلق به محکوم علیه فوق که 
پ�س ازتوقیف ازطریق کانت�ری مربوطه)باتوجه به عدم پاک ثبتی ملک(بمیزان محکوم به که بمبل�غ 282/000/000ریال مورد ارزیابی 
قرارگرفته است که پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت 
و پیشنهاد خود را ارائه وتسلیم نمایند)توصیف اجمالی ملک براساس ماده138قانون اجرای احکام مدنی(ملک فاقد پاک ثبتی میباشد 
آدرس ملک در س�ط باا ذکر گردیده اس�ت مشخصات ملک 1منزل مسکونی بمساحت315مترمربع به ارزش162/000/000ریال مساحت 
اعیان91مترمربع به ارزش120/000/000ریال که اس�کلت اجری بام ایرانیت پنجره آلومینیوم بدنه گچ که باتمام موارد 282/000/000ریال 
موردارزیابی قرارگرفته اس�ت وملک درید محکوم لها میباشد ودران منزل سکونت دارد زمان مزایده روز سه شنبه مورخ1397/10/11-
س�اعت10الی11صبح مکان مزایده دفترش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط 
کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست 
ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب2171294778000سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم دفترشعبه نمایند درغیراین 
صورت وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی10 درصد س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده برای 
مرحله بعد تجدید خواهد ش�د3-طالبین خرید میتوانند یک  هفته قبل ازاج�رای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک توقیف 
شده بازدید نمایند4-تحویل ملک پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت 
مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه باخریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد5-کلیه هزینه های نقل انتقال ملک/زمین 
اعم ازمالیات عوارض وهزینه دفترخانه وغیربرعهده برنده مزایده اس�ت6-مزایده با حضور نماینده محترم دادس�تان دادسرای عمومی 

وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
278-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-نوروزی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 9309980841102050 به شماره بایگانی 941016 این شعبه متهم بنام مرتضی یاسمی فرزند کرم حسب شکایت اداره 
راه و شهرس�ازی اس�تان  ایام مبنی بر تصرف اراضی ملی تحت تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده اباغ میگرد تا در موعد مقرر یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع 

از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب ایام- میاد خادمی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 9309980841102050 به شماره بایگانی 941016 این شعبه متهم بنام مهدی نظری فرزند خانه علی  حسب شکایت 
اداره راه و شهرس�ازی اس�تان  ای�ام مبنی بر تصرف اراض�ی ملی تحت تعقیب قرار گرفته اس�ت. با توجه به مجه�ول المکان بودن 
مته�م و در اج�رای مق�ررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به نامبرده اب�اغ میگرد تا در موعد مقرر یک ماه از تاریخ نش�ر 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در این ش�عبه حاضر گردد بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس�یدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب ایام- میاد خادمی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 9309980841102050 به شماره بایگانی 941016 این شعبه متهم بنام کبری نیک بخت فرزند محمد حسب شکایت 
اداره راه و شهرس�ازی اس�تان  ای�ام مبنی بر تصرف اراض�ی ملی تحت تعقیب قرار گرفته اس�ت. با توجه به مجه�ول المکان بودن 
مته�م و در اج�رای مق�ررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به نامبرده اب�اغ میگرد تا در موعد مقرر یک ماه از تاریخ نش�ر 
آگهی جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در این ش�عبه حاضر گردد بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس�یدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب ایام- میاد خادمی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 9309980841102050 به ش�ماره بایگانی 941016 این شعبه متهم بنام س�عید رضابیگی فرزند محمد کریم  حسب 
ش�کایت اداره راه و شهرس�ازی اس�تان  ایام مبنی بر تصرف اراضی ملی تحت تعقیب قرار گرفته اس�ت. با توجه به مجهول المکان 
ب�ودن مته�م و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری ب�ه نامبرده اباغ میگرد تا در موعد مق�رر یک ماه از تاریخ 
نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب ایام- میاد خادمی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 9309980841102050 به ش�ماره بایگانی 941016 این ش�عبه متهم بنام علیرضا خوبسرش�ت  فرزند سید عزالدین 
حس�ب ش�کایت اداره راه و شهرس�ازی اس�تان  ایام مبنی بر تصرف اراضی ملی تحت تعقیب قرار گرفته اس�ت. با توجه به مجهول 
الم�کان ب�ودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به نامبرده اباغ میگرد ت�ا در موعد مقرر یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقاب ایام- میاد خادمی

دادنامه 
 شماره پرونده: 232/6/97ح شماره دادنامه: 480 تاریخ: 97/8/13  مرجع رسیدگی : شورای حل اختاف شهرستان ابادان  خواهان: 
س�ید عماد الدین بنی هاش�م  به نش�انی: ابادان روستای سادات س�ادات 18 خواندگان: 1 . علیرضا یوسفی 2. حامد جعفری به نشانی 
هر دو مجهول المکان  خو اس�ته: انتقال س�ند گردش�کار: پرونده  ابتدا به ش�عبه  6   ش�ورای حل اختاف ابادان ارجاع و به کاس�ه 
232/6/97ح به ثبت رس�یده و اعضاء محترم این ش�عبه  پس از  تبادل نظر و جری تش�ریفات و اقدامات قانونی نظریه خود را اعام 
نموده اند. پس از بررس�ی پرونده و رس�یدگی  های ازم ختم رس�یدگی  را  اعام و بش�رح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا در خصوص  دادخواست  سید عماد ا لدین بنی هاشم  فرزند حمزه به طرفیت علیرضا یوسفی فرزند حیدر – حامد جعفری 
فرزند  نعمت به خواس�ته ا لزام  خواندگان به حضور در دفترخانه  و ا نتقال رس�می به تنظیم سند و انتقال خودروی کامیون کمپرسی 
بنز به شماره انتظامی 19- 746ع73  مدل 1972  موتور 10000857  و شماره شاسی 10833392  با احتساب  هزینه دادرسی  با توجه 
ب�ه  اینک�ه ق�رارداد عادی مورخ 95/5/15   حکایت از وقوع  عقد بیع  دارد  و نظر به اینکه وقوع  معامله بین خواهان و خوانده  ردیف 
اول آقای علیرضا یوس�فی و اینکه س�ند مالکیت  به نام خوانده  ردیف دوم می باش�د و نسبت به این قرارداد ایراد و اعتراض به عمل 
نیام�ده دع�وای مطروحه صحیح و ثابت تلقی می گردد و مس�تندا به م�واد 10  و 219 و 220  و 223  قانون مدنی  و ماده 519  از قانون 
آئین دادرس�ی  مدنی حکم به الزام  خوانده   ردیف دوم  حامد جعفری فرزند نعمت به حضور در دفترخانه  و تنظیم س�ند رس�می بر 
انتقال قطعی خودرو  کامیون کمپرس�ی بنز مدل 1972 به ش�ماره انتظامی 19- 73746  و ش�ماره موتور 10000857   و شماره شاسی 
10833392   به نام خواهان صادر و ا عام می گردد. رای صادره غیابی اس�ت و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ واقعی به خوانده  قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف بیس�ت روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی شهرس�تان آبادان می باش�دو در خصوص  خوانده  
ردیف اول  علیرضا یوسفی فرزند  حیدر با توجه به  اینکه  دعوی متوجه ایشان نمی باشد به استناد بند 4 ماده 84 قرار عدم استماع 
صادر و ا عام می گردد.   رای صادره حضوری  و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم  عمومی و حقوقی  

شهرستان آبادان می با شد. 
قاضی شورای حل اختاف ابادان 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9509983487100562  ش�ورای حل اختاف  ش�ماره 1  شهرستان بم تصمیم نهایی  ش�ماره 9609973487101164   
خواهان: شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه   با وکالت آقای  عباس  بهرامی فرزند مرتضی به نشانی کرمان بم خ بوعلی سینا  چهارراه 
ماصدرا  خواندگان: 1. خانم مهدیه برهانی  فرزند حسین به نشانی کرمان  بم اسفیکان   چهل تخم زیداباد کوچه و ایت 5  ،  2. آقای 
هادی الرضا دریجانی فرزند ناصر به نش�انی مجهول المکان خواس�ته: مطالبه  و جه بابت ... گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده  باا تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این ش�عبه و ثبت به کاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر 
تحت بررس�ی می باش�د. ماحظه می گردد ا عضای  شورا  نظریه مشورتی خود را به طور کتبی اعام داشته ا ند لذا با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده   ختم رسیدگی   اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای  می گردد.  رای قاضی شورا  در خصوص دعوی شرکت 
تعاونی اائمه با وکالت  آقای عباس بهرامی   به طرفیت 1. خانم مهدیه برهانی  فرزند  حس�ین  2.  آقای ها دی الرضا دریجانی فرزند 
ناصر به خواس�ته  مطالبه وجه به مبلغ  هش�تاد و س�ه میلیون و دویس�ت و بیس�ت و یک هزار و نهصد و نود و هفت ریال  به انضمام 
خس�ارات دادرس�ی  بدین شرح که و کیل  خواهان اظهار  داش�ته  که خوانده  ردیف اول  به موجب قرارداد بانکی 823931502396   
به خواهان بدهکار  اس�ت   که پس از حلول  اجل و سررس�ید از پرداخت آن خودداری نموده و خوانده  ردیف دوم ضمانت پرداخت 
دین خوانده  ردیف اول را نموده و تقاضای  محکومیت  خواندگان  را بطور تضامنی به پرداخت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه  
و خس�ارات دادرس�ی را نموده حال با عنایت  به  جامع او راق و محتویات پرونده و ماحظه متن دادخواست تقدیمی و اظهارات بعدی 
وکیل  خواهان  در جلسه رسیدگی  و مدارک ابرازی از  ناحیه مشارالیه از جمله کپی مصدق قرارداد بانکی و اینکه خوانده   ردیف اول 
در جلس�ه دادرس�ی   اظهارات خواهان را مورد تایید قرار داده و خوانده  ردیف دوم علیرغم اباغ وقت رس�یدگی  از طریق آگهی  در 
جلسه دادرسی  حاضر  نگردیده و دفاع و ایرادی به عمل نیاورده  لهذا دعوی مطروحه را مقرون به واقع تشخیص داده   و مستندا به 
مواد 684  و 10  قانون مدنی  و مواد 198 و 515  و 519  و 522  قانون آئین دادرسی مدنی و استیذان از ماده  9 قانون شوراهای حل 
اختاف   حکم به  محکومیت  خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ هشتاد و سه  میلیون و دویست و بیست و یک هزار و نهصد 
و نود و هفت ریال  بابت اصل خواس�ته به انضمام پرداخت  خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید  اولین قسط به تاریخ 93/08/16 
لغایت اجرای حکم و نیز خسارات دادرسی از  جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  در  حق خواهان صادر  می نماید. رای صادره 
نسبت به خوانده  ردیف اول حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ  اباغ قابل  تجدید نظر  در محاکم عمومی شهرستان بم و نسبت 
به خوانده  ردیف دوم غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی  در این شعبه و سپس ظرف همین مدت پس از انقضای  

مهلت واخواهی  قابل تجدید نظر در  محاکم عمومی شهرستان بم می باشد. 
10595 شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان بم 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709988701400314  ش�عبه 14   ش�ورای ح�ل اختاف   حقوقی 
ش�هری  اراک تصمیم نهایی  ش�ماره 9709978701400720  خواهان: آقای محمد 
کریمی  فرزند کریم با وکالت آقای محمدرضا میرزاحسینی  فرزند حسین به نشانی 
مرک�زی اراک اراک  خ  محس�نی روبروی فرش کویر یزد خواندگان:  1. آقای س�ید 
رزمی پور  2. آقای احس�ان دس�ت  آویز همگی به نش�انی مجهول المکان خواسته: 
مطالبه وجه بابت .. رای ش�ورا  در خصوص دعوی آقای محمد کریمی فرزند کریم با 
وکالت محمدرضا  میرزا حس�ینی  وکیل پایه یک دادگس�تری  به طرفیت آقایان 1. 
س�عید رزمی پور  2.  احسان دست آویز به خواس�ته مطالبه وجه بابت فا کتورهای 
پیوس�ت به انضمام  خس�ارات دادرسی و خس�ارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل 
ب�ه مبل�غ 37/500/000  ریال از توج�ه به اوراق و محتویات پرون�ده و ماحظه کپی 
مصدق فاکتورهای فروش و اس�تماع  اظهارات وکیل خواهان که مدعی اس�ت برابر 
فاکتورهای فروش پیوس�تی بابت فروش م�واد غذایی به خواندگان نامبردگان مبلغ 
37/500/000 ری�ال را مدی�ون و بدهکار هس�تند که  با بررس�ی  فاکتورهای ابرازی 
ک�ه نام خوان�ده   ردیف اول آقای س�عید رزمی پ�ور صادر  ش�ده و مطابق آخرین 
فاکت�ور 6193  مورخ 94/12/10  به مبلغ 20/252/200 ریال جمع  کل بدهی خوانده   
مبلغ  20/252/200 ریال قید ش�ده اس�ت  و اینکه خواندگان با وصف اباغ قانونی 
و رعایت انتظار کافی در جلس�ه دادرس�ی  ش�عبه حضور نیافت�ه و دفاعی مغایر با 
ادعای خواهان به عمل نیاورده و در قبال مس�تندات ابرازی و دعوی مطروحه ایراد 
و ا عتراضی نکرده و دلیلی  ارائه نش�ده که دالت بر پرداخت مبلغ  خواس�ته کند 
و تکذیب�ی نی�ز به عمل  نیامده اس�ت  بنابرای�ن با توجه به اینک�ه فاکتورها به  نام  
خوانده   ردیف اول آقای س�عید رزمی پور صادر و به امضاء ایش�ان مس�جل گشته 
اس�ت و در آخرین فاکتور نیز  جمع کل بدهی خوانده  مبلغ 20/252/200 ریال قید 
شده است دعوی خواهان را تا این حد نسبت  به خوانده  ردیف ا ول وارد تشخیص 
و با اس�تصحاب بقاء دین ایش�ان مس�تندا به مواد 10، 1257  ، 1258  و 1301  قانون 
مدن�ی و 198، 515 و 519  قانون آئین دادرس�ی مدنی و م�واد 9، 19، 25، 26 و 27 
قانون شوراهای حل ا ختاف حکم بر محکوم خوانده  ردیف اول سعید رزمی پور به 
پرداخت مبلغ  20/252/200 ریال  بابت اصل خواسته  767/153  ریال بابت هزینه 
دادرس�ی 729/079 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و ا عام می 
نماید و نسبت به مازاد آن در ستون خواسته به جهت فقد ادله اثباتی  و در خصوص 
خسارت تاخیر تادیه  نظر به اینکه مطابق ما ده 522  قانون آئین دادرسی  مدنی با 
مطالبه داین بر اس�اس ش�اخص بانک مرکزی می بایست محاسبه و مورد حکم قرار 
گیرد و چون ش�اخص س�اانه  بانک مرکزی  از زمان  دادخواس�ت تغییری ننموده 
اس�ت و ایضا نس�بت به هزینه نش�ر آگهی صرف نظر از  اینک�ه وکیل خواهان طی 
ایحه  تقدیمی  مورخ 97/8/14 نسبت به آن صرف نظر نموده است منتهی و  کالت 
اس�ترداد در دع�وی ندارد به جهت فق�د ادله اثباتی ا ز  ع�دم ارائه فیش پرداختی 
مس�تندا به ماده 197  قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی  خواهان صادر و 
ا عام می گردد و در خصوص  خوانده  ردیف دوم احس�ان دس�ت آویز نظر به اینکه  
فاکتورها به نام وی و امضای ایش�ان نمی باش�د  دعوی متوجه او نبوده مس�تندا به 
ماده 89  ناظر بر بند 4 از ماده 84  قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان 
ص�ادر و ا عام می گردد. رای صادره  غیابی  محس�وب ظرف مدت 20 روز از تاریخ  
اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی  ظرف مدت 20 
روز قابل تجدید نظر  خو اهی در  محاکم محترم  عمومی شهرستان اراک می باشد. 
3955  قاضی شعبه 14  شورای حل اختاف  اراک 

آگهی حصر وراثت 
 خانم فری ناز آهنگری شناس�نامه به ش�ماره 133 به شرح پرونده کاسه 69 س�یار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش�ادروان محس�ن عینی  ننه  گران به شماره شناس�نامه 1181 در تاریخ 1397/08/06 در ا قامتگاه غیر دائمی 
خود بدرود حیات  گفته  ورثه آن مرحوم منحصر  است به: 1.  بارران عینی  ننه کران به شماره شناسنامه 3860147210 دختر متوفی 
2. فری ناز آهنگری  به ش�ماره شناس�نامه  133 همس�ر متوفی 3. زینب جوان  آرپاتپه به شماره شناس�نامه 2 مادر متوفی  اینک با 
انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 
او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز س�ری و رسمی که بعد از موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود. 
1099504 -  سرپرست مجتمع  شورای حل اختاف شهرستان نمین 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای  ا مید عالمی فرزند ا براهیم 
آگهی احضار متهم  نظر به اینکه در پرونده کاسه 970680  شعبه 101 دادگاه کیفری 2 سرعین 
آقای امید عالمی  فرزند  ابراهیم به ش�ماره مل�ی 0071866851  به اتهام کاهبرداری از طریق  
انتقال مال غیر به مبلغ یک میلیارد ریال  موضوع ش�کایت  آقای مس�عود شرفی فرزند  عباس  
تح�ت تعقیب این دادگاه می باش�د و وقت رس�یدگی  آن به تاریخ 97/10/19 روز  چهارش�نبه 
س�اعت 09:30 تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن متهم  و به تجویز  ماده 344  
قانون آئین دادرسی  کیفری   و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از   جراید کثیر اانتشار 
آگهی می ش�ود تا متهم در وقت رس�یدگی مقرر جهت رسیدگی  در دادگاه  حاضر شورای حل 

اختاف ند.  در غیر اینصورت  غیابا  تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
1099506   دادرس  شعبه 101  دادگاه کیفری 2 سرعین 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
ش�ماره پرون�ده 970519  اج�رای اح�کام  کیف�ری ش�عبه س�وم ب�ه موج�ب  نام�ه ش�ماره 
1397168001206927- 97/5/16   ارجاعی از  ش�عبه س�وم   اجرای احکام  کیفری  دادس�رای 
ناحی�ه 5 )صادقی�ه(  تهران  به ش�ماره پرون�ده 9509980282801429   و قطعی�ت  یافتن آن 
محکوم علیه آقای توحید س�بزعلیان  فرزند میرزابابا  با توجه به امتناع نامبرده از اجرای حکم  
و  عدم دسترس�ی  به  وی و تودیع س�ند ملکی به  مالکیت آقای ولی اله نظری بقاء فرزند کریم 
اله شش�دانگ  سند مالکیت شماره 27761 فرعی  از 2426 اصلی مورد ثبت شماره 17608  در 
صفحه 33 دفتر 106  واقع در بخش 2  اردبیل به نشانی  اردبیل خیابان  جمهوری مابین میدان 
مخاب�رات و میدان قیام  جنب نمایش�گاه اتومبیل پرتوی و طبقه فوقانی و  قیمت کارشناس�ی 
به  مبلغ 5/200/000/000 ریال ا رزیابی گردیده اس�ت بنابراین جلس�ه  مزایده روز چهارش�نبه 
مورخه 97/10/12 از ساعت 10 الی 12  واقع در  چهارراه امام  خمینی  ساختمان   شهید بهشتی 
)دادس�رای سابق( در دفتر شعبه س�وم و در حضور نماینده محترم دادستان برگزار خواهد شد 
و مزایده از مبلغ معینه کارش�ناس ش�روع و به  بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
طالبین می توانند در موعد مقرر در جلس�ه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان 
را ا ع�ام نماین�د. مزایده  به بااترین قیمت و اگذار خواهد ش�د و برنده  مزایده ده درصد  ثمن 
معامله را فی المجلس پرداخت   و  نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یک ماه  مهلت خو اهد 
داش�ت در صورت عدم و اریزی  درمهلت مقرره ده درصد  واریزی به نفع صندوق دولت  ضبط 

خو اهد شد. ضمنا کلیه  مخارج قانونی به  عهده محکوم علیه خواهد بود. 
1099507 مدیر دفتر شعبه  سوم اجرای احکام  کیفری دادسرای   عمومی و انقاب اردبیل 
-  آقا جمالی 

13- مفقودی
برگ س�بز خودروی پژو س�واری 405 مدل 1395 رنگ خاکس�تری متالیک به شماره پاک 84 
 01 CE 4 FK 514860 124 و ش�ماره شاس�ی K 0783750 ایران 464 ص 21 به ش�ماره موتور
NAAM بنام آقای کامبیز عمرانی ده کهان فرزند غامرضا به شماره ملی 6080028123 صادره 

از کهنوج مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
رابر

14- حصروراثت
خانم فاطمه تیزهوش پناه فرزند رضا دارای کدملی 2993437984  ش�رح دادخواس�ت شماره 
97- 8- 679 م�ورخ 1397/9/14 توضیح داده ش�ادروان محمد طهماس�بی جرکی فرزند علی 
بشناس�نامه 1 در تاریخ 97/9/2 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- فاطمه تیزهوش پناه فرزند رضا ش.ش 1 متولد 1340 همس�ر متوفی. 2 – مس�عود طهماسبی 
جرک�ی فرزند محمد ش.ش 3 متول�د 1361 فرزند متوفی. 3- حجت طهماس�بی جرکی فرزند 
محم�د ش.ش 4 متولد 1364 فرزند متوفی. 4- عفت طهماس�بی جرک�ی فرزند محمد کدملی 
2980578071 متولد 1372 فرزند متوفی. 5- حشمت اله طهماسبی جرکی فرزند محمد ش.ش 
82 متول�د 1365 فرزند متوفی. 6- زهرا طهماس�بی جرکی فرزند محمد کدملی 2980070033 
متول�د 1368 فرزند متوفی. 7- ناصر طهماس�بی جرکی فرزند محم�د کدملی 2993350676 
متولد 1362 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می 
شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک 
ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
679 شورای حل اختاف شماره 8 شهرستان کرمان

15- اصاحیه
در آگه�ی حصروراثت ش�ورای حل اختاف ش�ماره 12 کرم�ان چاپ ش�ده در روزنامه حمایت 
م�ورخ 97/9/12 ش�ماره 4354 آقای محمد ش�جاعی باغینی فرزند حس�ین ش.ش 76 کرمان 
پس�ر متوفی صحیح می باشد که اش�تباها شماره شناس�نامه 7 به چاپ رسیده که بدینوسیله 

اصاح می گردد.

آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 9709984426300274 به شماره بایگانی 970704 این شعبه آزادپرندبه اتهام 
حفرچاه غیرمجاز تحت تعقیب قرارگرفته است باعنایت به مجهول المکان بودن متهم دراجرای 
مقررات ماده 344 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب درامور کیفری به نامبرده 
اباغ میگردذد تا مورخه 97/10/22 س�اعت 10 صبح جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی دراین شعبه 

حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی به عمل خواهد امد.
3209- رئیس شعبه103دادگاه کیفری دوشهر بوکان- ابراهیم بابامرادی

آگهی احضارمتهم
درپرونده کاس�ه 9709984426100358 به ش�ماره بایگانی 970667 این شعبه عثمان حسن 
پور و هادی حسن پور فرزندعثمان به اتهام مشارکت درسرقت تعزیری تحت تعقیب قرارگرفته 
اس�ت باعنایت به مجهول المکان بودن متهم دراجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرس�ی 
دادگاهه�ای عمومی و انقاب درامور کیفری به نامبردگان اب�اغ میگردذد تا مورخه 97/10/16 
ساعت 11 صبح جهت دفاع ازاتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسیدگی به عمل خواهد امد.
3206- رئیس شعبه103دادگاه کیفری دوشهر بوکان- ابراهیم بابامرادی

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
درخص�وص  ش�کایت س�یدکامران حس�نی صفاخان�ه وکیفرخوات�س ص�ادره علی�ه متهمین 
1.انورسلیمانی2.مختارسلیمانی3.رزگارسلیمانی4.ش�ورش کیوانی فر دایربرمش�اکرت درایراد 
ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس�تان بوکان نموده که جهت رس�یدگی به 
شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهر بوکان 101 جزایی سابق واقع در بوکان خیابان کمربندی خیابان 
عدالت ارجاع وبه کاس�ه 9709984426300166 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/16 
س�اعت 10:30 تعیین ش�ده اس�ت .به علت مجهول المکان بودن متهم ودرخواس�ت شاکی وبه 
تجویزماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا متهم پس از نش�ر آگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد .
3207- منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهر بوکان 101 جزائی سابق –یوسف آرزو

گواهی حصروراثت
آقای حس�ین غامی قزلقیه بشماره شناسنامه 528 فرزند غفار متولد 1355 صادره سراب ازبه 
اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواس�تی بشماره 1001/13/97 
تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان غفارغامی قزلقیه فرزند غیب قلی 
به ش�ماره شناسنامه 9 در تاریخ 97/8/18 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت 
وی عبارتند از ...1-  تلی حس�ینی فرزند قلی ش.ش2همس�رمتوفی2- حس�ین غامی قزلقیه 
فرزندغفار ش.ش528پسرمتوفی3- الهیه غامی قزلقیه فرزندغفار ش.ش1051دخترمتوفی4- 
معصومه غام�ی قزلقی�ه فرزندغف�ار ش.ش4585 دخترمتوفی 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 صادر خواهد شد.م الف 3332 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم مریم بیدگلی بش�ماره شناس�نامه 36 فرزند علی متولد 1361 صادره ش�هرری ازبه اس�تناد ش�هادت 
نام�ه گواهی ف�وت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 1017/13/97 تقدیم این ح�وزه نموده 
چنی�ن اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان غام رضا می�رزا فرزن�د عبداه به ش�ماره شناس�نامه 2131 در 
تاری�خ 97/8/18 دراقامت�گاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتن�د از ...1- عبداه میرزا 
فرزند عبدالخالق ش.ش5پدرمتوفی2- حش�مت ش�یرازی فرزند قل�ی ش.ش2مادرمتوفی3- مریم بیدگلی 
فرزندعل�ی ش.ش36همس�رمتوفی4- محم�د س�امان می�رزا فرزندغ�ام رضا ش.ش5561331078پس�ر 
متوفی5- محمد ماهان میرزا فرزندغام رضا ش.ش5561441248پس�رمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات 
مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می شود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا 
وصیتنام�ه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکم�اه به دادگاه تقدی�م دارد و اباغ گواهی 

ازم صادر خواهد ش�د
.م الف 3229 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای رحیم علی خلیل زاده بشماره شناسنامه 3386 فرزند التفات متولد 1349 صادره خلخال 
ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 980/13/97 
تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان شوکت داداشی فرزند صفرعلی 
به ش�ماره شناس�نامه 82 درتاری�خ 97/7/24 دراقامت�گاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین 
الف�وت وی عبارتن�د از ...1- قربان خلیل زاده فرزند التفات ش.ش3384پس�رمتوفی2- رحیم 
عل�ی خلیل زاده فرزند التفات ش.ش3386 پس�ر متوفی3- جانعلی خلی�ل زاده فرزند التفات 
ش.ش3808پسرمتوفی4- ستاره خلیل زاده فرزند التفات ش.ش3385دخترمتوفی5- فاطمه 
خلیل زاده فرزند التفات ش.ش4230دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت 
انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرک�س قرضی دارد یا 
وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ 

گواهی ازم صادر خواهد شد.
م الف 3226 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای کاظم محمدیان بشماره شناسنامه 909 فرزند شعبان متولد 1358 صادره بیجار ازبه استناد 
شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1016/13/97 تقدیم این 
حوزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان ماهپاره عبادی فرزند شمسعلی به شماره 
شناس�نامه 417 در تاری�خ 96/12/20 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی 
عبارتند از ...1- ش�عبان محمدیان فرزند میرزاعلی ش.ش504همسرمتوفی2- کاظم محمدیان 
فرزند ش�عبان ش.ش909پس�ر متوفی3- رضا محمدیان فرزند شعبان ش.ش28پسرمتوفی4- 
ای�رج محمدی�ان فرزن�د ش�عبان ش.ش77 پس�رمتوفی5- فاطم�ه محمدیان فرزند ش�عبان 
ش.ش850دخترمتوف�ی6- فریبا محمدیان فرزند ش�عبان ش.ش973دخترمتوفی7- فراس�ت 
محمدیان فرزند ش�عبان ش.ش744دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت 
انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هرک�س قرضی دارد یا 
وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ 

گواهی ازم صادر خواهد شد.
م الف 3334 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

مفقودی
اصل برگ سبز)شناسنامه ( خودروی وانت پیکان1600به شماره شاسی: 0078939150 و شماره 
موتور:11517819407و ش�ماره انتظامی: 32-214 د 54متعلق به خانم/آقای : محمد اس�ماعیل 

چوپانی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد
  بیرجند

 مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری زانتی�ا س�یتروئن ب�ه ش�ماره شاس�ی: 
S1512288188708 و شماره موتور:133246و شماره انتظامی: 52-458 ج 46متعلق به خانم/

آقای : صدیقه اردونی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

مفقودی
اص�ل برگ سبز)شناس�نامه ( و س�ند کمپانی خودروی س�واری پراید132به ش�ماره شاس�ی: 
S1422289171131 و ش�ماره موت�ور:3596971و ش�ماره انتظام�ی: 52-422 ب 96متعلق به 

خانم/آقای : ناصر هادی نیامفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

مفقودی
اص�ل برگ سبز)شناس�نامه ( و س�ند کمپانی خودروی س�واری کار پاژن به ش�ماره شاس�ی: 
NAMA0B19S3T000186 و ش�ماره موتور:G6AT3814641و ش�ماره انتظامی: 22-411 الف 
17متعلق به خانم/آقای : دانش�کده علوم پزش�کی خراس�ان جنوبی بیرجند مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

   آگهی اباغ دادنامه به خانم نازی )چگناز کور (جده فرزند جوگندر سنگه
 پیرو اباغ احضاریه در روزنامه ایام خوزستان به شماره 1573 مورخ 07/ 03 / 97 بدین وسیله 
ب�ه خانم نازی )چگناز کور (چده و در صورت فوت به ورثه با نماینده قانونی وی اباغ می ش�ود 
دادگاه در خصوص س�ه دانگ پاک رها ش�ده ثبتی 1570/ 1158 واقع در بخش 3 اهواز تعیین 
تکلیف و مس�تندا" به ماده یک قانون راجع به اموال باصاحب مصوب س�ال 1333 و ماده 28 
قانون مدنی و اصول 45و 49  قانون اساسی جمهوری اسامی و به موجب دادنامه غیابی شماره 
97099761222800017 م�ورخ 30 / 8 / 1397 در پرون�ده کاس�ه 998612280007 950 حکم 
ب�ه تملیک س�ه دانگ از پاک ثبت�ی 1570 /1158 واقع در بخش 3 اهواز را بنام س�تاد اجرایی 
نمایندگی خوزس�تان صادر نموده اس�ت دادنامه صادره غیابی ظرف 20 روز پس از اباغ واقعی 
بنامب�رده و در ص�ورت فوت به ورثه ی قانونی و ی�ا نماینده ورثه وی قاب�ل واخواهی در همین 
دادگاه بوده و س�پس ظرف 20 روز پس از اباغ قاب�ل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

استان تهران می باشد.
9/48-دفتر دادگاه ویژه اصل 49 خوزستان

آگهی احضاریه متهم
در پرونده کاس�ه  940176 کیفری این دادگاه آقای عبود حیدری فرزند ناعم  ،مجهول المکان 
مته�م اس�ت به حمل و نگهداری 990 گرم شیش�ه   ل�ذا برابر ماده 344 قانون آیین دادرس�ی 
کیفری به وسیله ی درج در یکی از روزنامه های کثیراانتشار برای دونوبت به فاصله ده روز به 
نامبرده اباغ می شود که در وقت مقرر در مورخ 22 /10  /1397  ساعت 8  صبح در شعبه دوم 
دادگاه انقاب اس�امی اهواز واقع در کیانپارس خیابان اس�فند ش�رقی حاضر شود عدم حضور 
موجب اتخاذ تصمیم قانونی می باشد. نوبت اول :  7 /9  /    97      -   نوبت دوم :  18/  9 / 97
-1955 معاون سرپرست مجتمع جنایی و انقاب اهواز- زارع 

آگهی احضاریه متهم
در پرونده کاس�ه  960130 کیفری این دادگاه آقای حس�ن کانتری فرزند کلبعلی  
،مجهول المکان متهم اس�ت   به فروش چهارده گرم هروئین و ده و نیم گرم شیشه 
لذا برابر ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به وسیله ی درج در یکی از روزنامه 
های کثیراانتش�ار ب�رای دونوبت به فاصله ده روز به نامبرده اباغ می ش�ود که در 
وقت مقرر در مورخ  22/ 10 /1397  س�اعت 10 صبح در ش�عبه دوم دادگاه انقاب 
اس�امی اهواز واقع در کیانپارس خیابان اس�فند ش�رقی حاضر ش�ود عدم حضور 
موج�ب اتخ�اذ تصمیم قانونی می باش�د. نوب�ت اول :  7 /9  /    97      -   نوبت دوم 

97 / 9  /18  :
1956- معاون سرپرست مجتمع جنایی و انقاب اهواز- زارع 

آگهی احضار متهم
بدینوس�یله به آقایان صادق حیدری فرزند عبداامی�ر و جمال حیدری فرزند لفته  
به اتهام  مشارکت در سرقت خودرو ) در پرونده کاسه  950287  ( اباغ می گردد 
جهت ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی مورخ  23/ 10 /1397 س�اعت 10 صبح  در این 
دادگاه حاضر گردند و در صورت عدم حضور دادگاه نسبت به اتخاذ تصمیم مقتضی 

اقدام خواهد نمود. نوبت اول :  7 /9  /    97      -   نوبت دوم :  18/  9 / 97
1957-رئیس شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان خوزستان- حمید فیض ااسام

آگهی وقت رسیدگی
شکایت خانم ها 1 – فاطمه تیرکان 2 – زهرا مرتب به طرفیت متهم حسن سواعدی 
به اتهام مش�ارکت در س�رقت مس�لحانه  و تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان 
اس�تان خوزس�تان نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 2 دادگاه کیفری یک استان 
خوزس�تان )16 کیفری  استان سابق ( واقع در اس�تان خوزستان، شهرستان اهواز، 
خرم کوش�ک، ابتدای نیوساید، مجتمع قضایی ش�هید تند گویان) انرژی ( ارجاع و 
به کاس�ه 9509986119801135 و ش�ماره بایگانی 960045   ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن 02/ 02 /1398 س�اعت 10  صبح تعیین شده اس�ت . به علت مجهول 
الم�کان بودن متهم و به تجویز تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرس�ی دادگاه 
ه�ای عمومی و انقاب در امور کیفری و دس�تور دادگاه مراتب دو  نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن  به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد . ضمنا نتیجه عدم حضورصدور رای میباش�د. نوبت اول :  7 /9  /    97      

-   نوبت دوم :  18/  9 / 97
1958-مدیردفتر شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان خوزستان– مالک داودی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
مراتب دو نوبت با رعایت تبصره یک ماده 394 قانون ایین دادرس�ی کیفری مصوب 
1392 در خصوص ش�کایت 1 – مهدی خواجه علی چا لش�تری 2 – س�میه فتاحی 
وانانی علیه متهمان 1 – نعیم نصاری دائر بر اتهام مش�ارکت در س�رقت مس�لحانه 
گروه�ی مق�رون ب�ه آزار – تهدید با چاق�و 2 – امیرنص�اری دائر بر اته�ام معاونت 
در س�رقت مس�لحانه گروهی مق�رون به آزار – تهدی�د با چاقو در پرونده کاس�ه 
9509986314700600  ش�ماره بایگان�ی 960004 به متهم�ان اباغ می گردد جهت 
ش�رکت در جلسه 15/  12 / 1397 س�اعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در غیر این 
ص�ورت تصمی�م مقتضی اتخاذ خواهد ش�د . نوب�ت اول :  7 /9  /    97      -   نوبت 

دوم :  18/  9 / 97
1959-دادرس دادگاه کیفری یک استان خوزستان – کریم کروشاتی  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
 آقای یاس�ر یوس�فی  فرزند  غامحسین  به ش�رح درخواستی که 
به ش�ماره 359/97  این ش�ورا ثبت گردیده  و درخواس�ت صدور  
گواهی انحصار وراثت نموده و اعام داش�ته که غامحسین  فرزند 
یوس�ف  به شماره شناس�نامه 178  صادره از محمودآباد  در تاریخ 
97/8/9 در اقامتگاه دائمی خود شهرس�تان   فوت نموده و ورثه / 
وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتس�ت  از: 1. یاس�ر یوسفی 
فرزند غامحس�ین به ش�ماره شناس�نامه 378، 2. مریم یوس�فی 
فرزند غامحس�ین  نس�بت فرزند  ش ش  23، 3. فاطمه یوس�فی 
فرزند  غامحس�ین  نس�بت فرزند ش ش  81  واغیر  اینک شورا 
پس از انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبو را در یک نوبت 
آگه�ی می نماید تا هر ک�س ا عتراض دارد و یا وصی�ت نامه ای از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا 

مراجعه و تقدیم نماید  واا گواهی صادر خواهد شد. 
23 قاضی شعبه اول شورای حل اختاف سرخ رود 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 آقای میاد عزیزپور فرزند اس�ماعیل با ارائه دو برگ استش�هادیه  
25274- 97/9/10 ب�ه تائی�د  دفترخان�ه 105  آم�ل رس�یده طی 
تقاضای  وارده به ش�ماره 31905- 97/9/7 اعام داش�ته که اصل 
س�ند مالکیت به ش�ماره چاپ�ی 0336044  شش�دانگ پاک 400 
فرعی از 58- اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمل س�ند مالکیت ذیل 
ثبت 69243  ص33 ج326  واقع در قریه س�ائیج محله بنام میاد 
عزیزپور صادر و تس�لیم گردید و در اثر جابجایی  مفقود ش�ده را 
نموده اس�ت ک�ه در اجرای م�ا ده 120- اصاحی آئی�ن نامه قانون 
ثبت  مبادرت به نش�ر این آگهی در روزنامه کثیر اانتشار  در یک 
نوب�ت می گردد چنانچه اش�خاصی مدعی انج�ام  معامله یا وجود 
س�ند مالکیت نزد خود می باش�ند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی ا عتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامل�ه  به این اداره اعام نمایند  چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
ا عتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س�ند مالکیت یا 
س�ند معامله ارائه نش�ود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور   

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. 
96/150/33  رئیس ثبت  اسناد و اماک آمل – سید محمد حسن 
روشنایی
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511/98آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگهی های قبلی به آقای احس�ان طاه�ری و خانم معصومه عزیزی فعا مجه�ول المکان اباغ می 
ش�ود در مورد دادخواس�ت ش�رکت ارتباطات علیه ش�ما به  خواس�ته مطالبه خس�ارت به موجب دادنامه ش�ماره 
9709977577700631 در پرونده کاسه 27/941011 به پرداخت 879/870/253 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 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  شهرستان مشهد 

511/99آگهی
کاسه پرونده: 26/970814 . وقت رسیدگی: 1397/12/1 ساعت 10 صبح. خواهان: بانک مهر اقتصاد. خوانده: مهدی 
پوروردی محمد آباد فرزند غامرضا ، مجتبی قدرتی بازه حور فرزند غام عباس، رضا محمد حسین زاده هروی فرزند 
جواد � مجهول المکان . به خواسته: مطالبه وجه و ...خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه به  تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  شهرستان مشهد 

511/100آگهی
پیرو آگهی ها منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه محسن ایروانی مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977500100976 کاسه 970686 به  پرداخت: 1� مبلغ سیزده میلیون و هشتصد هزار 
تومان وجه چکها )باب اصل خواسته( 2� مبلغ دو میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار ریال و مبلغ یکصد و پنجاه 
هزار ریال هزینه نشر آگهی )خسارات دادرسی( 3� پرداخت خسارت تاخیر تادیه حواله ها و وجه چک از تاریخ مطالبه 
رسمی هر یک )تاریخ گواهینامه عدم پرداخت هر یک از حواله ها و چک صادره تا زمان وصول  وجه چکها بر مبنای 
آخرین نرخ تورم اعام ش�ده بانک ملی مرکزی جمهوری اس�امی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام 
ش�وراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان محکوم ش�ده اید، مراتب بدین وسیله 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 1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/151رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد جلیلی یوس�ف نژاد   داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه 971792 ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا جلیلی یوس�ف نژاد  به شناسنامه 
33130در تاریخ 97/8/7 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-
محمد جلیلی یوس�ف نژاد –فرزند 2- حمید یوس�ف نژاد –فرزند 3- نجمه یوسف نژاد –فرزند 4- ناهید یوسف نژاد 
–فرزند 5- شمسی یوسف نژاد –فرزند 6- مهدی یوسف نژاد –فرزند   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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

511/152آگهی 
خواهان  علی اکبر بانوح    دادخواستی به طرفیت خوانده فریده کنعانی  به خواسته  مطالبه وجه چک تقدیم شورای 
حل اختاف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه174 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-

بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به کاس�ه 970244 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/26 ساعت 9 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه�ای عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی 
می ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به ش�ورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 174 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/153آگهی
خواهان حسین پاینده ثانی   دادخواستی به طرفیت خواندگان عابد رحمانی و محمد رضا بهره مند   به خواسته الزام 
به تنظیم سند خودرو  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 159 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره 3 شهرستان مشهد واقع درمشهد- بلوار شهید قرنی-چهارراه ابوطالب قرنی 28 ارجاع 
وبه شماره بایگانی:970809ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/29 وساعت 10 صبح تعیین شده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی 
واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. 
شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه  مشهد

511/154آگهی
خواهان یاسر باستانی ناری    دادخواستی به طرفیت آقای مهدی علی زاده   به خواسته مطالبه وجه بابت 3 فقره چک به 
شماره 639758 و 639753 و 639752  مورخ 96/10/30 و 96/9/20 و 96/9/30 عهده بانک سپه به مبلغ 84/000/000 
ریال به انضمام خسارات تاخیر تادیه   تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
159 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 شهرستان مشهد واقع درمشهد- بلوار شهید قرنی-چهارراه ابوطالب قرنی 
28 ارجاع وبه شماره بایگانی:970592ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/22 وساعت 10 صبح تعیین شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب درامورمدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر 
آگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خودنس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. 
شعبه 159 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه  مشهد

511/155آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای محمد جواد کیوری  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آقای مصطفی گابچی بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977504101012 در پرونده کاسه 
970511 حکم به پرداخت مبلغ 96/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/994/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و 
پرداخت خسارت تاخیر و تادیه مستندا به ماده واحده استیفاریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک از تاریخ سر 
رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شتخص تورم در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

511/156آگهی 
پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه خانم فاطمه ابراهیمی رئوف که مجهول المکان می 
باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977504400826 صادره از شعبه 172 در پرونده شماره 970427 
محکوم به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره چک عهده بانک سامان شعبه مدرس مشهد 
بمشاره و تاریخ و مبلغ 10205151-92/2/30 و مبلغ 1342000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ مورخه  92/2/30 لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق محکوم له آقای علی اصغر دره کی و 
پرداخت نیم عشر دولتی )اجرای حکم منوط به رعایت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی ضامن می 
باشد( ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی امور دفتری شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3  مشهد

511/157آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به آقای حمید جان احمدی   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست 
آقای حسین عباسی  بطرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977503800914 در پرونده 
کاسه 970507 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1723500 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی یوم اادا و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد

511/158آگهی 
خواهان  فرهاد یوسفی   دادخواستی به طرفیت خوانده سید محمد رضا حسینی به خواسته  مطالبه وجه چک  تقدیم 
شورای حل اختاف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد واقع 
در مش�هد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970796 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/3 
س�اعت 8/30 تعیین ش�ده اس�ت 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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 164 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/159آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای محس�ن نعمتی فرزند جال الدین فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد 
دادخواس�ت خانم عاطفه بانوی فرزند حسن در پرونده  کاسه 29/970283 به خواسته تعیین تکلیف محکوم شده 
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 29 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/160گواهی حصر وراثت
خانم زهرا زیدان  به شناسنامه شماره 175 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره 972338-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان رحمن زیدان به شناسنامه 
ش�ماره 3 درتاریخ 1393/10/05 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-زهرا زیدان 
ش.ش175 محل صدور شناسنامه نیشابور زوجه متوفی2-روح زیدان ش.ش 0921826338 محل صدور شناسنامه 
مشهد فرزند متوفی3-ناهید زیدان ش.ش2688 محل صدور شناسنامه فرزندمتوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس 
از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750979  وعدم وصول هرگونه ایحه 
یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره 
157454 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/
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.
قاضی شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

 511/161گواهی حصر وراثت
خانم تهمینه ابراهیمی بس�ابی  به شناس�نامه ش�ماره 0924078901 به استناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی به شماره972319-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان 
حسن ابراهیمی بسابی به شناسنامه شماره 67490 درتاریخ 1397/08/29 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 
حین الفوت وی عبارتند از:1-عزت حسینی ابراهیم آباد ش.ش 41 محل صدور شناسنامه بردسکن زوجه متوفی2-

تهمینه ابراهیمی بس�ابی ش.ش 0924078901محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی3-علی ابراهیمی بسابی 
ش.ش18332 محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزند متوفی4-س�میه ابراهیمی بس�ابی ش.ش 2995 محل صدور 
شناسنامه مش�هد فرزند متوفی5-اعظم ابراهیمی بس�ابی ش.ش592 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی 
6-محمد ابراهیمی بس�ابی ش.ش 0932308934محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری 
ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره750911   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 شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/
شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که 

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

511/162گواهی حصر وراثت
آقاي علی رجبی فرمد  به شناس�نامه ش�ماره 1163 به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواس�تی به ش�ماره 972091-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان طوبی کبکی به 
شناس�نامه ش�ماره 1070 درتاریخ 1397/07/15 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
:1-علی رجبی فارمد ش.ش 1163 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی2- غام عباس رجبی فارمد ش.ش1322 
محل صدور شناس�نامه مش�هد فرزندمتوفی3-رمضان رجبی فارمد ش.ش 285 محل صدور شناس�نامه مش�هد 
فرزندمتوفی4-علی رجبی فارمد ش.ش1163 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی5-احمد کوسه فارمد ش.ش 
384 محل صدور شناس�نامه فریمان فرزندمتوفی 6-شهنازکوس�ه فارمد ش.ش88 محل صدور شناسنامه فریمان 
فرزندمتوفی7-بتول کوسه فارمد ش.ش 189 محل صدور شناسنامه فریمان فرزندمتوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد 
پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره  ---- وعدم وصول هرگونه ایحه 
یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره 
... س�رانجام در تاریخ 1397/09/13 دروقت فوق العاده ش�عبه ش�ماره 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.رایگان
عضو شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/163گواهی حصر وراثت
آقاي علی کردی  به شناسنامه شماره 25702 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به ش�ماره 972368-243 تقدیم این ش�ورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان کیان کردی به شناسنامه 
شماره 0971609276 درتاریخ1397/07/14 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-
الهه خش�ک انگین ش.ش 3100 محل صدور شناسنامه مشهد مادر متوفی2-علی کردی ش.ش 25702 محل صدور 
شناسنامه مش�هد پدرمتوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در 
روزنامه حمایت به ش�ماره750878  وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی حسب 
گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به ش�ماره ... س�رانجام در تاریخ1397/09/13دروقت 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 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

511/164گواهی حصر وراثت
آقاي  مهدی نوروزی به شناسنامه شماره 28 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره972294-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان حمیدنوروزی ابدال آبادی به 
شناسنامه شماره 12631 درتاریخ 1397/08/06 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 
1-زهرا ش�ریعتی ش.ش0840208847 محل صدور شناسنامه مشهد زوجه متوفی2-طاهره دوست محمدی ش.ش 
50594 محل صدور شناس�نامه مش�هد مادر متوفی3-مهدی نوروزی ش.ش28 محل صدور شناس�نامه تربت جام 
پدرمتوفی4-امیدمحمد نوروزی ابدال آبادی ش.ش 0961730511 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی ، متوفی 
ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317008 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 شورای حل اختاف 
شهرس�تان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تش�کیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی 
منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام 
حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به ش�رح ذیل تقس�یم می شود: اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ 

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

511/165گواهی حصر وراثت
آقاي جوادابراهیمی به شناسنامه شماره898 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره 972323-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان علی ابراهیمی  به شناسنامه 
ش�ماره1060 درتاریخ 1397/08/11 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-مریم آب 
انار ش.ش 1581 محل صدور شناس�نامه فریمان زوجه متوفی2-جواد ابراهیمی ش.ش 898 محل صدور شناسنامه 
مش�هد فرزندمتوفی3-جعفر ابراهیمی ش.ش1836 محل صدور شناسنامه مش�هد فرزندمتوفی4-اکرم ابراهیمی 
ش.ش9778 محل صدور شناس�نامه مشهد فرزندمتوفی5-محس�ن ابراهیمی ش.ش2294 محل صدور شناسنامه 
مشهد فرزندمتوفی6-محمد ابراهیمی ش.ش 8محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی7-اعظم ابراهیمی ش.ش 
1790محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک 
نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750922 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 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس 
از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری 
ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: 

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

511/166گواهی حصر وراثت
خانم طیبه کدخدای عرب به شناس�نامه ش�ماره 9900 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی به شماره972307-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان غامعلی حق پناه 
سیاس�ر جهان تیغی به شناسنامه شماره 254 درتاریخ 1397/06/14 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از :1-طیبه کدخدای عرب ش.ش9900 محل صدور شناسنامه فریمان زوجه متوفی2-ساجده حق 
پناه سیاسر جهان تیغی ش.ش 0980124913 محل صدور شناسنامه مشهد فرزند متوفی، متوفی ورثه دیگری ندارد 
پس از انجام تش�ریفات قانونی وانتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره750917  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 شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/
شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که 

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

511/167گواهی حصر وراثت
خانم سکینه غامی به شناسنامه شماره 189 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی 
به شماره 972286 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان سفیه ریاحی خواجه به شناسنامه 
شماره 507 درتاریخ1396/11/20 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-سکینه غامی 
ش.ش 189 محل صدور شناسنامه نیشابور فرزند متوفی2-فاطمه غامی ش.ش 178 محل صدور شناسنامه نیشابور 
فرزند متوفی3-خیرالنساء غامی ش.ش1  محل صدور شناسنامه نیشابور فرزند متوفی4-عباسعلی غامی ش.ش 
197 محل صدور شناسنامه نیشابور فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار 
یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750976  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 تاریخ1397/9/12 دروقت 
فوق العاده ش�عبه ش�ماره 243 شورای حل اختاف شهرستان مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از 
ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری 
ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به شرح ذیل تقسیم می شود: 

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

511/168گواهی حصر وراثت
خانم طاهره رضا زاده  کرمانی به شناسنامه شماره 335 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواستی به شماره 972260 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است که شادروان حسین رضا زاده کرمانی 
به شناسنامه ش�ماره395 درتاریخ1385/11/10 دراقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
:1-بی بی معصومه آماریان یزدی ش.ش 128 محل صدور شناس�نامه مش�هد همس�رمتوفی2-رضا رضازاده کرمانی 
ش.ش93951 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی3-طاهره رضازاده کرمانی ش.ش335 محل صدور شناسنامه 
مشهد فرزندمتوفی4-فاطمه رضازاده کرمانی ش.ش80604 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی5-علی رضازاده 
کرمانی ش.ش80603 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات 
قانونی وانتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750679 وعدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت 
نامه س�ری یا ثبتی حس�ب گواهی متصدی مربوطه وماحظه گواهینامه مالیات برارث به شماره 73613 سرانجام در 
تاریخ1397/09/12 دروقت فوق العاده ش�عبه ش�ماره 243 ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مشهد به تصدی امضاء 
کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/شخص یادشده در 
باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد 

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

511/169گواهی حصر وراثت
آقاي  جواد پارسی مارشک به شناسنامه شماره 0921117191 به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی به ش�ماره972315 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته اس�ت که شادروان محمدپارسی 
مارش�ک به شناس�نامه ش�ماره 2008 درتاریخ 1396/11/24 دراقامتگاه دائمی خود فوت نم�وده و ورثه حین الفوت 
وی عبارتند از :1-اکرم قادری ش.ش5653 محل صدور شناس�نامه مش�هد همسرمتوفی2-مهس�ا پارسی مارشک 
ش.ش0922862427 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی3-مینا پارسی مارشک ش.ش0926409761 محل 
صدور شناس�نامه مشهد فرزندمتوفی4-مهری پارسی مارشک ش.ش0920369553 محل صدور شناسنامه مشهد 
فرزندمتوفی5-جواد پارس�ی مارش�ک ش.ش0921117191 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی ، متوفی ورثه 
دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی وانتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه به ش�ماره 750972  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 1397/09/12 دروقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف شهرستان 
مش�هد به تصدی امضاء کنندگان زیر تش�کیل 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.
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243شهرستان مشهد

511/170گواهی حصر وراثت
خانم طاهره ژیان زارع به شناس�نامه ش�ماره 642 به اس�تناد ش�هادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه 
درخواس�تی به ش�ماره 972326-243 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته اس�ت که شادروان علی خوری 
به شناس�نامه ش�ماره 7 درتاری�خ 1397/02/18 دراقامتگاه دائمی خود فوت نم�وده و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از :1- طاهره ژیان زارع ش.ش 642 محل صدور شناس�نامه س�بزوار زوجه متوفی 2-میترا خوری ش.ش 420 محل 
صدور شناس�نامه سبزوار فرزندمتوفی3-زهرا خوری ش.ش 421محل صدور شناسنامه سبزوار فرزندمتوفی4-رضا 
خ�وری ش.ش422 محل صدور شناس�نامه س�بزوار فرزندمتوفی5-مجید خوری ش.ش6 محل صدور شناس�نامه 
س�بزوار فرزندمتوفی6-اعظم خوری ش.ش6 محل صدور شناسنامه سبزوار فرزندمتوفی7-سارا خوری ش.ش1017 
محل صدور شناس�نامه بردس�کن فرزندمتوفی 8-وحید خوری ش.ش0780083121 محل صدور شناسنامه سبزوار 
فرزندمتوفی9-سجاد خوری ش.ش0928257169 محل صدور شناسنامه مشهد فرزندمتوفی ، متوفی ورثه دیگری 
ندارد پس از انجام تشریفات قانونی وانتشار یک نوبت آگهی در روزنامه حمایت به شماره 317012 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 شورای حل اختاف شهرستان مشهد 
به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل وپس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/
شخص یادشده در باا بوده ووراث قانونی دیگری ندارد ودارائی آن روانشاد پس از پرداخت وانجام حقوق و دیونی که 

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

511/171آگهی 
پیرو آگهی های قبلی به خوانده ابوالفضل سیفی مجهول المکان اباغ می باشند اباغ می شود در مورد دادخواست 
مجتبی ظریفیان زیبالوی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9709977501400843 در 
پرونده کاس�ه 9709987501400381 محکوم اس�ت به پرداخت : 1� مبلغ س�ی و نه میلیون و چهارصد و سی هزار 
ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ دو میلیون و دویست و سی وچهار هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ریال 
)خس�ارات دادرسی( 3� خس�ارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید آن )97/1/16( تا زمان وصول وجه چک 
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 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: 970382 

مسئول دفتر شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد � نصر آبادی
511/172آگهی

خواهان محمد رضا میرزائی مقدم با وکالت محبوبه باصر باغسیاه دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی سااری به 
خواس�ته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1شورای حل 
اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 
ارجاع وبه کاسه 9709987500100798 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/10/29 وساعت 9صبح تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده 
پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 1شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

512/173رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زینب حس�ین پور دارای شناسنامه شماره 744 به شرح دادخواست به کاسه از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز اله ترحمی رسول 
آبادی به شناس�نامه 6991 در تاری�خ 97/3/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زینب حسین پور )شماره شناسنامه 744(همسر 2- علی ترحمی 
رسول آبادی فرزند) شماره شناسنامه8 ( 3- مهدی ترحمی رسول آبادی فرزند )شماره شناسنامه 273( 
4- زهرا ترحمی رسول آبادی فرزند) شماره شناسنامه 08476955( 5- فاطمه ترحمی رسول آبادی فرزند 
)شماره شناسنامه 0840062915( 6- هادی ترحمی رسول آبادی فرزند)0840003579( 7- فاطمه واحدی 
کته شمشیری مادر ) شماره شناسنامه 0849319013(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.
شورا- شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

511/174آگهی 
بدینوس�یله پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای هادی بهروزیان و شرکت اندیشه 
بکره�ادی مجه�ول المکان می باش�د اب�اغ می گردد چ�ون وفق دادنام�ه ش�ماره 9709977500100821 کاس�ه 
9709987500100358 به صورت تضامنی خواندگان به پرداخت :1- مبلغ چهل و هشت میلیون ریال وجه چک )بابت 
اصل خواس�ته (2-مبلغ یک میلیون و هفتاد هزار ریال )خس�ارات دادرس�ی 3- پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان 
بر اس�اس تعرفه حق الوکاله وکای دادگس�تری 4- پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ سر رسید آن 
92/5/30  تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران 
که محاس�به دقیق آن توس�ط اجرای احکام ش�وراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب 
بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این 

شورا است
مسئول دفتر شعبه1 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد

)512/175( آکهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول )960008(
به موجب دادنامه قطعیت یافته به شماره 9509975303100414 مورخ 1395/08/25 صادره از شعبه 47 شورای حل 
اختاف بخش میان جلگه محکوم علیه علی محمد بلوچ فرزند علی اصغر محکوم است به مبلغ 10/000/000تومان بابت 
اصل خواس�ته و خس�ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1395/06/15 و هزینه  دادرس�ی به مبلغ 255/000 در حق محکوم له 
حسن بلوچ فرزند علیرضا و نیم عشر دولتی حسب تقاضای وکیل محکوم له خانم سمانه اسامی نژاد دو رأس گوسفند 
1- یک رأس بره 2- یک رأس بزغاله زرد رنگ گوش بلند که توسط خبره به مبلغ 1/350/000 میلیون تومان ارزیابی و 
مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/15 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی بخش میان جلگه از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مورد مزایده از قیمت خبره شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد. 10 درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از بنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر یکماه وصول 
خواهد شد. متقاضیان به خرید میتوانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزایده به دایره اجرای احکام مراجعه تا از کم 
و کیف مورد مزایده مطلع و در صورت تمایل از زمین بازدید نمایند . این اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل ملک 

فوق الذکر را ندارد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی بخش میان جلگه

 )512/176( آگهی احضار متهم  )940926(
در پرونده کاسه 9409985207400849 )940926( این شعبه آقای قربانعلی برزنونی فرزند علی به اتهام ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد 
تا ظرف مهلت یکماه از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی و تفهیم اتهام با حق بهمراه داشتن وکیل در این 

شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
خاکشور قره سو – دادرس دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش سروایت

)512/177(آگهی مزایده )9500686(
آگهی مزایده پرونده اجرایی کاس�ه 9500686، به موجب پرونده اجرائی کاس�ه فوق مقدار شش�دانگ یک قطعه 
دالستان به شماره پاک چهارصد و پنجاه فرعی واقع در اراضی طاغان از یکصد و پنجاه و سه اصلی دهستان بار معدن 
بخش 8 نیشابور ملکی سید زین العابدین حسینی به حدود ثبتی شماا: به طول 51/60 متر به زمین عباس خان 2- که 
شرقی است به طول 7/30 متر مرزیست به نحر عمومی سوم به طول 77 متر به باغ محمد طاغانی شرقا: به طول 11 متر 
مرزیست به جوی عمومی جنوبا: در دو قسمت 1- به طول 78 متر مرزیست به باغ سید محمد رشید آبادی 2- به طول 
2متر مرزیست به باغ غام طاغانی از اراضی مشاعی پاک 153 غربا: به طول 16/70 متر مرزیست به رودخانه مجاورین 
از پاک 153 اصلی که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 510/000/000 ریال )پانصد و ده میلیون ریال( ارزیابی شده 
و پاک فوق به آدرس روس�تای طاغان می باش�د و پاک فوق از س�اعت 09:00 الی 12:00 روز شنبه مورخ 97/10/15 ) 
پانزدهم دی ماه نود و هفت( در اداره ثبت اسناد نیشابور واقع در خیابان ایستگاه از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود . ازم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چناچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
علی امینی -ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور 

)512/178(رای دادگاه)970337(
در خصوص دعوی آقایان 1-مصطفی صفوی 2- ابوالفضل صفوی فرزندان ابوالفضل به طرفیت 1- آقای علی بیات فرزند 
یوسف 2-خانم صغری بیات فرزند ابوالحسن 3-آقای محمدپور علی فرزند علی اکبر 4-خانم سمیه ساقی فرزند علی 
اکبر 5- فرهاد ساقی 6-موسی الرضا ساقی 7-مهدی ساقی هر سه فرزندان علی اکبر به خواسته ابطال عقد بیع نسبت 
به یک باب منزل مسکونی واقع در روستای خواجه آباد فی مابین خواندگان ردیف اول و دوم با خوانده ردیف سوم با 
این توضیح که خواهانها مدعی می باشند ورثه مرحوم بلقیس رضایی بوده و مرحوم بلقیس جزو ورثه مرحوم ابوالقاسم 
بیات بوده ک مرحوم ابوالقاسم بیات در زمان حیات خود مطابق وصیت نامه سال 1363 نصف یک باب منزل مسکونی 
را به مادرشان واگذار می نماید و در ادامه با توجه به اختاف بین ورثه در خصوص وصیت نامه مزبور و طرح در مرجع 
قضایی نهایتا حکم به تنفیذ وصیت نامه مزبور صادر گردیده است و با توجه به اینکه این انتقال بعد از وصیت نامه مزبور 
صورت گرفته تقاضای ابطال آن را مطرح نموده اند و خواندگان ردیف اول و دوم فروش ملک مزبور را تایید ولی مدعی 
گردیده اند با اجازه وصی مرحوم اقدام به معامله نموده اند و خوانده ردیف سوم نیز بر خرید ملک مزبور اذعان داشته 
و اعام نموده در زمان معامله ملک معارضی نداشته و جدیدا بین ورثه اختاف افتاده است و خوانده ردیف چهارم نیز 
با حضور در جلسه دادگاه اظهار داشته که مرحوم بلقیس اگر حقی می داشت هیچ حقی نداشته و اگر حقی می داشت 
در زمان حیات خود شخصا اقدام می کرد و سایر خواندگان علیرغم اباغ مراتب از طریق نشر آگهی در دادگاه حضور 
نیافته و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده من جمله احکام صادره 
در خصوص تنفیذ وصیت نامه مورد ادعای خواهان و اظهارات خواندگان ردیف اول و دوم و سوم مبنی بر خرید فروش 
منزل مورد ادعا در س�الهای 1376 یا 1377 که حکایت از معامله بعد از تاریخ وصیت نامه تنفیذی بوده و خواندگان 
ردیف اول و دوم اختیاری در فروش به دلیل عدم مالکیت نداشته و در حقیقت معامله فضولی انجام داده اند و عدم 
دفاعیات موثر نامبردگان و س�ایرین خواس�ته خواهانها را به میزان سهم اارث ایش�ان از نصف منزل مورد ادعا وارد 
دانسته و مستندا به ماده 190 و 247 قانون مدنی حکم بر بطان )عدم نفوذ(معامله صورت گرفته فی مابین خواندگان 
ردیف اول و دوم با خوانده ردیف سوم نسبت به نصف منزل مزبور به میزان سهم اارث خواهانها صادر و اعام می دارد 
رای صادره نس�بت به خواندگان ردیف اول تا چهارم حضوری و ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی و نسبت به خواندگان ردیف پنجم الی هفتم غیابی و ظرف مهلت 
بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و س�پس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد 
محسن خاکشور–دادرس شعبه اول دادگاه عمومی سروایت

)512/179(آگهی مزایده اموال  منقول مرحله اول)فروش مال مشاع( )971626(
بموجب اجرائیه صادره از شعبه هفتم دادگاه  حقوقی دادگستری نیشابور در کاسه 971626اجرایی محکوم علیه آقای 
باقر بیک خراس�انی فرزند رجب محکوم اس�ت به فروش اموال مشاعی )تقسیم مال مشترک( و تقسیم وجه حاصل 
از فروش بین طرفین پرونده و پرداخت نیم عش�ر دولتی چون تاکنون محکوم علیه نس�بت به پرداخت س�هم آقای 
محمدابراهیم راسخی فرزند غامرضا اقدامی ننموده امال توقیفی شامل )دیگ بخار 3 تن و تابلو برق کمپرسور باد به 
انضمام مخزن 2000 ایستاده و مخزن کندانس 2000 و تابلو برق و بلوکر هیدرولیکی به انضمام مخزن هیدرولیک برش 
سی. ان سی/بافرمان و دو دستگاه پرس هیرولیکی با شاسی تیرآهه 14 و چهار دستگاه پرس با شاسی نبشی 10 و چهار 
شاخ ششمتری لوله 6 و خرد کن با موتور 4 کیلو وات و تابلو برق 40 در 60 به انضمام کنتاکتور و فیوزها و یک دستگاه 
پخت فوم توسط دیگ بخار با تابلو برق و خشک کن فوم به انضمام فن حلزونی طبق نظریه کارشناس توسط ارزیاب 
دادگس�تری به مبلغ 1015000000 ریال ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/10 از ساعت 9 الی 10 صبح  در محل 
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور با حضور نماینده دادستان محترم از طریق مزایده حضوری به فروش 
برسد . مورد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ده 
درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد 
. طالبین به خرید میتواننددر مدت پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری 
نیشابور مراجعه تا از جزئیات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارشناس 

را رویت و از مال توقیفی بازدید نمایند . ضمنا این اجرا هیچگونه مسئولیتی جهت تحویل ملک فوق الذکر را ندارد.
رادنژاد – مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور 

)512/180( آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970164(
خواهان بانک رفاه کارگران ش�عبه مرکزی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای سعید اردمه فرزند محمدمهدی به 
خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 570/000/000 ریال وجه طبق قرارداد مضار به استنادی 
پیوس�تی و الحاقیه ان به انضمام خس�ارت تاخیر تادیه و ..مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 
9709985198000159 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/27 
ساعت 9/00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

)512/181( آگهی وقت دادرسی )971141(
در خصوص دادخواست خواهان ملکه بهادری یوسف آباد فرزند غامرضا بطرفیت خوانده رضا ستار زاده فرزند عبد 
القیوم به خواسته الزام زوج به طاق که طی پرونده شماره 971141 در این شعبه ثبت و مقید به وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/30 ساعت 12:00 می باشد با توجه به اینکه خوانده مجهول المکان اعام شده است به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به این دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در موعد مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شود.
قدرتی – مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان نیشابور 

)512/182( آگهی )970395(
به این وسیله به آقای رامین نظام دوست روکی فرزند جعفر فعا مجهول المکان اباغ می گردد با توجه به اینکه در 
خصوص دعوی خانم منصوره حصاری دایر به الزام به طاق به لحاظ تخلف از شرط ضمن سند نکاحیه قرار ارجاع امر به 
داوری صادر گردیده لذا مراتب به شما اباغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهی یک نفر از بستگان خود را که 

شرایط مندرج در ماده 28 قانون حمایت از خانواده را داشته باشد به این دادگاه معرفی نمایید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری نیشابور

511/183آگهی
خواه�ان جواد خدیوی پناه دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده عبداله آخوندی به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم 
شورای حل اختاف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 9شورای حل اختاف مجتمع شماره یک 
شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 970872 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/10/30وساعت 8/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه 9شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/184اگهی
در خصوص تجدیدنظر خواهی محمد رستم زاده بطرفیت بهمن فرید  نسبت به دادنامه شماره 9709977500801002 
صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما اباغ می شود .مقتضی است 
حسب ماده 346 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز 
پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واا پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر 

ارسال می گردد.
شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/185آگهي مزایده اموال مرحله اول 
بموجب  پرونده اجرائی کاسه شماره 970888/ج1 /ش12  صادره از حوزه شماره 1 شورای حل 
اختاف تربت حیدریه محکوم علیه آقای یوس�ف ش�یبانی  جمعا به پرداخت مبلغ 9/250/000 
ریال بابت نیم عش�ر دولتی و 188/020/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در 
ح�ق محک�وم له زهرا بابایی آبروی محکوم گردیده اس�ت و چون تا کنون نس�بت به پرداخت 
دیونش اقدامی ننموده حس�ب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف 
و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ سه شنبه 97/10/11  از ساعت 
9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع در میدان شهدا، 
خ عبادی ، روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع ش�ماره یک ش�ورای حل اختاف مشهد از 
طریق مزایده حضوری به فروش برس�د ،مزایده از قیمت پایه ش�روع وبه کس�اني که بااترین 
قیمت را پیش�نهاد می نمایند واگذار خواهدش�د.طالبین به خرید می توانن�د پنج روز قبل از 
برگ�زاری مزایده  مراجعه ت�ا ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود.ضمنا حداقل 10 درصد از 
به�ای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د . اموال مورد مزایده 
عبارت است از :یکدستگاه اتومبیل سواری پژو روآ CNG به شماره انتظامی 797ط71-ایران 
36 به رنگ خاکس�تری متالیک مدل 1386 –بدنه س�الم و دارای استیک های 50 درصد و از 
نظر فنی س�الم و آماده به کار می باش�د که خودرو توس�ط کارش�ناس به میزان مبلغ یکصدو 

شصت میلیون ریال برآورد قیمت گردیده است 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد

511/186آگهی 
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقایان: امیر مخبری گلی�ان و علی هرویان مجهول 
المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9709977500100973 کاسه 9709987500100703 حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت: 1� مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال وجه چک )بابت اصل خواسته( 2� مبلغ 
نهصد و نود و شش هزار و پانصد ریال )خسارات دادرسی( 3� پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت درج آگهی 
روزنامه 4� پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه چک از  تاریخ گواهینامه عدم پرداخت )تاریخ مطالبه رسمی وجه چک( 
تا زمان وصول وچه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران  که محاسبه 
دقیق آن توس�ط اجرای احکام ش�وراهای حل اختاف انجام و در حق خواهان رامین سااری محکوم شده اید مراتب 
بدین وسیله 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: 970703 
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد 

511/187آگهی 
پیرو آگهی های قبلی به نصراله موحد پور فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست ناصر مرادی دشت 
بادامی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977500800992 در پرونده کاسه 970652 
حک�م به محکومیت خوانده به ضمن احراز معامله فی مابی�ن خواهان و خوانده ردیف اول حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف دوم به عنوان مالک به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم یک دستگاه خودرو پراید به شماره پاک 21 ج 
344 ایران 88 و شمار موتور 2238366 و پرداخت بالمناصفه هزینه ی دادرسی در حق الدرج آگهی به مبلغ دومیلیون 
و سیصد و هجده هزار ریال در حق مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
شعبه  8 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

511/188آگهی
خواهان آقای علیرضا طفان آب دادخواستی به طرفیت عباسعلی غفاری نوقابی به خواسته مطالبه وجه جهت رسیدگی 
به ش�عبه 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 970822 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 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

511/189آگهی
خواهان آقای حسن حسنی دادخواستی به طرفیت محمد صداقت 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 970761 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 10 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و 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

512/190آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970408 آقایان 1- بال زهدی فرزند محمد 2- عطا صالحی سیرزار فرزند صفر به اتهام انتقال مال 
غیرتحت تعقیب می باش�د و به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس�ی 
کیفری مصوب 1392مراتب در روزنامه آگهی،تا ظرف مدت سی روزاز تاریخ نشرآگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی وانقاب شهرستان خواف حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

و اظهار عقیده می نماید.
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خواف

512/191آگهی
شماره بایگانی پرونده:970020؛ اسامی ذیل الذکر ورثه مرحوم سید حمره موسوی می باشند.1- سرور پور سلطانی مقدم 
فرزند علی به ش.ش 235 متولد 1326/6/8 همسرمتوفی 2-سیدرضا موسوی فرزند سیدحمزه به ش.ش 36454 متولد 
1358/3/5 فرزند متوفی 3- زهرا موس�وی فرزند س�یدحمزه به ش.ش 34 متولد 1350/1/15 فرزند متوفی 4- زهره 
موسوی فرزند سیدحمزه به ش.ش 449 متولد 1347/1/12فرزند متوفی 5- طاهره موسوی فرزند سیدحمزه به ش.ش 
27932 متولد 1350/1/2 فرزند متوفی 6- سیدجواد موسوی فرزند سیدحمزه به ش.ش 724 متولد 1340/12/1 فرزند 
متوفی 7- سید حمید موسوی فرزند سیدحمزه به ش.ش 296 متولد 1351/6/30 فرزند متوفی 8- سید مسعود موسوی 

فرزند سیدحمزه به ش.ش 4 متولد 1344/1/5 فرزند متوفی .
مسئول دفتر شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه-محمد مهدی افراطی کاخکی

512/192احضار متهم
در پرونده کاسه 970782  آقای علی  اصغر اختری به اتهام خیانت در امانت یک دستگاه پراید وانت  تحت تعقیب می 
باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت یک ماه در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب قوچان حاضر واز اتهام 

انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان-علی قربانی

512/193آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدحیدرزاده امام وردی خان فرزند علی
شماره بایگانی شعبه:970905؛خواهان خانم معصومه پوستفروشان فرزندحسین دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
محمد حیدرزاده امام وردی خان فرزند علی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت طاق مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985206400857 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زبرخان ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/25 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 جرایدکثیراانتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زبرخان

512/194رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا مهرابی زوزنی دارای شناسنامه شماره 49-1361/3/5 به شرح دادخواست به کاسه 3/708/97 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی مهرابی زوزنی به شناسنامه 
1040 در تاریخ 1397/9/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 
1-مهدی مهرابی زوزنی به شماره شناسنامه 0760587507 متولد 1387/12/13 نسبت2-زینب مهرابی زوزنی به شماره 
ملی 0760735751 متولد 1394/5/9 نسبت3-محمد مهرایی زوزنی به شماره ملی 0760412693 متولد 1381/11/11 
نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه مهرابی زوزنی به شماره ملی 0760339880 متولد 1379/1/3 نسبت با متوفی فرزند 
5- زهرا مهرابی زوزنی به ش�ماره شناس�نامه 49متولد 1361/3/5 نس�بت با متوفی همس�ر 6- لیلی عرب زوزنی به 
ش�ماره شناسنامه 685 متولد 1335/6/3 نس�بت بامتوفی مادر 7- زین العابدین مهرابی زوزنی به شماره شناسنامه 
15 متولد1325/9/1 نسبت با متوفی پدرو ورثه دیگری ندارد؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/195رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالرحیم هنردار رودی دارای شناسنامه شماره 6922 به شرح دادخواست به کاسه 2/500/97 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم هنردار به شناسنامه 180 در 
تاریخ 1395/2/26 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مریم 
رمضانی مهرآبادی فرزند رمضانعلی زایچه ش.ش 076990583 ت.ت 56/7/1 همسرمتوفی 2- عبدالکریم هنرداررودی 
فرزن�د ابراهیم زایچه ش.ش3871 ت.ت 1336/1/1 فرزند متوفی 3- عبدالرحی�م هنردار رودی فرزند ابراهیم زایچه 
ش.ش 6922 ت.ت 57/1/1 فرزند متوفی 4- اسماعیل هنردار رودی فرزند ابراهیم زایچه ش.ش 4243 ت.ت 41/6/12 
فرزن�د متوفی 5- فیض اله هنردار رودی فرزند ابراهیم زایچ�ه ش.ش 89 ت.ت 58/6/2 فرزند متوفی 6- عبدالعزیز 
هنردار رودی فرزند ابراهیم زایچه ش.ش 4244 ت.ت 43/6/6 فرزند متوفی 7- گل افروز هنردار رودی فرزند ابراهیم 
زایچه ش.ش 33 ت.ت 54/1/1 فرزند متوفی 8- گلثوم هنردار رودی فرزند ابراهیم زایچه ش.ش 10 ت.ت 49/1/1 فرزند 
متوفی  9- آسیه هنردار رودی فرزند ابراهیم زایچه ش.ش 5599 ت.ت 51/7/17 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان خواف

511/196آگهي مزایده اموال مرحله اول 
بموجب  پرونده اجرائی کاسه شماره 975257/ج1 /ش13  صادره از حوزه شماره 28 شورای حل اختاف مشهد محکوم 
علیه آقای مجید حسینی نژاد  جمعا به پرداخت مبلغ 5/550/000 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 156/246/706 ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له محمد تقی صباغی محکوم گردیده است و چون تا کنون 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط 
کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ شنبه 97/10/15  از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع در میدان شهدا، خ عبادی ، روبروی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک 
شورای حل اختاف مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد ،مزایده از قیمت پایه شروع وبه کساني که بااترین 
قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهدشد.طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده  مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنان از اموال داده ش�ود.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده 
وصول خواهد ش�د . اموال مورد مزایده عبارت اس�ت از :یکدستگاه اتومبیل به شماره پاک 422ب64 –ایران 74 و با 
مشخصات سواری پژو 206 تیپ 2 رنگ خاکستری متالیک مدل 1395 -4 سیلندر -4 چرخ -2 محور –سوخت بنزین 
دنده دس�تی زیر درب های عقب و جلو راست خراشیدگی طولی سرتاسری مشهود است آئینه بغل راست از قسمت 
پایه شکسته است و استیک های جلو و عقب -4حلقه از نوع بارز با آج 90 درصد دارد –شیشه ها و قسمت های دیگر 
بدنه سالم فقط نورهای روی سقف به علت آفتاب زدگی فرسوده شده است با توجه به تاریخ توقیف که 96/12/21 می 
باشد باطری مستهلک و بنظر بیمه ثالث آن به اتمام رسیده لیکن از لحاظ فنی با توجه شرایط مورد مشاهده و آماده به 
کار بنظر می رسد در مجموع ارزش پایه کارشناسی به میزان چهارصد میلیون ریال 400/000/000 ریال ارزیابی گردیده 

است )ضمنا خودرو لیزینگی می باشد(
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد

511/197آگهی اباغ اجرائیه
پی�رو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله ب�ه خانم زهرا چراغی خاجانی فرزند حس�ین ک�ه مجهول المکان 
می باش�د اباغ می ش�ود طبق اجرائیه صادره در پرونده کاس�ه 9709987509200375 به موجب دادنامه ش�ماره 
9709977509200891 مورخ 97/6/18 صادره از ش�عبه 253 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ یکصدو بیس�ت  
پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ سر رسید چک لغایت 
زمان اجرای حکم و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصدو شصت و شش هزار و پانصد ریال بابت خسارات ناشی از هزینه 
دادرس�ی در حق محکوم له می باش�د پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می 

باشد شماره بایگانی :970376 
متصدی امور دفتری  شعبه  253 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

آگهی اباغ اجرائیه511/198
آقای اسفندیار رحیمی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای هادی فعال  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود 
که پرونده کاسه 272/97/90 منجر به صدور اخطار اجرائی بر علیه شما مبنی بر اینکه با حضور در یکی از دفاتر اسناد 
رس�می و انتقال و تنظیم س�ند خودرو مزدا به شماره 933د41-ایران 81 و همچنین پرداخت مبلغ 600/000 هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه آگهی روزنامه در حق خواهان صادر و اعام می دارد .نیم عشر 
دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک 
نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای 
عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دبیرخانه شعبه272 شوراي حل اختاف مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مسلم رنجبرپور ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعام نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 600 متر مربع قطعه 1665 تفکیکی به پاک 3278 فرعی از 69 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی 
مذکور نامبرده  واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 9944 صفحه 278 دفتر جلد 100 
اماک بنام مس�لم رنجبرپور ثبت و صادر گردیده و برابر س�ند قطعی شماره -- مورخه --  تنظیمی دفتر خانه -- به 
متقاضی منتقل ش�ده و بموجب س�ند رهنی شماره --- دفترخانه --- در رهن --- می باشد بعلت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست سند المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی به ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق 
مقررات عمل گردد . بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .
منصور هدایت کار  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان نظرآباد  نظرآباد : 1808

آگهی مفقودی مدارک 
پروانه وکالت بشماره 1386050504120326 و دفترچه تمبر مالیاتی وکالت ، کارت ملی بشماره 4897824338 ، کارت 
پایان خدمت ، شناسنامه ، گواهینامه و مدارک سیم کارت همراه اول اینجانب آقای ناصر عظیمی نژاد فرزند محمد علی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
نظرآباد : 1809
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آگهی مزایده نوبت اول 
   درپرونده کاسه960020/اجرایی این دادگاه محکوم علیه جواد نوربخش محکوم است بپرداخت مبلغ 425/562/429ریال بابت اصل خواسته 
درح�ق محکوم له جواد ش�یخ وهمچنین بپرداخت مبلغ21/278/121ریال بابت حق ااج�راء درحق صندوق دولت نظربه تعرفه 1باب منزل 
مس�کونی توس�ط شخص ثالث مختار نوربخش درخصوص تس�ویه بدهی محکوم علیه واقع درفاضل آباد روستای رحمت آباد ملک مذکور 
پس از توقیف وارجاع امر به کارش�ناس مجموعا بمیزان1/400/000/000ریال ارزیابی گردید اینک باتوجه به انجام تش�ریفات قانونی ازطریق 
مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش میرس�د)توصیف اجمالی موردمزایده(6دانگ عرصه واعیان 1قطعه زمین که در آن احداث بناگردیده 
بمساحت373/80مترمربع قطعه173تفکیکی دارای پاک شماره 927فرعی از23-اصلی بخش6ثبتی اعیانی پاک مذکور1دستگاه ساختمان 
2طبقه در ضلع غربی عرصه بمساحت مجموع طبقات150مترمربع باسازه آجر وسیمان سقف طبقه همکف طاق ضربی وطبقه اول خرپا آهن 
باپوشش ایرانیت نما طبقه همکف سرامیک کاری شده وطبقه اول فاقدنما دارای امتیازات آب وبرق وگاز میباشد درضلع جنوب شرقی عرصه 
1دستگاه ساختمان ویایی بمساحت50مترمربع باسازه آجر وسیمان سقف تیرچه وبلوک ساختمان فاقد نماکاری ودارای امتیازات آب وبرق 
وگاز میباش�د ارزش 6دانگ عرصه واعیان ومتعلقات پاک فوق مبلغ1/400/000/000ریال برآورد ومحاسبه میگردد)زمان وشرایط مزایده(1-
مزایده ازمبلغ کارشناسی بشرح فوق شروع خواهد شد2-مزایده درروز4شنبه مورخه97/10/12-از ساعت9 الی10صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگاه عمومی بخش کماان میباش�د3-متقاضیان میتوانند5روزقبل از شروع مزایده ازاماک دیدن نمایند ودرروز مزایده درجلسه 
مزایده شرکت کنند4-برنده مزایده کسی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد وده درصد مبلغ پیشنهادی را بحساب سپرده دادگاه 
بافاصله واریز والباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه های مربوط به نفع دولت ضبط ومزایده 
تجدید خواهد شد5-کلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملک برعهده برنده مزایده میباشد6-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده 

برگزارشده این اجراء هیچگونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
342-دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کماان-قره خانی

آگهی اباغ اجراییه
محک�وم له محمد-طواق محمد-امان-داود-تواق دردی نازتواقی فرزندان عاش�ور محمد محکوم علیه ارازانه -تاج محمد-مرجان-زلیخا-
محمدصفا-قربان بخت-انه محمد-محمد انه همگی نازتواقی وتیمور-الیاس-سلیمان-خدر-زبیده-نیازگل-خدیجه-داود همگی آنه قره جه 
فرزندان مرحوم یوسف-سلطان بخت میرزایی پیرو آگهی های منتشره درجراید  بدینوسیله به تیمور-الیاس-سلیمان-خدر-زبیده-نیازگل-

خدیجه-داود همگی آنه قره جه فرزندان مرحوم یوس�ف -س�لطان بخت میرزایی که مجهول المکان میباش�ند اباغ میشود طبق اجرائیه 
شماره9710421783200097 مورخ1397/08/20درپرونده کاسه 9509981783200052بموجب دادنامه شماره9509971783201370 مور
خ1395/07/19بایگانی950092صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی گمیشان محکوم علیهم محکوم به تنظیم سندرسمی انتقال 6دانگ پاک 
ثبتی1696فرعی از1-اصلی بخش4ثبت ترکمن دریکی از دفاتر اسناد رسمی بنام محکوم لها وهمچنین بپرداخت بالسویه محکوم علیهم بمبلغ 
یک میلیون وسیصد وهفتاد هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم لها میباشند پرداخت 
نیم عشر حق اجرا ونیز هزینه های اجرائی برعهده محکوم علیهم میباشد بدیهی است باتوجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط 
به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناس�ب ازمحکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباش�د لذا مفاد اجرائیه صادره1نوبت در 
اجرای ماده73-آ.د.م وماده9قانون اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراانتش�اردرج میگردد تاظرف10روزپس ازانتش�ار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهدنمود.
303-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی شهرستان گمیشان-ایکدری 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
   درپرونده کاسه950989/شعبه دراجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی  دادگستری آزادشهرمحکوم له  ملیحه سادین بطرفیت محکوم 
علیه حبیب اه میردار وطن لذا اجرای احکام درنظردارد ملک متعلق به محکوم علیه واقع درآزادش�هر خ ش�هید مطهری جنب بوس�تان 
امام علی را ازطریق مزایده بفروش برساند لذا ملک مذکور بشرح ذیل ازطریق کارشناس منتخب دادگستری موردارزیابی قرارگرفته است 
واحدتجاری شماره1 واحد مذکور با ساختار آجری وسقف طاق ضربی بوده که پوشش کف تاارتفاع1/20 متردیوارها ازنوع سرامیک والباقی 
گچ بوده دارای درب س�کوریت باکرکره انه زنبوری برقی ودر طبقه همکف 1س�اختمان 2طبقه قراردارد ومساحت واحدمذکور با احتساب 
دیوارهای مش�ترک32/45مترمربع میباشد که واحد مذکور بمبلغ یک میلیارد ویکصدو شصت وهشت میلیون ودویست هزارریال توسط 
کارشناس ارزیابی شده است واحدتجاری شماره2واحدمذکور باساختار آجری وسقف طاق ضربی بوده که پوشش کف تاارتفاع1/20متردیوارها 
ازنوع سرامیک والباقی گچ بوده دارای درب آهنی شیشه خوربزرگ با حفاظ کرکره انه زنبوری برقی ودر طبقه همکف 1ساختمان 2طبقه 
واقع شده که نمای آن سنگ میباشد ومساحت واحدمذکوربا احتساب دیوارهای مشترک بمیزان28/35مترمربع میباشد و واحدمذکور بمبلغ  
یک میلیارد وبیس�ت میلیون وششصد هزارریال توسط کارشناس ارزیابی شده اس�ت واحدهای مذکور مشاعی وقابلیت آپارتمانی داشته 
ودر حال حاضردرتصرف مستاجرمیباشد جمع کل ارزیابی2واحد تجاری مذکور دو میلیارد ویکصد وهشتاد وهشت میلیون وهشتصدهزار 
ریال میباشد مقررگردید ملک موصوف درروزیکشنبه1397/10/09ساعت11صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهربفروش برسد 
قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت پس 
ازکس�رهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد ش�د طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد 
مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعانات الصاق میگردد.
355-قاضی اجرای احکام مدنی شهرستان آزادشهر-حسینی فر

آگهی مزایده اموال غیر منقول
   درپرونده کاسه970631/ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری آزادشهر محکوم له علی اصغر میرعرب رضی بطرفیت مهدی میرعرب 
رضی وغیره بخواسته تقسیم ماترک لذا اجرای احکام درنظردارد پاک ثبتی10/39/813-اصلی واقع دربخش8حوزه ثبتی آزادشهر)متعلق به 
مرحوم قاسم میرعرب(را که توسط کارشناس بشرح ذیل ارزیابی گردیده است ازطریق مزایده بفروش برساند الف-6دانگعرصه واعیان 1قطعه 
زمین مسکونی با بنای احداث درآن بمساحت عرصه450مترمربع دارای پاک ثبتی10/39/813-اصلی واقع در بخش8حوزه ثبتی آزادشهر 
خیابان گلزار ش�هدا روبروی گلزار9که حدود اربعه ش�ماا بطول12مترپی است به خیابان 8متری احداثی شرقابطول37مترپی اشتراکی به 
قطعه2018موردتفکیک جنوبا بطول12/03مترپی است براه محلی وغربا بطول38مترپی اشتراکی به قطعه 18مورد تفکیک متصل میباشد 
که باتوجه به حدوداربعه موجود وباقیمانده وتعداد وراث غیرقابل تقس�یم بوده و تقویم مذکور ملک بش�رح ذیل میباش�د ب-6دانگ ملک 
بمساحت450مترمربع که باتوجه به مدارک مضبوط در پرونده )کپی قولنامه استنادی(بخشی ازعرصه ملک ودرمجاورت خیابان گلزارشهدا 
که درآن2باب مغازه ویک راهرور احداث ش�ده جمعا بمس�احت82مترمربع مرحوم قاس�م میرعرب در زمان حیاتشان به مهرعلی ومهدی 
میرعرب رضی واگذار نموده است که سندمالکیت انتقال نیافته واز مساحت آن کسر نگرده است ودرتصرف آنها میباشد ت-باتوجه به موارد 
فوق الذکر الباقی مس�احت عرصه باقیمانده بمساحت368مترمربع که درآن 1باب ساختمان مسکونی بمساحت 140مترمربع باقدمت بیش 
از3سال که شامل هال وآشپزخانه به ارتفاع 1متر کاشی وکابینت آلومینیوم و3-اتاق وسرویس حمام ودستشوئی وبا ساخت آجر وسیمان 
وس�قف ضربی وآهن ونمای سیمان س�فید ودارای درب وپنجره آهنی ومعمولی واش�تراکات آب وبرق وگاز میباشد ث-باتوجه به موقعیت 
مکانی ملک وبتفت منطقه وامکانات ومس�احت عرصه واعیان ودوکله بودن ملک ارزش عرصه ملک مذکور بمس�احت368مترمربع ازقرار 
هرمتر6500000 میلیون ریال که جمعا بمبلغ2/392/000/000ریال وارزش اعیانی موجود باتوجه به قدمت ساختمان هرمترمربع 2/000/000ریال 
وجمعا بمبلغ280/000/000ریال ومجموع عرصه واعیانی2/672/000/000ریال معادل دویس�ت وش�صت وهفت میلیون ودویس�ت هزارتومان 
ارزیابی گردیده است مقررگردید ملک موصوف روز دوشنبه10 /1397/10ساعت11صبح ازطریق مزایده درمحل دادگستری آزادشهربفروش 
برسد قیمت پایه ازبهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس ازبرنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایکماه نسبت بپرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید درغیراینصورت 
پس ازکسرهزینه مزایده ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد طالبین درصورت تمایل میتوانند پنج روزقبل ازموعد 
مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آنان ازملک مورد مزایده داده شودضمنا یک نسخه ازآگهی مزایده درتابلو اعانات الصاق میگردد.
356-معاون قضائی دادگستری آزادشهر-حسینی فر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)مرحله اول(
   درپرون�ده کاس�ه970382/اجرائیه ش�ورا باتوج�ه به تعرفه مال ازس�وی محک�وم علیه عباس نعیم�ی فرفرزند بهرامعل�ی به پرداخت 
مبلغ153/412/221ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت مبلغ2/127/653ریال بابت هزینه دادرس�ی وپرداخت مبلغ21/549/065ریال بابت 
خسارت تاخیرتادیه تیرماه97وتاریخ تقدیم دادخواست96/4/17وپرداخت مبلغ000/000/    1ریال بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم له 
عبدالرضا منتظری با وکالت امیدفرامرزی وهمچنین پرداخت مبلغ993 /7/776ریال نیم عش�ر دولتی درحق دولت محکوم گردیده اس�ت 
وملک توقیفی ازوی بشرح ذیل به مزایده گزارده میشود1-مشخصات ملک:طبقه3ملک مسکونی واقع دررامیان خیابان امام جنب کابینت 
سازی شهود که دارای اسکلت بتنی بصورت تیرچه وبلوک اجراشده ودیوار چینی آن با آجر ایتال انجام شده وعرصه بمساحت کل ملک181 
)مش�اعی(مترمربع میباشد ملک دارای یک برگ سندمالکیت تک برگ بامشخصات شماره ورقه مالکیت139532شماره ملک5069فرعی 
از1-اصلی بخش8ثبتی رامیان بصورت 5سهم مشاع از14سهم مشاع 6دانگ 1قطعه زمین)بنام عباس نعیمی فر(حدوداربعه ملک درطبیعت 
باسند مطابقت داشته وازجهت غربی وصل به خیابان اصلی امام خمینی وازدیگر جهات وصل به تصرفی افراد 2-قیمت کارشناسی:باتوجه 
به موقعیت عرصه ش�رایط ووضعیت آن)اس�کلت بتنی احداث ش�ده(ودارای راه مش�اعی بادیگر واحدها وطبقات ومس�احت بدست آمده 
طبقه3برابر64/64مترمربع میباشد که برای هرمترمربع مبلغی معادل5/500/000ریال پانصدو پنجاه هزارتومان ارزشگذاری میگردد درنتیجه 
مبلغ کل ارزیابی 355/520/000ریال س�ی وپنج میلیون وپانصد وپنجاه ودوهزارتومان محاس�به گردید3-زمان مزایده روزشنبه مورخه08 
/1397/10ساعت10 صبح الی11صبح 4-مکان مزایده دفتراجرای احکام مدنی شورای حل اختاف رامیان 5-مبلغ مزایده ازمبلغ کارشناسی 
فوق الذکر شروع وبه بااترین بهای پیشنهادی فروخته خواهد شد طبق قانون خریدار میبایست10 درصد ازبهای ملک را فی المجلس بعنوان 
سپرده به قسمت اجرا تسلیم ومابقی بهای آنرا حداکثرظرف مدت یکماه بپردازد درغیراینصورت10درصد مذکور به نفع دولت ضبط خواهد 

شدهرکس میتواند درمدت5روزقبل ازمزایده ازملک باهماهنگی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری رامیان بازدید نماید.
346-دفتراجرای احکام مدنی شورای حل اختاف رامیان

دادنامه
  بایگانی970476/خواهان ش�هربانومازندرانی ف صمد بنشانی استان گلستان شهرستان کردکوی خیابان شهیدبهشتی بلوارکارگر کوچه 
ش�هید ابوالقاس�م مازندرانی منزل پدری خوانده مرتضی جوادیه طهرانی ف عباسقلی بنشانی مجهول المکان خواسته طاق به درخواست 
زوجه گردشکار خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کاسه فوق وجری تشریفات 
قانونی دروقت فوق العاده/مقرردادگاه به تصدی امضاء کننده زیرتش�کیل شده وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام وبشرح 
ذیل وبااس�تعانت ازخداوند متعال باتکیه بر ش�رف و وجدان مبادرت به انش�اء رای مینماید)رای دادگاه(درخصوص دعوی خواهان شهربانو 
مازندرانی ف صمد بطرفیت خوانده مرتضی جوادیه طهرانی ف عباسقلی بخواسته طاق بلحاظ ترک زندگی مشترک بدین توضیح که خواهان 
بشرح دادخواست تقدیمی اظهار داشت بموجب تصویر مصدق عقد نامه ازدفتر رسمی ثبت ازدواج بشماره ده ازحوزه ثبت کردکوی بشماره 
ترتیب14812درتاریخ1390/11/16به عقددائم خوانده درآمدم وفاقد فرزند مشترک میباشیم وخوانده قریب به4سال زندگی مشترک راترک 
وبه نقطه ی نامعلومی رفته است واین امرسبب وقوع عسرو حرج اینجانبه شده است بنابراین باتوجه به اختیارحاصل ازشرط ضمن عقد مندرج 
درنکاحنامه )بند8-ازشروط ضمن عقد وترک زندگی مشترک(تقاضای اعمال وکالت خویش رابمنظور مطللقه نمودن خودراازمحضر دادگاه 
استدعا دارم دادگاه باتوجه به جامع اوراق وحتویات پرونده منجمله مفاد دادخواست تقدیمی ازسوی خواهان ماحظه ی تصویر مصدق عقد 
نامه طرفین استماع اظهارات خواهان بشرح صورتمجلس مورخ1397/08/07واستماع اظهارات شهود تعرفه شده ازسوی خواهان که همگی 
حکایت ازترک زندگی مشترک ازسوی زوج دارد وازطرفی حسب نظریه مرکز مشاوره)کلینیک اجتماعی رشد(بشرح صفحه14پرونده ونیز 
تاش داوران زوجین مترافعین که درراستای مادتین27 و28قانون حمایت خانواده مصوب سال1391تعیین شده اند درجهت ایجاد سازش 
بین طرفین منتج به نتیجه نبوده وخواهان همچنان اصرار برطاق دارد لذا دادگاه بنا به جمیع مراتب معنونه دعوی خواهان راوارد دانس�ته 
ومستندا به مواد234و237و1119قانون مدنی ونیز مواد24و26و27و28و29و32و33و34و35و36و37و38و39قانون حمایت خانواده مصوب 
سال1391بااحراز تحقق شروط موضوع بند8-از شرایط ضمن العقد مندرج درنکاحنامه رسمی مربوط گواهی عدم امکان سازش بین زوجین 
مترافعی�ن راصادروبه خواهان اجازه میدهد به یکی ازدفاتر رس�می ثبت طاق مراجعه وبااعمال وکالت حاصل ازطریق تحقق ش�رط ضمن 
العقد نس�بت به مطللقه نمودن خویش اقدام نماید نوع طاق خلع نوبت اول میباش�د وعده آن ازتاریخ وقوع طاق س�ه طهرمیباشد ضمنا 
حسب اظهارات زوجه بشرح صورتجلسه ی مورخ1397/08/07وی هیچ ادعای مالی دراین پرونده ندارد وهمه ی حقوق مالی ناشی از زوجیت 
خویش را به زوج بذل نموده وازطرف زوج قبول بذل نموده است زوجین فرزندمشترک ندارند وزوجه حسب پاسخ استعام ازپزشکی قانونی 
شماره97/01692باردارنمیباشد اجرای صیغه ی طاق خلع بارعایت جهات شرعی وقانونی دردفترخانه یادرمحل دیگر وباحضور سردفتر انجام 
میگیرد رای صادره غیابی وظرف20روز پس ازاباغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه وپس ازانقضای مهلت واخواهی ظرف20روز قابل اعتراض 

درمحاکم محترم تجدیدنظر مستقر دراستان گلستان میباشد.
369-رییس شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان-بازاری

دادنامه
   پرون�ده کاس�ه9609981796300470بایگانی 970067/درخص�وص  اتهام1-عل�ی اکب�ر احم�دی ف غام متولد1342/09/08ش�غل 
کش�اورز ش م5209567028-ایرانی ش�یعه متاهل نشانی س�منان- میامی روستای حسین آباد کالپوش خ ش�هید قربانی فاقد سابقه 
کیفری آزاد باقرار قبولی کفالت2-یداله نامی ف عبداله متولد1341/07/03شغل دامدار ش م5209567915-ایرانی شیعه متاهل نشانی 
میامی روس�تای حس�ین آباد کالپوش خ ش�هید بهرامی فاقد س�ابقه کیفری آزاد باقرار قبولی کفالت3-رمضان حقوقی ف محمد قلی 
متولد1335/04/08ش�غل کش�اورز ش م5209568121-ایرانی شیعه نشانی میامی روستای حس�ین آباد کالپوش خ شهید نمازی فاقد 
س�ابقه کیفری آزاد باقرار قبولی کفالت4-ابراهیم توفیق نژاد ف ش�اهرخ شغل کشاورز ش م5209570908-ایرانی شیعه متاهل نشانی 
میامی بخش کالپوش دهس�تان حس�ین آباد کالپوش فاقد سابقه کیفری آزاد باقرار قبولی کفالت5-علی اکبر شعبانی ف سلیمان متولد 
1341/06/03ش�غل دامدار ش م53095007125-ایرانی ش�یعه متاهل نشانی سمنان- میامی روس�تای حسین آباد کالپوش فاقد سابقه 
کیفری آزاد باقرار التزام بحضور باوجه التزام 6-رش�ید شکاری ف جمشید متولد1339/03/04شغل دامدار ش م5209565920-ایرانی 
بیس�واد شیعه متاهل نشانی سمنان-میامی روستای حس�ین آباد کالپوش خ شهید قربانی فاقد سابقه کیفری آزاد باقرار التزام بحضور 
باوج�ه التزام7-غامرض�ا بهرام�ی ف علی اصغر متولد 1346/04/12ش�غل دامدار ش م 4888655413-ایرانی ش�یعه متاهل نش�انی 
س�منان-میامی روستای حس�ین آباد کالپوش خ شهید باهنر سید هاش�م7 فاقد س�ابقه کیفری آزاد باقرار التزام بحضور باوجه التزام 
که درکیفرخواس�ت فاقد نام خانوادگی برای ایشان ذکرنش�ده است8-حسینعلی حقوقی ف رضا متولد 1345/09/07شغل دامدار ش م 
5209569772-ایرانی شیعه متاهل نشانی سمنان- میامی روستای حسین آباد کالپوش9-علی شمسائی10-حبیب برزگر11-غامرضا 
س�هرابی12-حمزه نامی ف عبداله13-رجب)فاقد نام خانوادگی(دائربه: مشارکت درایجاد مزاحمت ملکی ازطریق تعلیف غیرمجازمرتع 
موضوع شکایت عطانک آقا سید فرزند اریقصرف نظرازاینکه حسب استعام ازاداره منابع طبیعی شهرستان مراوه تپه که حکایت ازاین 
امردارد که مش�تکی عنهم ازدامداران ذیحق درمنطقه مرتع آق چاتال)مرتعی که ش�اکی ذینع دربهره برداری ازآن میباشد(نمیباش�د 
ونظرباینکه متهمین حاضردرجلس�ه رس�یدگی دادگاه ودردفاعیات خود دردادسرای عمومی وانقاب مراوه تپه اظهارداشته اند مرتع ما 
مایگل کمر ش�اپور میباش�د که تصاویر مجوزی مرتعداری خود را منضم پرونده نموده اند ومتهمین همچنین بیان داشته اند پروانه ما تا 
اول آق چاتال میباشد وما به مرتع شاکی نرفتیم مرتع ما ازمرتع شاکی چند کیلومتر فاصله دارد وچون ما سمنانی هستیم چنین شکایت 
هایی میکند وما را اذیت میکند وازطرفی گواهانی که شاکی دردادسرا تعرفه نموده است جملگی ازافراد ذینفع درمرتع آق چاتال میباشد 
وبه نوعی دارای خصومت بامتهمین بوده عاوه اینکه بعضی ازگواهان حتی نام تمامی متهمین رانیز بیان نکرده اند لذا باعنایت بمراتب 
مذکوربه نظردادگاه اظهارات آنها تلقینی بوده وبلحاظ ذی نفع بودن درمرتع چنین مطالبی را بیان کرده اند وازطرفی ش�اکی درجلس�ه 
رسیدگی دادگاه نیزحضور پیدا نکرده است وباماحظه نظریات کارشناسی واظهارات طرفین ماحظه میگردد دراینکه عرصه متنازع فیه 
متعلق بکدامیک ازمراتع آق چاتال ویا مایکل کمرش�اپور میباش�د طرفین دارای اختاف هستند زیرا شاکی بیان داشته است محلی که 
متهمین اقدام به تعلیف احشام خویش نموده اند متعلق به مرتع آق چال میباشد ومتهمین نیزبیان داشته اند که عرصه متعلق به مرتع 
مایگل کمر ش�اپور میباش�د وبعبارت دیگر شاکی متهمین دراین موضوع که عرصه متعلق به چه شخصی میباشد اختاف داشته اند که 
دراینصورت بفرض صحت اظهارات شاکی مبنی براینکه متهمین احشام خویش رابه مرتع مذکور آورده اند چون طرفین دراین موضوع 
که عرصه متنازع فیه متعلق به مرتع آق چال یا مایگل کمرش�اپور اس�ت اختاف دارند لذا سوء نیتی درعمل متهمین نمیتوان قائل شد 
وباتوجه باینکه یکی ازعناصرتشکیل دهنده جرم عنصر معنوی وبعبارتی دیگر سوء نیت مرتکب میباشد که درمانحن فیه متهمین وفق 
آنچه فوقا” بیان گردید سوء نیتی درتعلیف احشام خود نداشته اند ولذا به نظر دادگاه مدافعات متهمین مقرون به واقع میباشد وباتفاصیل 
مذکور دادگاه اتهام انتس�ابی به متهمین را وارد ندانس�ته درنتیجهبه استناد ماده 4قانون آیین دادرسی کیفری واصل 37قانون اساسی 
وماده120قانون مجازات اس�امی1392رای بربرائت متهمین صادرمیگردد رای صادرش�ده حضوری اس�ت وظرف 20روزپس ازاباغ قابل 

اعتراض در محاکم محترم تجدید نظراستان گلستان میباشد.
 259 -رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مراوه تپه- فاضلیان

آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم
   بموجب پرونده اجرائی بکاسه970075/اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن محکوم علیه عبدالمجید ایری فرزند حیدرقلی وغیره 
بنشانی خ ش مائیان نبش کوچه اول منزل سعیده بابا نیازی موضوع تقسیم ترکه)ماترک مرحوم سید محمد بابا نیازی(درحق محکوم لهم 
ای ناز ایری وغیره ومبلغ1/500/000ریال بابت نیم عش�ر که باقیمت کارشناسی بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی ملک درراستای 
ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه کارشناس محترم(الف- پاک 1006 فرعی از1093-اصلی- پاک فوق درغرب روستای هاشمنلی واقع شده 
ودرسطح 12000 مترمربع بوده وباتوجه به موقعیت مکانی- پتانسیل تولیدی- دیم بودن- بافت خاک وغیره ارزش هرهکتار000 /350/000ریال 
وجمعا بمبلغ420/000/000ریال ارزیابی وبراورد میگردد ب(پاک1005فرعی از1093-اصلی پاک فوق درش�رق روس�تای چپاقلی واقع شده 
درسطح23000مترمربع بوده وباتوجه بموقعیت مکانی- پتانس�یل تولیدی- دیم بودن- بافت خاک وغیره ارزش هرهکتار250/000/000ریال 
وجمعا بمبلغ575/000/000ریال ارزیابی وبراورد میگرد. جمع کل ارزش ملک بمبلغ 995/000/000ریال تعیین وبفروش میرسد شرایط وزمان 
ومکان مزایده1-مزایده درروزیکشنبه 1397/10/09ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده 
کس�ی میباش�د که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براس�اس قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت 
درمزایده 5روزقبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازاموال موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده ش�رکت نمایند5-برنده 
مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب 
سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس از کسرهزینه های اجرائی 
بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد ش�د6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم تائید 
صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون 

اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
380-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حس�ن کریمکش�ته بش�ماره مل�ی4970158959 به اس�تناد ش�هادتنامه وگواه�ی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی 
بش�ماره972480/ش 1تقدیم این ش�ورا نموده چنین اشعارداش�ته که شادروان غامعلی کریمکشته بش�ماره ملی 3671231726درتاریخ 
1397/05/19دراقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-زربی بی کریم کش�ته موخر ف مرتضی ش م4

97906395متولد1341/04/01همسرمتوفی2-ابراهیم کریم کشته ف غامعلی ش م4979846505ت ت1363/01/01پسرمتوفی3-حسین 
کری�م کش�ته ف غامعل�ی ش م4970041369 ت ت1369/07/01پسرمتوفی4-حس�ن کریمکش�ته ف غامعل�ی ش م4970158959ت 
ت1373/07/14پس�رمتوفی5-کلثوم کری�م کش�ته ف غامعل�ی ش م4979967191ت ت1364/03/01دخت�ر متوفی6-راضی�ه کری�م 
کش�ته ف غامعل�ی ش م 2110007354ت ت1367/05/03دخترمتوفی7-مرضی�ه کری�م کش�ته ف غامعل�ی ش م 4970155992ت ت 
1372/05/27دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
381-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای علی کریمی فرزند فرامرز اباغ میگردد از تاریخ نشر این آگهی حدأکثر ظرف یکماه 
جهت دفاع از عنوان اتهامی خود مبنی بر ضرب و جرح عمدی و سرقت تعزیری در پرونده کاسه 9709980841300197 به شماره بایگانی 
970211 در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام حاضر گردد عدم حضور در موعد مذکور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد 

شد ضمناً مطابق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشند. 
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب ایام – بهروز نجفی

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به آقای روح اله چراغی فرزند سلیمان اباغ میگردد از تاریخ نشر این آگهی حدأکثر ظرف 
یکماه جهت دفاع از عنوان اتهامی خود مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول در پرونده کاسه 9609980841300568به شماره بایگانی 
960635 در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام حاضر گردد عدم حضور در موعد مذکور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد 

شد ضمناً مطابق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشند. 
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب ایام – بهروز نجفی

آگهی دادنامه 
پرونده کاس�ه 9509980840500896 ش�عبه 105  دادگاه کیفری دو شهرستان ایام تصمیم نهایی ش�ماره 9709978427000612 ، شاکی: 
آقای ابوالفضل چمنی راد فرزند امیر هوشنگ به نشانی ایام- چهارراه پیام نور-اتاق تعاون استان. متهمین: 1- آقای مهدی فرخ وصال فرزند 
شاهمراد به نشانی ایام- چهارراه پیام نور – اتاق تعاون استان 2- رییس اتاق تعاون استان ایام)مهدی فرخ وصال( به نشانی اداره اتاق تعاون 
اس�تان ایام- چهاراره پیام نور- بلوار تعمیرکاری- جنب دانشگاه پیام نور- اتاق تعاون.اتهام: عدم پرداخت حق بیمه موضوع قانون تأمین 
اجتماعی  دادگاه ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال – تکیه بر شرف ووجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به 
انشای رأی  مبادرت می کند . ))رأی دادگاه(( درباره اتهام آقایان 1- علی محمد محمود آبادی فرزند خیرعلی به شماره ملی 4033067450 2- 
مهدی فرخ وصال فرزند شاهمراد )رییس اتاق تعاون ایام( به شماره ملی 4500170359 دائر بر عدم اجرای به موقع آراء قطعی و ازم ااجرای 
مراجع حل اختاف قانون کار موضوع گزارش واحد اجرای احکام مدنی شهرستان ایام و شکایت شاکی ابوالفضل چمنی راد . بدین شرح که 
متهمین سابقاً به عنوان کارفرما حسب آراء و احکام صادره از ازهیئت تشخصیص و هیئت حل اختاف کار به شرح صفحات 74 الی 79 محکوم 
به پرداخت وجوهی در حق ابوالفضل چمنی راد ش�ده اند که علیرغم تش�کیل پرونده اجرایی و صدور اجرائیه در واحد اجرای احکام مدنی 
شهرستان ایام – متهمین از اجرای مفاد آراء و اجرائیه صادره امتناع نموده اند، نظر به اینکه مطابق جوابیه شماره 1683083 مورخ 96/11/17 
در صفحه 73 پرونده از سازمان مدیریرت و برنامه ریزی  استان ایام مقرر شده است که اتاق تعاون ایام هیچگونه اعتبار و ردیف بودجه ای 
استانی ندارد و در سال جاری نیز تخصیصی برای آن در نظر گرفته نشده است و از طرفی نیز متهمین به عنوان اعضاء و مدیر اتاق تعاون در 
دفاعیات خود عدم اجرای مفاد) آراءرا به دلیل فقدان بودجه بیان داشته اند. بنابراین دادگاه مجرمیت متهمین را محرز ندانسته و به استناد 
ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 120 قانون مجازات اسامی 1392 حکم برائت متهمین را از اتهام انتسابی صادر و اعام می 
نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل درخواست رسیدگی تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان ایام می باشد.
دادرس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ایام- محمد امرائی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای موسی پاپائی دارای شناسنامه شماره 156 بشرح دادخواست به کاسه 177/96 ح ش2 شورای حل اختاف شعبه 2 شهرستان آبدانان 
از این شورا درخواست صدور گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرنگ رحمتی به شماره شناسنامه 189 در تاریخ 
96/1/1 در اقامتگاه دائمی خود دار فانی را وداع گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به: 1-موس�ی پاپائی به ش�ماره شناس�نامه 
156همسرمتوفی 2- آرش پاپائی به شماره شناسنامه 155 فرزند متوفی 3- پروین پاپائی به شماره شناسنامه 4540040928 فرزند متوفی 
4- داریوش پاپائی به ش�ماره شناس�نامه 19 فرزند متوفی 5- زینب پاپائی به شماره شناسنامه 41 فرزند متوفی 6- حجت پاپائی به شماره 
شناسنامه 1618 فرزند 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 صیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

آگهی 
در پرون�ده کاس�ه 960585ب7  متهمین  اقایان 1. رضا فرزان متین فرزند ابراهیم اق�ا 2. فرامرز امیدی فرزند حجت  به اتهام فرار مالیاتی 
موضوع شکایت اداره کل امور مالیاتی است ان اردبیل تحت تعقیب می باشند با توجه به مجهول المکان ا عام شدن ایشان و با استناد به 
ماده 174 ق.آ.د دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مصوب 1392 بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد به مدت یک ماه از تاریخ  نشر  
این آگهی در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اردبیل حاضر و از خود دفاع نمایند.  در غیر اینصورت وفق مقررات رسیدگی  

و اتخاذ تصمیم  خواهد شد. 
1099508  بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اردبیل 

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم :  ش�هریار شکیبا  فرزند نوراله نشانی: اردبیل خاتم النبیین  کوچه روشن پاک 9 تلفن 09144516788   
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:  1. میکائیل سروی فرزند کامل  نشانی: اردبیل کارشناسان  میدان شفا به طرف بلوار علی دایی  روبروی 
هایپر مارکت روز  منزل سروی طبقه سوم تلفن 09903125581 ،  2. صدیف تقدیسی  میرک فرزند لطفی نشانی: اردبیل گلمغان  آزادگان 9   
پاک 70 محکوم به: بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه  به شماره 9710090405701439   و شماره دادنامه مربوطه 9709970405700263   
محکوم علیه محکوم است به بصورت تضامنی  به پرداخت اوا  مبلغ پانصد میلیون ریال  بابت اصل خواسته و ثانیا مبلغ 16/657/000  ریال بابت 
خسارت دادرسی و حق ا لوکاله برابر تعرفه قانونی  که در هنگام ا جرا محاسبه خواهد شد و ایضا خسارت تاخیر تادیه   از تاریخ سررسید لغایت 
زمان  وصول  محکوم به بر  اساس نرخ تورم ا عامی بانک مرکزی   جمهوری اسامی ایران در حق  خواهان و نیم عشر دولتی مبلغ 25/000/000 
ریال در حق دولت.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ   اجراییه: 1. ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(  2. ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3. مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف  سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور  مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه  نقدی که  به  هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی واعتباری ایرانی  یا خارجی دارد به همراه مشخصات  دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه  مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار  به ضمیمه  دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواست محکوم  
له بازداشت می شود  )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 1394( 4. خودداری  محکوم   علیه از اعام کامل  صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای  احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5. انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6. چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم  علیه از زندان منوط به موافقت محکوم  له یا تودیع وثیقه 

یا معرفی کفیل توسط محکوم  علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
1099509  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اردبیل 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709980404600114  شعبه 6 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان اردبیل تصمیم نهایی  شماره 9709970404600868  خواهان:  
بانک ملی با وکالت خانم س�اناز  عالش نبی دوس�ت فرزند  جهانگیر به نش�انی  استان اردبیل  شهرس�تان اردبیل شهر اردبیل خیابان امام 
خواندگان:  1.  خانم مکرم مهرانی   مقدم فرزند مصطفی  به نشانی اردبیل مجتمع ا مام صادق  طبقه 4 واحد 7 تلفن 09148807394، 2. آقای 
محمد  محمدی فرزند ینصر  به نشانی  اردبیل میدان مقدس اردبیلی  اسکان 77  تلفن 33817971  ،  3.  آقای نادر سلطان نژاد ارشادی  فرزند 
التفات به نشانی اردبیل  شهرک سینا بلوک 4 واحد 14  تلفن 09141512608  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت 
دادرس�ی  3. مطالبه و جه بابت . گردش�کار:  به تاریخ 1397/02/21 دادخواس�تی از طرف خواهان بانک ملی به مدیر  عاملی آقای حجت اله 
شاکری به موجب  تفویض اختیار  به آقای رئوف فروتن با وکالت خانم ساناز عالش نبی دوست به طرفیت خواندگان  آقایان 1. نادر سلطان نژاد 
فرزند التفات 2. محمد محمدی  فرزند ینصر  3.  مکرم مهرانی  مقدم فرزند مصطفی به خواسته مطالبه  وجه از بابت قرارداد فروش  اقساطی 
خودرو به شماره تسهیات 8403365  مورخه 1384/7/07  به انضمام خسارت تاخیر و تادیه دین از تاریخ 1397/01/28  با نرخ 22 درصد 
روزانه به از اء  هر سه هزار  ریال مبلغ 80/1 ریال تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل و مطالبه  خسارات دادرسی تقدیم  دادگاه نموده و پس از 
ثبت  به کاسه 970144   و تعین وقت رسیدگی  به مورخه 1397/07/30 در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و دادگاه با عنایت به جامع اوراق 
و محتویات پرونده  با ا عام ختم رسیدگی   به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ساناز   عالش 
نبی دوست فرزند جهانگیر  وکیل دادگستری  به وکالت از بانک ملی به مدیر  عاملی  آقای  حجت  اله  شاکری به موجب تفویض  اختیار به 
آقای رئوف فروتن  به طرفیت آقایان 1.  نادر سلطان نژاد فرزند التفات 2.  محمد محمدی  فرزند ینصر  3.  مکرم مهرانی  مقدم فرزند مصطفی  
به خواس�ته مطالبه  و جه از بابت قرارداد فروش اقساطی خودرو به شماره تس�هیات 8403365  مورخه 1384/07/07  به انضمام خسارت 
تاخیر و تادیه دین از تاریخ 1397/01/28  با نرخ 22 درصد روزانه به ازاء هر سه هزار  ریال  مبلغ 1/80  ریال  تا یوم الوصول با احتساب کلیه 
خسارات قانونی اعم از  هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر تادیه  به شرح دادخواست با عنایت به جمیع اوراق و  محتویات 
پرونده  ماحظه دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان منجمله کپی مصدق قرارداد بانکی و تعهدنامه  اظهارات و کیل خواهان در  
جلسه دادرسی  و  عدم حضور خواندگان  در جلسه علیرغم اباغ  از طریق نشر آگهی و اباغ اخطاریه به صورت قانونی و عدم ارائه اسناد و 
مدارک ازم از سوی خواندگان دال بر برائت ذمه خویش و بنابر  حاکمیت اصل استصحاب  و بقاء ذمه خواندگان  دادگاه  دعوی مطروحه را  وارد  
تشخیص   و به استناد مواد 10،  219، 228  قانون مدنی و ماده 403  قانون تجارت و 198، 519  و 522  از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انق�اب در ام�ور مدن�ی و تبصره  های  1 و 2 ماده و احده قانون الحاق  دو تبصره به ماده 15 اصاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا  مصوب 
1376  حکم بر  محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه و شش میلیون و نوزده هزار و صدو  نود و هفت ریال از بابت 
اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار و چهارصد و هشتاد ریال به عنوان خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بر  اساس تعرفه با توجه 
به میزان دخالت وی  در دادرسی   و خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل  مانده بدهی مطابق قرارداد بانکی طرفین از تاریخ تقدیم دادخواست 
تا تاریخ اجرای حکم با نرخ 22 درصد  روزانه به ازاء هر سه هزار   ریال مبلغ 1/80 ریال که توسط اجرای احکام  مدنی  در زمان اجرا محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان  صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی  و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی  در  این شعبه  و 

سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان اردبیل می باشد. 
1099600 رئیس شعبه ششم  دادگاه  عمومی حقوقی اردبیل – شفیعی

دادنامه 
پرونده کاسه 9709988323900163  شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )108 جزایی سابق( تصمیم نهایی  شماره شکات:  1. آقای 
سعید دهقان منعم  فرزند محمد به نشانی کرمانشاه  کرمانشاه  میدان نفت  ب  زن خ آب منطقه ای  مجتمع نیک فرجامان  ب5 ط اول و  1 ،  
2.  مجتمع  دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان  کرمانشاه معاون دادستان  به نشانی   کرمانشاه  خیابان  شریعتی  کوچه ثبت متهم: آقای 
بهروز زنده فرزند نصرت اله به نش�انی  اتهام: مباش�رت در س�رقت تعزیری  رای دادگاه در خصوص ا تهام بهروز  زنده فرزند نصرت اله  دائر 
بر مباشرت در سرقت وسایل داخل خودرو موضوع کیفرخواست شماره 725- 98 مورخه 97/5/29  دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 
کرمانشاه  دادگاه اوراق پرونده  را مورد بررسی و مداقه قرار داده و با توجه به شکایت اولیه سعید دهقان منعم  گزارش مرجع انتظامی  تصاویر 
اخذ شده از دوربین  مدار بسته کشف  اقامی از اموال مسروقه در منزل پدر متهم  و اینکه متهم پس از ارتکاب  جرم متواری   و  در جلسه 
دادگاه حاضر نشده و دفاعی ننموده بزه انتسابی محرز و  ثابت تشخیص و  به استناد ماده 661  قانون مجازات اسامی مصوب 1375  وی را به 
تحمل  یک سال حبس  و پنجاه ضربه شاق محکوم می  نماید. و راجع به اموال مسروقه با توجه به گذشت شاکی این مرجع تکلیفی ندارد. 
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   ا ستان کرمانشاه می باشد. 
1818  رئیس شعبه 108  دادگاه کیفری دو کرمانشاه 

دادنامه  
پرونده کاس�ه 9509988315500492  ش�عبه 108 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه 108 جزایی سابق تصمیم نهایی  شماره شکات: 1. خانم 
شادی کاظمی فرزند علی اکبر  با وکالت  خانم مریم مرادی  فرزند عزیز مراد به نشانی کرمانشاه کرمانشاه  کرمانشاه  کوچه بهشت روبروی  
دادس�رای عمومی انقاب ط فوقانی دفتر اس�ناد رسمی 118  ،  2. مجتمع دادسرای   عمومی و انقاب  شهرستان کرمانشاه  معاون دادستان  
به نشانی کرمانشاه  خیابان شریعتی کوچه ثبت متهم: آقای اردشیر افکار به نشانی مجهول المکان اتهام: کاهبرداری از طریق فروش مال 
غیر  رای دادگاه در خصوص شکایت  شادی کاظمی   فرزند علی اکبر با وکالت مریم  مرادی علیه  اردشیر افکاری دائر بر  فروش مال غیر یک 
دستگاه خو درو پژو پارس به شماره پاک 32 ب675 ایران 19  موضوع کیفرخواست  شماره 492- 97  مورخه 97/02/02 دادسرای عمومی 
و انقاب  شهرستان کرمانشاه بدین شرح که شاکی خودرو مذکور را به صورت امانت تحویل متهم داده تا آن را به بهمن مرادی تحویل  نماید 
لیکن مشارالیه مبادرت به فروش آن به محمد کرمی نموده است دادگاه با توجه به شکایت شاکی   اظهارات شهود به اسامی نیما باوندپور، 
محمد س�هیل تکوک،  س�عید مهبانویی که بر صحت  ادعای شاکی گواهی داده اند و اینکه محمد کرمی در پرونده کاسه 900050  شعبه 10 
دادگاه  حقوقی  کرمانشاه اظهار نموده که خودرو را از   اردشیر افکاری و فردی  با هویت افشین خریداری کرده است و اینکه متهم در جسه 
دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده به نظر بزه انتسابی  محرز   و به استناد  ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء  و ا ختاس 
و کاهبرداری  و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر   عاوه بر رد مال به شاکی به تحمل یکسال حبس و  جزای نقدی  معادل مالی که  از 
فروش خودرو به دست آورده 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. 
1816 رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری دو کرمانشاه 

آگهی اباغ دادنامه به  آقای  دانیال نگهداری مقیم کرمانشاه فعا مجهول المکان 
 پیرو آگهی مورخ 97/7/26 روزنامه سیاست روز موضوع  شکایت آقای گودرز ا لفت پور دادگاه پس از رسیدگی  به موجب  دادنامه  شماره 
2400795  مورخ 97/8/30 حکم به  محکومیت   شما به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری  و پرداخت سه درصد از  یک فقره دیه کامل 
در حق شاکی صادر  نمود رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از انتشار قابل واخواهی  در شعبه 101 دادگاه کیفری دو کرمانشاه و پس از 

آن به مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر کرمانشاه می باشد. 
1807  مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر  کرمانشاه )101 جزایی سابق( 

دادنامه 
پرون�ده کاس�ه 609988315500128  ش�عبه 110 دادگاه کیف�ری  دو ش�هر کرمانش�اه )110  جزای�ی س�ابق(  تصمی�م نهای�ی  ش�ماره 
9709978313300879  شاکی: آقای ارش  هندی فرزند سعید  به نشانی استان کرمانشاه  شهرستان   کرمانشاه شهر کرمانشاه  بازار زرگرها 
طبقه دوم مغازه اول  متهمین:  1. آقای مهران منصوری  به نش�انی  2.  آقای جلیل  جوادفر به نش�انی کرمانشاه  سبزه میدان جنب پارکینگ 
عمومی مکان قدیم ترک اعتیاد مغازه پاستیک فروشی جوادفر  ا تهام ها: 1. تهدید با ساح سرد 2. ایراد صدمه بدنی عمدی   گردشکار: موضوع 
پرونده در ارتباط  با شکات آقای آرش  هندی علیه  آقایان جلیل جوادفر و مهران منصوری    دائر بر ایراد صدمه بدنی و تهدید  با اسلحه سرد می 
باشد که از سوی شعبه چهارم بازپرسی مورد رسیدگی   قرار گرفته و با قرار جلب به دادرسی و  کیفرخواست به دادگاه ارسال و از سوی رئیس 
محترم دادگاه های عمومی و انقاب  به این شعبه ارجاع و  دادگاه  وقت رسیدگی برای مورخه 97/09/06  تعیین و پس از رسیدگی   به پرونده 
ختم رسیدگی  را ا عام و با استعانت از خداوند سبحان  به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای دادگاه حسب کیفرخواست  شماره 6262- 97  
دادسرای عمومی و انقاب  کرمانشاه  اتهام آقایان  1. جلیل  جوادفر  2.   مهران منصوری دائر است بر ردیف اول ایراد صدمه بدنی عمدی ردیف  
دوم تهدید با ساح سرد قمه موضوع شکایت آقای آرش هندی دادگاه از توجه به  شکایت شاکی محتوای فیلم گرفته شده از محل درگیری  
گواهی پزشکی قانونی اقرار متهم ردیف اول و عدم حضور متهم ردیف دوم اتهامات را وارد مستندا به مواد 448 و  449  و 462 و 488 و 714  
از  قانون مجازات اسامی و 617  از قانون تعزیرات متهم   ردیف اول را به پرداخت شش هزارم دیه کامله بابت کبودی در لب پایین و اله گوش 
چپ ظرف مدت یک سال قمری از تاریخ ایراد صدمه در  حق شاکی و متهم ردیف دوم را به تحمل شش  ماه حبس و شصت ضربه شاق محکوم 
می نماید. رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری و با توجه به میزان دیه قطعی است و در خصوص  متهم  ردیف دوم غیابی   و  ظرف 
بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی   در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  محاکم تجدید نظر ا ستان  کرمانشاه می باشد. 

1835 رئیس شعبه 110  کیفری دو شهرستان کرمانشاه
رونوشت آگهی حصر وراثت

عیسی نصیری نیافرزنداسد دارای شناسنامه شماره 305 بشرح دادخواست به کاسه 970662از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که اسدنسرین خورشت بشناسنامه 318 در تاریخ 74/8/13 صادره ازاشنویه اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر است به1- عیسی نصیری نیافرزنداسدش ش305فرز ندمتوفی2.عبدالباقی نصیری نیافرزنداسدش ش1فرزندمتوفی3.
عبدالس�ام نصیری نیافرزنداسدش ش2فرزندمتوفی4.شریف نصیری نیافرزنداسدش ش2950126431فرزندمتوفی5.لیانسرین خورشت 
فرزنداس�دش ش2950136087فرزندمتوفی6.گلی نسرین خورشت فرز نداسدش ش21فرز ندمتوفی7.آمینه قنبرپوردیزج فرزندمحمدش 
ش 140همسرمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3191- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه

وقت رسیدگی
درپرونده کاس�ه970300 به میثم جدیدی رندی فرزندمهدی اباغ میگردد جهت رس�یدگی به پرونده فوق در مورخ 97/10/24 س�اعت 10 

درشعبه 5شورای حل اختاف حاضرگردد.
3194-شعبه5شورای حل اختاف خوی

دادنامه
پرونده کاسه9709984469700419شعبه47ش�ورای حل اختاف ارومیه تصمیم نهایی9709974469700819-خواهان رضااصغری کاکلر 
فرزندعلیرضابنشانی ارومیه قرنطینه پاشایی9ک اول سمت راست درب اول سفید-خوانده علی رزمی باشیزفرزندحسین بنشانی پلدشت 
خ ازادی-خواسته ها1.تامین خواسته2.مطالبه وجه چک-رای شورا-درخصوص دعوی رضااصغری کاکلربه طرفیت علی رزمی باشیزبخواسته 
مطالبه وجه یکفقره چک به ش�ماره 851609مورخ97/5/5 به مبلغ 30/000/000ریال بعهده بانک ملی ایران به انضمام تادیه هزینه دادرس�ی 
وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدلغایت اجرای حکم باتوجه به مفاددادخواست تقدیمی ومستندات ابرازی وماحظه وجودبقای اصل چک 
وگواهی عدم پرداخت بانکی دریدخواهان که دالت براشتغال ذمه خوانده داشته وازطرقی خوانده علیرغم اباغ وقت رسیدگی بنحو قانونی 
ازطریق نشراگهی در جلسه رسیدگی شرکت ننموده ایحه دفاعیه ای نیزدرخصوص دعوی مطروحه تقدیم شورا نکرده ونتیجتا دعوی مصون 
ازتعرض مانده لذا قاضی شورادعوی مطروحه راوارد تشخیص بااستناد مواد 313و314قانون تجارات وتبصره الحاقی به ماده2قانون صدور چک 
ومواد519و522قانون ائین دادرس�ی مدنی حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه 
دادرس�ی به مبلغ 1/719/000ریال وپرداخت خس�ارت تاخیرتاغدیه ازتاریخ سررسیدچک الی یوم الوصول براساس نرخ شاخص تورم بانک 
مرکزی درحق خواهان صادرواعام مینماید رای صادره برابرموازین قانونی غیابی محسوب ظرف فرجه قانونی20روزپس ازاباغ قابل واخواهی 

درهمین شعبه ومتعاقب ان ظرف20روزدیگر قابل اعتراض درمحاکم عمومی حقوقی میباشد.
3211-قاضی شعبه47شورای حل اختاف ارومیه

گواهی حصروراثت
آقای محمد نادعلی بشماره شناسنامه 3004 فرزند علی متولد 1356 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره 976/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداش�ته است که ش�ادروان علی نادعلی فرزند عباس به شماره 
شناس�نامه 120 درتاریخ 97/8/3 در اقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1-  کبری ش�یرازی فرزند ابراهیم 
ش.ش78 مادرمتوف�ی2- محم�د نادعلی فرزندعلی ش.ش3004پس�رمتوفی3- روح ال�ه نادعلی فرزندعلی ش.ش3686پس�رمتوفی4- 
مس�عود نادعلی فرزندعلی ش.ش2442پس�رمتوفی5- محمود نادعلی فرزند علی ش.ش7486پسرمتوفی6- معصومه نادعلی فرزندعلی 
ش.ش11612دخترمتوفی7- منصوره ناد علی فرزندعلی ش.ش2777دخترمتوفی8- مریم نادعلی فرزندعلی ش.ش4587دخترمتوفی9- 
مهدیه نادعلی فرزندعلی ش.ش6640009821دخترمتوفی10- صاحب جان ساربان زاده فرزندعلی ش.ش 16همسرمتوفی اینک پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او 

باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.م الف 3345 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم افس�انه احمدی بشماره شناس�نامه 1167 فرزند قربانعلی متولد 1348 صادره تهران ازبه اس�تناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 986/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان پرویز حسنی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 20 درتاریخ 97/6/28 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1-  افسانه احمدی فرزند قربانعلی 
ش.ش1167همسرمتوفی2- آرزو حسنی فرزند پرویز ش.ش3981دخترمتوفی3- مهسا حسنی فرزند پرویز ش.ش0016517806دخترمتوفی 
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 صادر خواهد شد.
م الف 3344 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: یوس�ف حاجوی کاس�ه پرونده: 718/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 97/9/24 س�اعت 16:00 خواهان: مجید صادق پور آزاد 
خوانده: یوسف حاجوی خواسته: مطالبه طلب خواهان داد خواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
شورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان ودستور 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 3343 
مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به:  روزنامه حمایت کاس�ه پرونده: 850/5/97 وقت رس�یدگی: به روز یک ش�نبه تاریخ 97/10/16 ساعت 16/00 خواهان: حسین احمد پور 
خوانده: 1- نرگس بهرامی 2- جعفر بهرامی خواسته: مطالبه وجه 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 
وبتجویز ماده73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت 
رس�یدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت 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 3340 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول ( 
بموجب ضوابط مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی 970344 مطروحه در اجرای احکام حقوقی ازنا یک واحد 
مرغداری با کاربری صنعتی که حس�ب نظریه کارش�ناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به تقاضای محکوم له) آقای 

محمدرضا فراشی ( با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد .
1-نام مالک امیر بنیادی فرزند حسین می باشد .

2-ملک مورد مزایده دارای سابقه ثبتی8 فرعی از 71 اصلی واقع در بخش جاپلق اراضی ذوالقدر به آدرس سه راهی گمبه –نرسیده به روستای 
گمبه –سمت چپ خیابان اصلی بوده و دارای سند مالکیت به صورت شش دانگ و مفروز می باشد .

3-حسب نظریه کارشناسی دادگستری بهای ملک موصوف از قیمت پایه )3/462/977/000 ( ریال شروع و در راستای ماده 128 قانون اجرای 
احکام مدنی برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ پیشنهاد نماید ضمناًملک مورد مزایده به میزان 3/740/000/000 ریال در رهن بانک 

ملت و دادگستری ازنا قرار دارد .
4-ملک مورد مزایده دارای مستاجر به نام آقای سرلک بوده که از قرار ماهیانه مبلغ 22/000/000 ریال پرداخت می نماید و همچنین شخص 

ثالث ملک موصوف حق انتفاع نداشته و حقوق ارتفاقی این ملک با حق استفاده از یک حلقه چاه اختصاصی می باشد .
5-حسب نظریه کارشناس دادگستری ملک مورد مزایده دارای قدمت تقریبی حدوداً 26 سال با امکانات چاه آب و برق و فنس کشی که شمااً 
87/5 متر به حریم جاده گنبه ، ش�رقاً ابتدا 109 متر به فنس و دوم 37 متر فنس به زمین مزوعی ، جنوباً 40 متر از فنس 20 متر- غرباً 124 
متر در نزدیکی و مجاورت ملک ذوالقدر ) طول سوله اصلی که مساحت کلی آن 7198/85 مترمربع ( و مساحت عرصه 7198/85 متر مربع 

و اعیان شامل سوله 1341 متر مربع و ساختمان مسکونی در حال تخریب غیر قابل استفاده 72 متر مربع فاقد پارکینگ و حیاط می باشد .  
6-برنده مزایده در راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده نقداً به صندوق اجراء 
واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت ما بقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر 

اینصورت مبلغ ده درصد واریز پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .
7-پرداخت بدهیهای معوقه مربوط به آب و برق ، گاز و تلفن اعم از حق انش�عاب و یا حق اش�تراک و مصرف و پرداخت بدهیهای مالیاتی و 
عوراض شهرداری در صورتیکه ملک مورد مزایده دارای بدهیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا 

نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های صدور سند مطابق عرف محل بالمناصفه می باشد .
8-پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستورتملیک مورد مزایده در اجرای ماده 134 و 143 قانون اجرای احکام 

مدنی به نام خریدار )برنده مزایده ( منتقل خواهد شد .
9-متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با 

دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند .
10-زمان مزایده روز چهار شنبه مورخه 1397/10/05 ساعت 8 الی 10 در مکان مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد .

مسلم نوروز پور – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ازنا 
اباغ ماحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا به خوانده علیرضا کاکاوند فرزند رضا 

مجهول المکان 
بدین وسیله در خصوص دعوی خواهان وحیده احمدی زبر جد به طرفیت علیرضا کاکاوند فرزند رضا مجهول المکان مبنی بر موضوع مطالبه 
نفقه با توجه به وصول نظریه کارشناسی در راستای ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده علیرضا کاکاوند فرزندرضا مجهول المکان 
اباغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ اباغ )نشر آگهی ( به دفتر شعبه 17 شورای حل اختاف واقع در لرستان – خرم آباد – خ انقاب – خ 
معرفت –نبش کوچه شهید گلمیرزایی مراجعه و با ماحظه نظریه کارشناسی چنانچه مطلبی داشته باشد نفیاً اثباتاً به طور کتبی اظهار نماید 
ازم به یادآوری اس�ت پس از انقضاء مهلت یاد ش�ده در صورت آماده بودن پرونده قاضی مربوطه مبادرت به انشاء رای خواهد نمود . استان 

لرستان – شهرستان خرم آباد –خیابان انقاب –شیرخوراگاه –خیابان معرفت –نبش کوچه شهید گل میرزایی 
دبیر شعبه 17 شورای حل اختاف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد-هنگامه صادقی 

آگهي 
بدینوسیله احضاریه به متهم آقاي سید محمد طاهری فرزند علي رضا اباغ مي شود تا در تاریخ 97/10/08 ساعت 8 جهت رسیدگي به اتهام و 
ارائه دفاعیات خود ، موضوع گزارش مامورین )الصاق  پاک غیر به وسلیه نقلیه خود  ( به آدرس استان لرستان شهرستان سراب دوره چگني 
، خیابان ولي عصر )عج( ، دادگس�تري شهرس�تان دوره ، طبقه دوم ، در ش�عبه صدو یک دادگاه کیفري دو حضور بعمل آورید .بدیهي است 

درصورت عدم حضور برابر مقررات در غیاب شما رسیدگي انجام خواهد شد . لرستان - شهرستان دوره-خیابان ولیعصر 
مدیر دفتر دادگاه کیفري شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان دوره چگني)101 جزایي سابق 
( –مجتبي قبادي کیا

آگهي 
بدینوس�یله احضاریه به متهم آقاي مراد بیرانوند فرزند خانی اباغ مي ش�ود تا در تاریخ 97/10/17 ساعت 8 جهت رسیدگي به اتهام و ارائه 
دفاعیات خود ، موضوع گزارش مامورین مبنی بر حمل ساح غیر مجاز به آدرس استان لرستان شهرستان سراب دوره چگني ، خیابان ولي 
عصر )عج( ، دادگستري شهرستان دوره ، طبقه دوم ، در شعبه صدو یک دادگاه کیفري دو حضور بعمل آورید .بدیهي است درصورت عدم 

حضور برابر مقررات در غیاب شما رسیدگي انجام خواهد شد . لرستان - شهرستان دوره-خیابان ولیعصر 
مدیر دفتر دادگاه کیفري شعبه 101 دادگاه کیفري دو شهرستان دوره چگني)101 جزایي سابق 
( –مجتبي قبادي کیا

آگهي 
در پرونده کاسه 9709986619000155 آقای مهدی عسگری فرزند علی محمد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفتصد و 
چهل هزار تومان موضوع شکایت آقای کامران نعمتی کیا تحت تعقیب می باشد . حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعامی از 
سوی شاکی وفق ماده 174 قانون آئین دادرسي کیفري مصوب 1392 ،  مراتب در روزنامه آگهي، تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهي در 
شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب خرم آباد  حاضر و از عنوان اتهامي دفاع نماید . و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد 

مقرر ، مطابق با قانون رسیدگي و اظهار عقیده به عمل مي آید .
اصغر مرادیان  – بازپرس شعبه هشتم دادسراي عمومي و انقاب خرم آباد 

آگهی وقت رسیدگی 
آقای حجت زارعی ونوول فرزند مهرعلی فعاً مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده کاسه 970598 این دادگاه متهم است به ترک نفقه 
و ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خانم ملوک رضایی فوادوند فرزند بگ رضا که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی 
نامبرده در تاریخ 97/11/17 ساعت 8/30 صبح مراتب در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیراانتشار آگهی 
تا نامبرده در وقت مقرر  در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای 

مواد 217 و 218 قانون فوق الذکر اتخاذ تصمیم می نماید .
آرش هادی پور –دفتر شعبه 103 دادگاه جزایی خرم آباد 

آگهی 
جناب رضا صفی پور در خصوص شکایت رضا عزتی اجباری و ایرج کشاورز قاسم آباد و غیره علیه شما دایر بر مشارکت در سرقت در پرونده 
کاسه 9709981315000558 شعبه 6 بازپرسی دادسرای خرم آباد ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر این آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام 

انتسابی در این شعبه حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات در خصوص اتهام شما قرار صادر خواهد شد .
مدیر دفتر شعبه 6  بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان خرم آباد 

مفقودی
م�درک موقت فارغ التحصیلی اینجانبه معصومه دارکوب فرزند ش�رمت اه ب�ه ش ش 20 صادر از 
کهگیلویه در مقطع کاردانی ناپیوسته رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی دهدشت با شماره 
سریال 1540719 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانش�گاه آزاد اسامی واحد دهدشت به نشانی انتهای 180 دستگاه- دانشگاه آزاد اسامی واحد 
دهدشت کدپستی 7571763111 ارسال  نمائید. تاریخ انتشار نوبت اول: 9/18 نوبت دوم: 10/2 نوبت 

سوم: 10/17
دهدشت

مفقودی
شناسنامه خودروی سواری پژو 405 نقره ای متالیک مدل 1395 به شماره موتور 124K0874684به 
ش�ماره شاس�ی NAAM11VE5GK460786 ش�ماره پاک 93- 426 ص 37 بنام عباس منطقی 

فرزند مراد ش ش 4240045241 محل صدور دهدشت کهگیلویه مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
دهدشت

آگهی
مش�خصات محکوم له 1- قاسم طاهرآبادی فرزند محمد مراد به نشانی کرمانشاه شهرستان کنگاور خیابان ولیعصر 
پاک 17 مشخصات محکوم علیه 1- مهدی کولیوند فرزند یداله محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 1397050000605615 مورخه 97/9/12 و شماره دادنامه 9709978370700403 محکوم علیه محکوم است به 
فک پاک شماره 6781 کرمانشاه 12 از موتور سیکلت احسان مدل 88 و پرداخت 105000 تومان هزینه دادرسی در 

مرحله بدوی مطابق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان نیم عشر دولتی.
551/ک مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کنگاور

آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقای ابراهیم حمیدی با وکالت عطاکوچک نژاد  دادخواس�تی بطرفیت علی دریس زایری  بخواس�ته مطالبه -/000 / 000 / 130 ریال طبق بند 
برداشت از حساب بابت دریافت وام ضامن به  حساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل تقدیم کرده است که به این شعبه ارجاع 
به شماره 97 / 1 / 482  حقوقی به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیراانتشار درج و از خوانده / خواندگان فوق الذکر دعوت میشود که پس از نشر اگهی در روز یک شنبه 
مورخ 16 / 10 / 97 ساعت 00 : 10 صبح جهت دادرسی در شعبه شورای مجتمع شماره یک  حضور یابد و یاقبل از موعد مقرر به دفتر قاضی 
شورای حل اختاف مجتمع شماره یک اهواز مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هر گونه دفاعی و پاسخی بدعوی مطروحه 
وارد قبل از جلسه دادرسی اعام نماید. بدیهی است در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال ایحه  دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفتازم به 

ذکر است که مفاد به مشخصات خواهان و خوانده و کل ستون خواسته دادخواست چاپ شود .  
43/ 9- شورای حل اختاف مجتمع شماره یک اهواز-

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
دادخواس�ت فتح اه خانی بطرفیت حس�ین محمدیان -  سعید نوذری – اسماعیل جانی زاده خواسته  انتقال سند تقدیم کرده است که به 
کاس�ه 97 / 565  ثبت گردیده و مس�تندا به ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی  یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار درج و از 
خوانده فوق الذکر دعوت می گردد پس از نشر آگهی در تاریخ 5 / 12 / 97 راس ساعت 45 / 10 جهت دادرسی در شعبه قاضی شورا مجتمع 
شماره سه اهواز حضور یابند و یا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی 

به دعوی مطروحه دارند اعام نمایند. بدیهی است در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال ایحه وفق مقررات عمل گردد . 
44  / 9 - دفتر قاضی شورا مجتمع شماره 3 اهواز

آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم
آق�ای  امید صامت زاده فرزند غامرضا به طرفیت خانم ندا حامد فرزند علی اصغر دادخواس�تی به 
خواس�ته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج تقدیم کرده که به این شعبه ارجاع به 
شماره حقوقی 970535  به ثبت رسیده است حسب تقاضای نامبرده و اجازه محکمه مستندا به ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیراانتشار درج و از خوانده  فوق 
الذکر دعوت میشود که پس از نشر اگهی در روز 07 / 11/ 97 ساعت 9 صبح جهت دادرسی در شعبه 4 
دادگاه خانواده اهواز حضور یابد و یا قبل از موعد مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و با دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی بدعوی مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسی اعام نماید . 

بدیهی است در صورت عدم ارسال ایحه دادگاه تصمیم مقتضی خواهد گرفت .  
45 / 9- -منشی شعبه 4 دادگاه خانواده اهواز – فاطمه حیدری 

اجرائیه
مش�خصات محکوم له /محکوم لهم 1- ابراهیم   نام خانوادگی : وهبی  نام پدر: وهاب   آدرس: اهواز- سخیریه جنب 
آسیه آباد خیابان شریعتی شمالی کوچه 8 درویشی داخل بن بست پاک 61 مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
1- نام : س�کینه      نام خانوادگی : وهبی  آدرس: اهواز- زیتون کارمندی خیابان ش�هید هدایت بین زاهد و مناطق 
پ�اک 162 2- ن�ام : رحیمه     نام خانوادگی : وهبی  آدرس: اهواز- کوی فدائیان خیاب�ان فروردین پاک 3 3- نام : 
مدینه       نام خانوادگی : وهبی  آدرس: اهواز- سه راه فرودگاه کوی پیروزی خیابان 5 پاک 15 4- نام : شربت   نام 
خانوادگی : س�باعی   نام پدر: ش�هیب  آدرس: اهواز- گلستان انتهای شهرک منازل شهرداری فاز 1 خیابان 3 پاک 
264 5-  نام : صدیقه   نام خانوادگی : وهبی    نام پدر: -   آدرس: اهواز- گلستان انتهای شهرک منازل شهرداری فاز 
1 خیابان 3 پاک 264 6- نام : حس�ین     نام خانوادگی : وهبی  آدرس: ش�یبان خیابان 4 منزل چهارم سمت راست 
منزل وهاب وهبی 7- نام :ازنه       نام خانوادگی : وهبی  آدرس: اهواز- زیتون کارمندی خیابان ش�هید هدایت بین 
زاهد و مناطق پاک 162 8- نام : ناجی    نام خانوادگی : وهبی  نام پدر: وهاب    آدرس: اهواز- گلستان انتهای شهرک 
منازل شهرداری فاز 1 خیابان 3 پاک 264 محکوم به: بسمه تعالی بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
دادنامه مربوطه 9709976123400080 صادره از شعبه اول دادگاه باوی دستور به فروش ملک مشاعی از طریق مزایده 
و تقسیم بین شرکاء به نسبت قدر السهم موروثی از شش دانگ یک باب ساختمان پاک ثبتی 12 فرعی از 700 واقع در 
بخش 7 حوزه ثبت ملک باوی به مساحت 467/77 متر مربع مضبوط در صفحه 277 دفتر اماک جلد 3 استنساخی 
بخش 7 ذیل شماره ثبت 357 و پرداخت مبلغ 035/000/ 2 ریال بعنوان خسارت دادرسی وپرداخت نیم عشردولتی. 
محکوم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میس�ر باش�د. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که بر هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر  نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود.)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو یا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد بموجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 

یا تودیع یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصرع 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
 9/46- علی مروانه مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شهرستان باوی  

آگهی حصر وراثت
آقای: سلیم  شهرت: تمیمی فرد  نام پدر: سعدون  بشناسنامه : 606  صادره از: دزفول  درخواستی 
بخواس�ته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پسرم  مرحوم دانیال شهرت: تمیمی 
فرد بشناس�نامه  1747654353  صادره: اهواز در تاریخ 1397/7/9 در اهواز  اقامتگاه دائمی  فوت 
ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی س�لیم تمیمی فرد به ش.ش 606 صادره دزفول فرزند سعدون )پدر 
متوفی( 2- زینب قی�ری زاده فرزند جابر به ش.ش 1160 صادره اهواز  )مادر متوفی( واغیر.اینکه 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 دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر 

وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
9/47- قاضی مجتمع 4 شورای حل اختاف اهواز

اجرائیه 
مش�خصات محکوم له/  محکوم لهم :  منصوره الس�ادات صمیمی فر فرزند س�ید علی  
اکبر نش�انی: تهران خ شریعتی خ ظفر خ نسا خ 15 پ3 ط3  مشخصات محکوم علیه/ 
محکوم علیهم:  1. جلیل داودی  2.  وحید روح نیا فرزند غفور 3. ربابه داودی 4. علیرضا 
مهدی یار 5. خدیجه داودی 6. محمد کعبه ای فرزند عزیز 7.  حسین لطفی کسجینی 
فرزن�د حس�نعلی 8. خلیل داودی  9.   حمی�د داودی 10. س�اره داودی 11. بتول داودی 
12. س�میه سراجی فرزند ش�مس اله 13.  مجید داودی 14. سلمان ساقی فرزند ابراهیم 
15.  س�لطان ملک  س�احی فرزند افضل 16.  نوش�ین تفتی فرزند عباس  محکوم  به: 
بموجب  درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره 9410097654501703  و ش�ماره 
دادنامه  مربوطه 9309977654501473  محکوم علیهم محکوم ست به حکم بر  اثبات 
مالکیت خواهان نس�بت به قطعه موضوع دعوا و ابطال اسناد مالکیت  صادره مربوط به 
مالکیت  خواندگان  نسبت به ملک موضوع  دعوا  و ا لزام خواندگان به حضور  در دفتر 
اسناد رسمی  و انتقال ملک مورد بحث به خواهان و نیز الزام مشارالیهم به خلع ید و قلع 
و قمع  مستحدثات   ملک موضوع دعوا  و نیز محکومیت  خواندگان  به  پرداخت هزینه 
دادرس�ی  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعام می دارد. ضمنا 

پرداخت نیم عشر دولتی  بر عهده محکوم علیهما می باشد. 
مدیر دفتر شعبه 102  دادگاه کیفری دو جزیره کیش – میثم محسنی زاده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مجتمع 
صنعتی کشاورزی کرمان طیور )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 

1206 و دارای شناسه ملی 10630083394 
بدینوس�یله از کلیه س�هامداران محترم ش�رکت دعوت می ش�ود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1397/9/27 
روز سه شنبه در ساعت 10:00 در محل شرکت کیلومتر 14 جاده کرمان – 

زرند تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع : تصویب ترازنامه و صورتهای مالی شرکت.

هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی کشاورزی کرمان طیور

2- آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنعتی 
کشاورزی کرمان طیور )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1206 و 

دارای شناسه ملی 10630083394 
بدینوس�یله از کلیه س�هامداران محترم ش�رکت دعوت می ش�ود تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در تاریخ 1397/9/27 
روز س�ه شنبه در ساعت 12:00 در محل شرکت کیلومتر 14 جاده کرمان 

– زرند تشکیل خواهد شد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع : تغییر محل شرکت و افزایش تعداد سهام شرکت.
هیئت مدیره شرکت مجتمع صنعتی کشاورزی کرمان طیور

تشکیل مجمع عمومی شرکت تعاونی مسکن 
دادگستری استان مازندران

 ب�ه اطاع کلی�ه اعضای ش�رکت تعاونی مس�کن 
دادگستری استان مازندران که در پروژه خرید زمین 
چپکرود جویبار مش�ارکت نموده اند می رساند که 
مجمع عمومی در ساعت 9 صبح مورخ 20/10/97 در 
نمازخانه دادگستری کل با دستور جلسه ذیل برگزار 
می گردد لذا حضور کلیه اعضا در این جلسه الزامی 

می باشد .
 دستور جلسه :

1- لغو مشارکت افرادی که تا کنون هیچگونه قسطی 
از مجموع بدهی خود را به جز  قدرالس�هم اولیه به 
مبلغ 61 میلیون ریال )حق مش�ارکت خرید زمین 
چپکرود ( پرداخت ننموده اند با فرجه زمانی 15 روزه

 2 -تعیین قدرالسهم هر یک از بدهکاران به نسبت 
اقساط میزان پرداختی آنها) شامل افرادی که حداقل 
یک قسط از اقساط خود را پرداخت ننموده اند و یا 
ب�ه هر دلیلی وام 15 میلیون تومانی خود را دریافت 
نکرده اند(؛ مگر اینکه در فرجه زمانی حداکثر یک 
ماه نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود اقدام نمایند.

 3 -در ص�ورت ع�دم تصویب بند یک و دو ، هیئت 
مدی�ره اختی�ار خواهد داش�ت نس�بت ب�ه فروش 
باقیمانده قدر السهم مشارکت زمین چپکرود افراد 
یادش�ده در بند یک و دو با اولویت اعضای ش�رکت 

تعاونی به صورت یکجا و نقدی اقدام نماید .
917-24
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رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی با انتقاد از 
عملکرد برخی بانک های خصوصی و س�وء استفاده آنها 
از ضع�ف و خاءه�ای موجود، بر ض�رورت نظارت جدی 
بر مسیر هزینه کرد س�پرده های مردم توسط بانک های 

خصوصی این استان تاکید کرد.

حجت ااس��ام اسداه جعفری ب��ا تشریح برخ��ی از اقدامات و نیز 
مکاتباتی که درخصوص نظارت بر نحوه عملکرد بانک های خصوصی 
از طریق ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان خراسان 
شمالی به انجام رسیده است، از عملکرد برخی بانک های خصوصی 
و سوء استفاده آنها از ضعف ها و خا های موجود انتقاد و تصریح کرد: 
باید بر مسیر هزینه کرد سپرده های مردم توسط بانک های خصوصی 

استان خراسان شمالی، نظارت جدی انجام  شود.

وی در گفت وگو با میزان افزود: طبق قوانین و مقررات مالی و پولی، 
هر مجموع��ه ای که در حوزه مسایل مالی فعالیت می کند زیر نظر 
بانک مرکزی اداره می شود؛ بانک های خصوصی نیز به همین دلیل 
در برابر دستگاه های نظارتی تکلیف قانونی دارند و باید تابع مقررات 
بوده و تحت نظارت بانک مرکزی و دیگر دستگاه های نظارتی در 
استان، نسبت به مشکات حوزه کار و فعالیتشان، پاسخگو باشند 
لذا فعالیت این دسته موسسات و بانک ها در حوزه بنگاهداری، رصد 
و پیگیری می شود. رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی 
عنوان کرد: بانک ه��ای خصوصی که مجوز فعالیت در این استان 
را گرفته و با استفاده و بهره مندی از منابع و سپرده های مردم اداره 
می شوند، باید مشخصاً اعام کنند که چه میزان از این منابع مالی 
و سپرده های جذب شده، در حوزه های مرتبط با تولید و اشتغال در 

داخل استان مصرف می  شود.

ضرورت نظارت جدی بر مسیر هزینه کرد 
سپرده های مردم توسط بانک های خصوصی

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی تاکید کرد

قبولی 3۸ مددجوی زندان های 
تهران در آزمون های سواد آموزی 

 مدیرک��ل زندان های است��ان تهران از 
قبول��ی 38 مددج��وی زندان های این 
است��ان در آزمون ه��ای سوادآموزی و 
انتقال نهض��ت سوادآموزی خب��ر داد. 
مصطفی محبی اظهار کرد: با تعامات و 
هماهنگی ه��ای انجام گرفته، ط��ی 9 ماهه سال ج��اری از سوی 
مسئولین آم��وزش زندان های استان تهران و نهضت سوادآموزی،  
38 نف��ر از مددجوی��ان زندان های ای��ن استان موفق ب��ه دریافت 
گواهینامه در دوره های سوادآموزی و انتقال ش��ده اند. وی گفت: از 
ابتدای س��ال جاری 97 مددجو در دوره ه��ای سوادآموزی و انتقال 
شرکت کرده اند که در پایان 32 نفر بی سواد در دوره سوادآموزی از 
نعمت خواندن و نوشتن بهره مند شدند و 6 نفر کم سواد نیز موفق به 
دریاف��ت گواهینام��ه در دوره تحکیم ش��دند. به گفت��ه مدیرکل 
زندان های استان تهران، در دوره های اخیر نیز83 مددجوی بی سواد 
و کم سواد در اردوگ��اه فشافویه و مجتمع ندامتگ��اه تهران بزرگ 
شناسایی شده اند و هم اکنون با اعزام آموزشیار نهضت سوادآموزی، 
دوره های سوادآموزی و تحکیم در آن مراکز در حال برگزاری است.

بازدید مدیرکل زندان های کهگیلویه و 
بویراحمد از زندان یاسوج 

 مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و 
بویراحمد از زندان یاسوج بازدید کرد.

اسماعیل جمی��اری در بازدی��د از زندان 
یاسوج، خطاب به زندانیان گفت: دوران 
حبس و تحمل کیف��ر به واسطه دوری از 
خانواده سخ��ت است اما همکاران ما در مجموعه زندان های استان 
کهگیلویه و بویراحمد خصوصاً زندان مرکزی به دنبال کمک به شما 
هستند و با فراهم آوردن شرایط ازم جهت پر کردن اوقات فراغت 
و تقویت باورهای دینی و مذهبی، تشکیل کاس های آموزش��ی و 
حرفه آموزی و ارای��ه تسهیات و خدمات به دنب��ال کاهش آام و 
ناراحتی های روحی و جسمی زندانیان هستند. وی اظهار کرد: چنانچه 
زندانیان مهارت های ازم را در طول مدت تحمل حبس فرا بگیرند 
پس از آزادی می توانند تحت پوشش مرکز مراقبت های بعد از خروج 

قرار گرفته و تسهیات خوداشتغالی دریافت کرده و توانمند شوند.
 

آغاز عملیات احداث سوله
چند منظوره در زندان مرکزی اراک

 عملی��ات اح��داث سوله چن��د منظوره 
فرهنگی و آموزشی زندان مرکزی اراک 
با حضور رییس ک��ل دادگستری استان 
مرکزی و مدیرکل زندان های این استان 
برگزار شد.   علی عباس فاحتی مطلق، 
مدیرکل زندان های استان مرکزی  در مراسم آغاز عملیات احداث 
سول��ه چند منظوره فرهنگی و آموزش��ی زندان مرک��زی اراک، بر 
ضرورت سرعت بخشیدن به ادامه روند اجرای طرح  در حداقل زمان 

ممکن با کیفیت مطلوب تاکید کرد.

 زوج�ه در راس�تای توقیف اموال 
زوج از بابت مهریه ملکی از وی را 
در حیطه توقیف درآورده اس�ت. 
ش�خص ثالثی به عنوان خریدار 
ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر 
اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می کند و اعتراض 
ثالث محکوم به رد شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید 
شده اس�ت. پس از گذش�ت مدتی از قطعیت دادنامه 
قبل�ی اعت�راض ثال�ث، مج�ددا همان ش�خص ثالث 
دادخواس�تی مبنی بر اعتراض ثالث نس�بت به توقیف 
ملک تقدیم دادگاه خانواده می کن�د، آیا دعوی مطالبه 

مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می شود؟
شکایت شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، 
دعوا محسوب می شود و رأی دادگاه در این مورد وفق مقررات، قابل 
تجدیدنظر است. بنابراین اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به 
رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه 

است که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

پس از آنکه در راستای ماده 143 قانون اجرای احکام 
مدنی، مزایده تنفیذ ش�د آی�ا دادگاه می  تواند به لحاظ 
اینکه تش�ریفات مزایده به طور صحیح انجام نگرفته 
اس�ت، از آن عدول کند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آیا 
ب�رای عدول از دس�تور تنفیذ، مزای�ده نیازمند رعایت 
تش�ریفات قانون آیین دادرس�ی مدنی است یا بدون 
رعایت تش�ریفات و بدون اطاع به طرفین می توان از 

آن عدول کرد؟
به نظر می رسد منظور از قطعیت دستور صدور سند انتقال موضوع 
ماده 143 قانون اج��رای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت 
ب��ه آن از سوی طرفین است، اما این امر مانع از آن نیست که هرگاه 
دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و به این اشتباه 
پی ببرد، از دستور قبلی عدول کند. عدول از دستور، تابع تشریفات 

آیین دادرسی مدنی نیست اما همواره باید مستدل و موجه باشد.

با توجه ب�ه م�واد ۸3، 11۹، 142، 147 و 14۸ قانون 
امور حس�بی، آیا دادس�تان می تواند رأس�ا نس�بت به 
فروش اموال منقول و غیرمنقول غایب با رعایت غبطه 
او اق�دام کند یا خی�ر؟ و چنانچه نتوان�د در مواردی که 
امین غایب مصلحت بداند یا امین احد از ورثه باشد یا 
اینکه دادستان پرونده را جهت اجازه فروش به دادگاه 

بفرستد تکلیف چیست؟
فروش اموال منقول غایب در دو صورت جایز است؛ اول در صورتی 
که فروش مال به منظور خرید مال دیگر بوده و به مصلحت غایب 
باش��د و دادستان نیز اجازه دهد. )ماده 142 قانون امور حسبی( دوم 
اینکه فروش مال منقول برای پرداخت دین یا تأدیه نفقه اشخاص 
واجب النفقه غایب باشد )ماده 147 قانون امور حسبی( و این موضوع 
احتیاج به اجازه دادستان ندارد. در مورد اموال غیرمنقول باید گفت 
که فروش آن فق��ط در صورتی جایز است که نیاز به پرداخت دیون 
غایب یا نفقه اشخاص واجب النفقه آنها باشد و نیز اینکه اموال منقول 
غایب، تکافوی پرداخت دیون و نفقه اشخاص واجب النفقه را نکند.

بازدید مدیرکل زندان های استان 
آذربایجان شرقی از زندان مراغه

 مدیرکل زندان های استان آذربایجان شرقی 
از زندان مراغه بازدید کرد. خشایار جمشیدی 
در بازدی��د از زندان مراغه با اش��اره به تاثیرات 
فعالیت های قرآنی و فرهنگی بر روان و جسم 
انسان، شرکت در این برنامه ها را باعث دوری 
از گناه��ان و زمینه ساز سعادت انسان برش��مرد و نسب��ت به بهره مندی 
حداکثری از این برنامه ها تاکید کرد. وی با اشاره به اقدامات خوب فرهنگی 
و هنری در  زندان مراغه، طراحی روزنامه های دیواری برای مناسبت های 
مختلف را اقدامی ارزنده برش��مرد و تشکی��ل گروه های نمایش، سرود و 

تواشیح در این زندان بسیار خوب عنوان کرد.

تاثیر برنامه های آموزشی 
در حفظ کانون خانواده

رییس ندامتگ��اه محکومان م��واد مخدر است��ان مازن��دران بر اهمیت 
برنامه های آموزش��ی و نقش آن در آگاهی بخشی و حفظ کانون خانواده 
تأکید کرد. علیرضا داداش��ی در دوره آموزش��ی دو روزه برای همسران و 
فرزندانیان، بر اهمیت برنامه های آموزشی و نقش آن در آگاهی بخشی و 
حفظ کانون خانواده تأکید کرد. وی هدف اصلی این طرح را ارتقای سطح 
دانش و آگاهی های خانواده های زندانیان و ارایه خدمات حمایتی عنوان 
و تصریح کرد: با توجه به حضور سرپرس��ت خانواده در زندان همسران و 
فرزندان زندانیان باید نسبت به عناصر ناهنجار اجتماعی ش��ناخت کافی 

داشته باشند تا از آسیب های احتمالی در امان باشند.

لزوم شناسنامه دار کردن زندانیان 
خطرناک و دارای حبس های سنگین 

رییس اداره حفاظت اطاعات زندان های است��ان اردبیل نسبت به لزوم 
شناسنامه دار کردن زندانیان خطرناک و دارای حبس های سنگین تاکید 

کرد. 
محمدرض��ا مختاری در نشس��ت فصلی مسئوان حفاظ��ت اطاعات 
زندان های استان اردبیل بر تقویت منابع امنیتی زندان ها و صیانت از نیروها 
تاکید و اظهار کرد: ارایه گزارش های دقیق و سرعت در انتقال اطاعات، 
اخبار و گزارشات، تعامل سازنده با روسای زندان ها و اطاع رسانی به موقع 
ب��ه آنها جهت پیشگیری از حوادث از جمل��ه خواسته های ما از مسئوان 
حفاظت اطاعات در زندان های استان است.  وی  بر  لزوم ش��ناسنامه دار 

کردن زندانیان خطرناک و دارای حبس های سنگین تاکید کرد.

چک امانی چیست؟
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکاات 
فراوانی است. در معامات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار 
می کنند چک امانی را وسیله ای می دانند که جایگزین چک تضمینی شده 
و این امر ب��ه دلیل آن است که قانونگذار در م��اده 13 قانون صدور چک 
اصاحی سال 1372 برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین صادر 
ش��ده و پرداخت نشده، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از 

یکصد هزار ریال تا 10 میلیون ریال تعیین کرده است.
مجازات درنظرگرفته ش��ده برای صادرکننده چکی که به عنوان تضمین 
صادر ش��ده و پرداخت نشده است، باعث شده که در معامات طرفین به 
جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت، 

راه گریزی برای صادرکننده چک باشد. 
در اث��ر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش می آید که ش��خص 
چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن 
چک و امضای آن شده، امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به 

وجود آوردن اعتماد است. 
در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی امضا 
می کند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا 
عدم انجام تعهد مطمئن می سازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست 
بلکه ایجاد انگی��زه و اعتماد در طرف مقابل اس��ت و استرداد چک مزبور 
زمان��ی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام 
برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهی��ت چک امانی به امانت گذاردن بود، 
باید هرگاه امانت گذارنده اراده کرد، بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که 
او مال��ک چک است و به محض درخواست رد چک، ید امانی امین ساقط 
می ش��ود. در حالی که در چک هایی که ادعای امانی بودن آنها می شود، 

هرگز چنین نیست. 
صادرکننده هرگ��ز نمی تواند چک خود را هر موقع ک��ه اراده کند مسترد 
دارد بلک��ه فقط زمان به اتمام رسیدن معامل��ه می تواند آن را مسترد کند 
چرا که ید مالکانه او ساقط می شود و در چنین صورتی، مفهومی از امانت 

به چشم نمی خورد.
امانت بر پایه اعتماد به ش��خص امین و به اعتبار صفت امانت در شخصی 
به وجود می آید و تا زمانی که صادرکننده به شخص به عنوان امین اعتماد 
نکن��د و وصف امانت را در او محرز نبیند، اموال خود را نزد وی نمی گذارد. 
علت اینکه چنین چک هایی در وجه حامل صادر می شود ناشی از حقیقت 
برتر تضمین گیرنده و اضط��رار تضمین دهنده صادرکننده چک است که 
ب��ه ناچار و به درخواست طرف مقابل، چک در وجه حامل صادر می کند تا 
در صورت بروز مشکل، دارنده چک یا تضمین  گیرنده از ایرادات احتمالی 
قابل طرح مصون باشد. در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد 

و صفت امانت است و در اوج بی اعتمادی صادر می شود.
غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیستند که چکی را در وجه 
خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر می گیرند که چک بامحل بوده 
و آنها نیز به آسان  بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند. به عبارت دیگر 
حامل ب��ودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند و گیرنده 
چک زمانی ب��ه دریافت چک به عنوان امانت رضایت می دهد که در وجه 
حامل باشد. یعنی از همان ابتدا زیر بار امانت نمی رود و تصور آن را که چک 

را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد. 
در چک های امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است 
مرقوم می ش��ود که البته گیرنده چک وجه آن را ب��ه صادر کننده تحمیل 
می کن��د. این مبلغ خ��اص غالبا با معامل��ه ای که طرفین انج��ام داده اند 

تناسب دارد. 

ی�ک قاض�ی دی�وان عدال�ت اداری، 
راهکاره�ای تضمی�ن امنی�ت ش�غلی 

کارگران و کارمندان را تشریح کرد.

محمدرضا پورقربانی با اشاره به اصل 28 قانون 
اساسی، گفت: به  موجب اص��ل بیست و هشتم 
قان��ون اساسی »هر کس حق دارد ش��غلي را که 
بدان مایل است و مخالف اسام و مصالح عمومي 
و حقوق دیگران نیست برگزیند.« و در این راستا 
دولت هم موظف است با رعای��ت نیاز جامعه به 
مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال 

به کار ایجاد کند.

  لزوم استحکام و ثبات در شغل افراد            
این قاضی دیوان عدالت اداری افزود: حق داشتن 
ش��غل مناسب یکی از بدیهی��ات و اساسی ترین 
حقوق ه��ر انسانی است و اص��وًا حیات انسان 
در جامعه با کار عجین ش��ده و برای کسب درآمد 
و امرارمعاش راهی جز کار کردن وجود ندارد اما 
صرف وج��ود چنین حقی ب��دون در نظر گرفتن 
لزوم استحکام و ثبات در شغل افراد کافی نیست.
به گفته وی، اینکه بگوییم صرفاً دولت باید برای 
کارگران و تمام افراد اش��تغال ایجاد کند، کافی 
نیست بلکه امنیت ش��غلی و به رسمیت شناختن 
آن و حق داشتن شغل مناسب هم از موضوعات 
مهمی است که باید شغل انتخابی فرد از تعرض 

مصون بوده و از امنیت کافی برخوردار باشد.

  داش�تن کار مناس�ب و امنیت شغلی 
ازم و ملزوم یکدیگرند       

پورقربانی در گفت وگو با مهداد، داش��تن ش��غل 
مناسب و امنیت ش��غلی را ازم و ملزوم و مکمل 
یکدیگر دانست و تصریح کرد: اینکه افراد از ثبات 
ش��غلی خود اطمینان نداش��ته باشند و هر لحظه 
ممکن باشد از طرف کارفرما یا مقامات مافوق به 
بهانه هایی اعم از موجه یا غیرموجه شغل خود را 
از دست بدهند، خاف اصل وجود امنیت شغلی 

به عنوان یکی از اصول حاکم بر استخدام است.
وی با اش��اره به اینکه امنیت شغلی نقش بسیار 
مهم و سازن��ده ای در فرایند ک��ار و موفقیت هر 

سازمانی دارد، گفت: این بدان معناست که وقتی 
امنیت شغلی وجود داشته باش��د افراد با انگیزه و 
دلگرمی بیشتری به کار خودشان ادامه می دهند و 
وقتی این مقوله نباشد یا کم رنگ باشد هر روز فرد 
در محل کار خ��ود با استرس مواجه است و ثبات 
کاری ازم را ندارد بنابراین سلب امنیت ش��غلی 
باعث کاهش راندمان کاری و بهره وری می شود.
این قاضی دی��وان عدالت اداری ب��ا بیان اینکه 
امنیت ش��غلی باعث افزایش راندم��ان کاری و 
بهره وری می ش��ود، افزود: عاوه بر این امنیت 
ش��غلی زمینه های ب��روز خاقیت و ن��وآوری و 
استف��اده از امکان��ات برای رسیدن ب��ه حداکثر 
بازدهی را نی��ز فراهم می کند ل��ذا تأمین امنیت 
شغلی هم به سود کارکنان و هم به نفع سازمان ها 
بوده و دوسویه است یعنی فق��ط به نفع کارگر و 
کارمن��د نیست بلکه منافع سازم��ان را نیز در پی 
دارد چ��ون کارمند یا کارگری ک��ه دارای امنیت 
ش��غلی است با دلگرمی و امنیت خاطر بیشتری 
کار می کند و راندمان کاری و خاقیت و نوآوری 

وی هم بااتر می رود.

  قرارداده�ای کاری کوتاه م�دت معنا 
ندارد        

به گفته پورقربانی، کارگر یا کارمندی که معلوم 
نیست فردا یا 6 ماه دیگر به کارش ادامه می دهد 
یا خیر، هیچ نوآوری و انگیزه ای برای کار بهتر از 
خود نش��ان نمی دهد؛ چون با خود می اندیشد که 

شاید فردا باشم یا نباش��م بنابراین برای کار خود 
برنامه ریزی نمی کند.

این قاضی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه 
باید در کارها اولویت بندی و برنامه ریزی صورت 
گیرد، خاطرنشان کرد: کارمند ماشین ابزار نیست 
که به او بگویی��م هر روز بیا و پش��ت میز کارت 
بنشین و چند دکمه را بزن و برو. ما انسان هستیم 
و برای کارهایمان باید برنامه ریزی و اولویت بندی 
کنیم که این در درازمدت ش��کل می گیرد. هیچ 
معنی ندارد که کارفرما با کارگر قرارداد سه ماهه 
یا 45 روزه ببندد. درحالی که موضوع پروژه یا کار 

تداوم داشته باشد.
وی اف��زود: کارکن��ان اداری نبای��د به صورت 
ق��راردادی یا روزم��زد استخدام ش��وند چون 
وقتی فرد را به ص��ورت قراردادی یا روزمزدی 
در پستی که به طور مداوم استمرار دارد، به کار 
می گیری��د آن کارمند امنیت ش��غلی خود را از 
دس��ت می دهد. ما حق نداری��م در پست هایی 
که استمرار دارد کارمند را به صورت قراردادی 
به کار بگیریم بلکه بای��د از قرارداد در کارها و 

پروژه های موقت استفاده ش��ود.
پورقربانی با تأکید بر اینکه باید قانون به کارگیری 
افراد به صورت ق��راردادی در پست های دایمی 
تغییر کند، گفت: متأسفانه قانونگذار در این زمینه 
تدبیری در نظ��ر نگرفته است درحالی که این امر 
هم به ض��رر آن سازمان، هم به ض��رر کارمند و 
کارگر و هم خانواده و جامعه است زیرا خانواده ها 

ه��م احساس ناامنی می کنن��د و اطمینانی برای 
آینده خود ندارند. ع��اوه بر این کارمند یا کارگر 
درصورتی که بخواهد وام بگیرد یا کاری را شروع 
کند نمی داند که یک سال دیگر سر این کار هست 
یا خیر و کارفرم��ا از کار او راضی خواهد بود یا نه. 
باوجود این موارد، فرد دچ��ار هراس و نگرانی از 

شغل خود در آینده خواهد شد.
به گفت��ه وی، از سوی دیگر بای��د سازوکارهایی 
پیش بینی ش��ود که اگر کسی در کارش نواقص، 
عی��ب یا تخلف��ی داش��ت کارفرما بتوان��د از آن 
سازوکارهای قانونی استفاده کرده و نسبت به لغو 

قرارداد اقدام کند.
 

  خ�ا قانون�ی جهت تبدی�ل وضعیت 
کارکنان      

این قاضی دیوان عدال��ت اداری در پاسخ به این 
پرسش که آیا مصوبه یا قانون��ی در مورد تبدیل 
وضعیت کارکنان داریم؟ اظه��ار کرد: متأسفانه 
نه در قانون کار و ن��ه در قانون مدیریت خدمات 
کشوری مصوبه ی��ا قانونی برای تبدیل وضعیت 
شغلی کارکنان قراردادی یا روزمزد یا پیمانی به 
رسمی و قراردادی به پیمان��ی نداریم و هرگونه 
استخدام به ص��ورت رسمی و پیمان��ی منوط به 

انتشار آگهی از طریق جراید است.
وی همچنین درباره اینک��ه چه نهادی می تواند 
روند تسهی��ل استخدام را سرعت ببخشد، گفت: 
در ای��ن رابطه قوه مقنن��ه می توان��د در رابطه با 
وضع قوانین مناس��ب سازوکارهایی بیندیشد تا 
در پست ه��ا و کارهایی که تداوم دارن��د افراد را 
به ص��ورت رسمی یا پیمانی به ک��ار بگیرند و نیز 
اینکه مجوزهای ازم را در اختیار قوه مجریه قرار 
دهد تا بتواند در ص��ورت لزوم نیروهای موردنیاز 

خود را استخدام کند.
پورقربانی با اش��اره به توزی��ع نامناسب نیرو در 
دستگاه ه��ا خاطرنشان ک��رد: امروزه ب��ا توزیع 
نامناس��ب نی��رو در دستگاه ها مواج��ه هستیم 
به طوری که برخ��ی از دستگاه ها تورم نیرو دارند 
و برخی از دستگاه ها مث��ل قوه قضاییه از کمبود 
نیروی اداری و قضای��ی رنج می برند؛ به گونه ای 

که به شدت با کمبود نیرو مواجه هستند.

راهکارهای تضمین امنیت شغلی
کارگران و کارمندان دولت

یک قاضی دیوان عدالت اداری بررسی کرد

گزیده ها

نظریه مشورتی

رییس کل دادگس�تری اس�تان گلس�تان 
از اعام نظری�ه اولیه کارشناس�ی درباره 
مقصران مرگ دو کودک در نوکنده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان، 
هادی هاش��میان از اعام نظریه اولیه کارش��ناسی 
درب��اره مقصران م��رگ دو ک��ودک در نوکنده خبر 
داد و گف��ت: ش��هرداری نوکن��ده، اداره منابع آب و 
حفرکنندگ��ان گودال از مقصران ای��ن حادثه اعام 

شدند.
وی ادام��ه داد: بر اس��اس اعام نظر کارش��ناسی، 
شهرداری نوکنده به علت رفع نکردن خطر یا کاهش 
خطر با نصب تابلوهای هشداردهنده در محل تاقی 
خیابان به بستر رودخانه و همچنین اقدام نکردن برای 

رفع خطر و هم سطح نکردن بستر رودخانه در محل 
گودال مورد نظر، مقصر شناخته شد.

هاش��میان افزود: اداره منابع آب کردکوی، بندرگز، 
ترکمن و گمیشان هم به دلی��ل بی توجهی به خطر 
موجود در بستر رودخانه و نص��ب نکردن تابلوهای 
هشداردهن��ده در زمینه ممنوعی��ت و جلوگیری از 
ایجاد گ��ودال در بستر رودخانه، در ب��روز این حادثه 

تلخ مقصر است.
رییس کل دادگست��ری استان گلست��ان بیان کرد: 
حفرکنندگان گودال هم با حفر این گودال غیرایمن 

در بروز این حادثه نقش دارند .
وی اضافه کرد: این نظر کارشناسی بخشی از قصور 
در بروز این حادثه را نیز، متوجه پدر و مادر این کودکان 
به علت مراقبت نکردن از آنان برای جلوگیری از قرار 

گرفتن در محل پرخطر اعام کرده است.
به گفته هاشمیان، با پیگیری های انجام شده نظریه 
کارش��ناسی به دادگاه اعام و به طرفین پرونده هم 

اباغ شد .
گفتنی است که آبان امسال دو کودک  7 و 4 ساله در  

گودال آب در شهرستان نوکنده غرق شدند .

  آزادی 141 زندان�ی جرای�م غیرعم�د 
استان گلستان از ابتدای امسال تاکنون 

رییس کل دادگستری است��ان گلستان همچنین در 
جلسه ستاد دیه این استان از آزادی 141 زندانی جرایم 
غیرعمد از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و اظهار کرد: 
این افراد از ابت��دای امسال تاکنون با کمک خیران و 

گذشت شاکیان از زندان آزاد شده اند .

وی اف��زود: بده��ی این اف��راد بی��ش از 22 میلیارد 
تومان بود که ش��اکیان ح��دود 15 میلیارد تومان آن 

را بخشیدند.
هاش��میان ادامه داد: بخشی از پول باقیمانده را خود 
زندانیان پرداختند و بخشی هم از محل اعتبارات ستاد 

دیه و مشارکت خیرین استان گلستان تامین شد.
این مقام ارش��د قضایی استان گلستان بیان کرد: 
امس��ال همچنی��ن از مح��ل کمک ه��ای برنامه 
م��اه عسل بیش از ی��ک میلیارد توم��ان به استان 
اختص��اص یافت که ب��ا این کمک ه��ا ، 90 نفر از 

زندانیان آزاد ش��دند.
هاش��میان عنوان کرد: 480 نفر از مددجویان جرایم 
غیرعم��د در زندان های استان گلست��ان همچنان 

چشم انتظار کمک های خیران برای آزادی هستند.

اعام نظریه اولیه کارشناسی درباره مقصران مرگ دو کودک در نوکنده 

ریی�س کل محاکم عمومی و انق�اب کرمان گفت: پس 
از افزایش قیمت س�که ب�ا ارایه راهکاره�ای قضایی و 
اداری از زندانی شدن یک هزار نفر که به دلیل رشد قیمت 
سکه و عدم توانایی در پرداخت آن باید به زندان بروند 

جلوگیری به عمل آمد.

در راستای سیاست های عالی دستگاه قضایی مبنی بر رفع مشکات 

قضایی مددجوی��ان زندانی، محمد امیر ابراهیمی رییس کل محاکم 
عمومی و انقاب کرمان، ب��ه همراه جمعی از معاونین از بخش های 
مختلف بازداشتگاه موقت کرمان دیدار کردند و با ارشادات و همکاری 
و مساعدت قضات 10 زندانی از بازداشتگاه موقت کرمان آزاد شدند.

وی در این مراسم اظهار کرد: در ح��ال حاضر 2 هزار پرونده تقسیط 
مهریه در دادگستری ش��هر کرمان داریم که ب��ا اتخاذ تدبیر قضایی 
مناسب از زندانی ش��دن افراد بسیاری به دلیل عجز از پرداخت سکه 

تعیین شده در کرمان جلوگیری شده است.
وی افزود: پس از افزایش قیم��ت سکه با ارایه راهکارهای قضایی و 
اداری از زندانی شدن یک هزار نفر که به دلیل رشد قیمت سکه و عدم 

توانایی در پرداخت آن باید به زندان بروند جلوگیری به عمل آمد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در راستای قانون و بخشنامه ریاست 
قوه قضاییه، وق��ت فوق العاده رسیدگی به تقاض��ای اعسار و تعدیل 

زندانیان در دادگاه انجام خواهد شد.

جلوگیری از حبس یک هزار نفر با اتخاذ تدابیر مناسب قضایی
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   اجتماعی  

چهره ها

جزییات بسته حمایتی از بیماران خاص 
 رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت با اشاره 
به بست��ه حمایتی از بیماران خاص و 
صع��ب العاج گف��ت: در این بسته، 
حفاظت مالی از این بیماران در برابر 
هزینه های باای درمان، دیده شده 
است.مهدی ش��ادنوش اضافه کرد: 
پوشش حداکثری سهم بیمار برای خدمات تایید شده در دستورالعمل دیده 
شده است. همچنین بیماران آسیب پذیر به منظور هدفمندسازی پرداخت 

یارانه سامت به آنها شناسایی شده اند.

بررسی حذف طرح زوج و فرد 
در شورای عالی ترافیک

 مع��اون حم��ل و نق��ل و ترافی��ک 
شهرداری تهران گفت: طرح زوج و 
فرد به صورت مقطعی و موقت مفید 
بوده و در طوانی مدت سبب افزایش 
آلودگی هوا می ش��ود؛ لذا در صورت 
تصویب شورای عالی ترافیک از سال 
آین��ده این طرح حذف خواهد ش��د. 
محسن پورسیدآقایی اظهار کرد: در مصوبه شورای شهر قید شده اشخاصی 
که وارد این دو محدوده می شوند، باید عوارض ورود به طرح پرداخت کنند 
و در صورت عدم پرداخت، این عوارض به عنوان بدهی آنها تلقی می شود.

تغییر کاربری 
بازداشتگاه کهریزک

 رییس پلیس پایتخت از تغییر کاربری 
بازداشتگاه کهریزک خبر داد و گفت: 
این مکان، محلی برای نگهداری و 
بازپروری معت��ادان متجاهر خواهد 
شد. سردار حسین رحیمی خاطرنشان 
کرد: امیدواریم پس از مناسب سازی 
ای��ن مکان، ش��اهد ح��ل بخشی از 
مشکات در این حوزه باش��یم؛ بدون تردید اگر بخواهیم این موضوع به 
ص��ورت اصولی و کامل حل ش��ود، نیازمند عزم و برنام��ه جدی از سوی 

سازمان های مسئول در این زمینه هستیم.

برخورد با 
خودروهای مخل امنیت اخاقی 

رییس پلیس راه��ور پایتخت از اجرای ط��رح »طاهر« توسط این 
پلیس خبر داد و گفت: برخ��ورد با خودروهای آاینده، دودزا، مخل 
امنی��ت اخاقی و دارای پاک مخدوش در دستور کار پلیس راهور 

پایتخت است.
سردار محمدرضا مهماندار تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به 
فصل زمستان این طرح از روز گذشته اجرا شده است و با خودروهای 

آاینده و دودزا برخورد می شود.
وی بیان کرد: برخورد با خودروهایی که مرتکب تخلفات حادثه ساز 
همچون سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و حرکات مارپیچ شوند 

نیز در دستورکار است.

پیشنهاد برگزاری کنکور در مردادماه
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره 
گایه دانش آموزان پایه دوازدهم به اینکه فرصت برای آماده سازی 
برای کنکور را ندارند، اظهار کرد: سازمان سنجش فقط چند روزی 
زمان کنکور را تغییر داد. عبدالرسول عمادی تصریح کرد: معتقدیم 
که می تواند به شکلی عمل کند که کنکور در مردادماه برگزار شود. 
وی افزود: امتحانات نهایی تا پایان خردادماه ادامه دارد و زمان کنکور 
اواسط خردادماه شده است، بنابراین تنها فرصت دو هفته ای برای 
دانش آموزان وجود دارد؛ ما نمی توانیم زمان امتحانات نهایی را تغییر 
دهیم چون قانون قطعی است، ولی سازمان سنجش می تواند زمان 

کنکور را باا و پایین کند.

هشدار استفاده از گازهای غیرمجاز 
در بادکنک ها

رییس اتحادیه کشوری تولیدکنندگ��ان و توزیع کنندگان گازهای 
طبی و صنعت��ی از تقلبی خطرناک در پوش��ش این صنف خبر داد.

پیکان کانتری طالقانی افزود: طبق ش��کایات مصرف کنندگان و 
گزارش بازرسان، اخیراً با افزای��ش قیمت گازهای تک اتمی مانند 
هلیوم و مقرون به صرفه نبودن استفاده از آن در بادکنک ها عده ای 
فروشنده غیرمجاز و سیار پس از تزریق گاز مایع بوتان و پروپان که 
ارزان تر از هلیوم هستند، نسبت به توزیع بادکنک های جشن ها تولد، 
حتی همایش ها در سطح قنادی ها و فروشگاه های لوازم پذیرایی، 
اقدام می کنند که به شدت قابلیت اشتعال است و احتمال مسمومیت 

تنفسی را نیز در پی دارد.

آثار تاریخی استان تهران 
در آستانه ثبت ملی

مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران از ثبت سه اثر این استان در 
فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: پرونده 10 اثر تاریخی دیگر تهران 

نیز برای ثبت ملی تکمیل و ارسال شده است.
داور بزرگ نیا افزود: سه اثر کاروانسرای شاه عباسی در جنوب غربی 
میدان حضرت عبدالعظیم شهر ری با قدمت قاجاری، کارخانه سیمان 
در کنار کوه بی بی شهربانو و عمارت و سر درهای واقع در ضلع شمالی 
و ش��رقی پلیس آگاهی تهران ب��زرگ در خیابان وحدت اسامی با 

قدمت قاجاری در کمیته فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

چالش جدید مجلس و خانه تئاتر

تذکری که به مذاق تئاتری ها خوش نیامد!
مدت هاست که وضعیت تئاتر کشور محل 

گروه
مناقشه شده اس�ت؛ موضوعی که سبب فرهنگی

ش�ده تا بارها اهالی تئاتر و رسانه از باب 
نمایش های اکچ�ری، قیم�ت بلیت ها، 
محتوای آثار و... اعتراض خود را اعام کنند. حاا هم چند 
روزی اس�ت که نمایندگان مجلس به عرصه تئاتر و البته 
عبور از برخی از خطوط قرمز اعتراض داشته اند؛ اعتراضی 
که البته واکنش هایی از س�وی مدیران تئاتری کشور را به 

دنبال داشته است.

هفته پی��ش بود که سخنگ��وی کمیسیون فرهنگی مجلس ش��ورای 
اسامی از امضای نامه تذکر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در عرصه 

تئاتر خبر داد. 
حجت ااس��ام احد آزادی خ��واه در این خصوص اظهارک��رده بود که 
این تذکر از س��وی کمیسیون فرهنگی نبوده بلک��ه از سوی عده ای از 
نمایندگ��ان مجلس با مدیریت حجت ااس��ام پژمانفر صورت گرفته 
است. متنی که تهیه ش��ده نیز خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
است زیرا ما در عرصه تئاتر متأسفانه شاهد افراط گری هایی هستیم که 
قابل دفاع نیست. بعضاً نویسندگان و کارگردانان حوزه تئاتر حریم ها را 

رعایت نمی کنند و از خط قرمزها عبور می کنند!
وی تصریح کرد: ما در کشور آرمان هایی داریم که باید مقدس ش��مرده 
شود و با عنایت به اینکه عرصه هنر باید شاد و مروج نشاط باشد اما این 
تعارضی با این آرمان ها و اصول ندارد! آنچه بعضاً دیده می شود متأسفانه 

عدم رعایت این مسائل است که سبب ایراد جدی به تئاتر شده است.

 تذکر احساسی مجلس به وزیر ارشاد!
اما مدیرعام��ل خانه تئاتر، در واکنش به ای��ن موضوع تذکر نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسامی به سیدعباس صالحی درباره وضعیت تئاتر را 

احساسی خواند و آن را غیرکارشناسی دانست.
شهرام گیل آبادی درباره تذکر نمایندگان مجلس شورای اسامی درباره 
وضعیت تئاتر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی گفت: نمایندگان مجلس 
نخست باید آگاه بشوند که نسبت به چه چیزی نظر می دهند؛ به نظر من 
این آگاهی طی گفت وگویی که من با چند نماینده داشتم، وجود نداشت!

وی افزود: خوب نیست که کار کارشناسی صورت نگیرد و نظرات عده ای 
بتواند بر فض��ای سیاست گذاری و اجرا تأثیر بگ��ذارد و تشویش اذهان 
عمومی صورت بگیرد. مجلس به نظر من باید عصاره عقانیت باش��د، 

اگر این اتفاق رخ ندهد، ما با مشکل مواجه خواهیم شد.
گیل آبادی البته با بیان اینکه خوش��حال می ش��ود که ب��ه عنوان بدنه 
تخصصی تئات��ر ایران اطاعاتش را در اختیار مجل��س قرار دهد و این 
هی��چ ایرادی ندارد که قبل از اظهارنظر س��ؤال و تحقیق کنند، تصریح 
کرد: البته موافقم که این ارتباط باید دو سویه باشد؛ هم ما باید این ارتباط 
را برقرار کنیم هم مجلس، اما چیزی که روشن است اینکه آقایان نماینده 
مجلس قبل از اظهار نظر باید کار کارشناسی منظم و جدی داشته باشند و 
نظرات مختلف را کسب و بعد از سؤال و رسیدن به نتیجه گیری و اجماع 
درباره  آننآن اظهار نظر کنند. این اتفاق اگر نیفتد، همه لطمه می خورند.

وی مدعی شد: این کاری که نمایندگان کردند، وجه احساسی آن قوی تر 
از کار کارشناسی بود، درحالی که قبل از این اتفاق، اگر سؤالی می کردند و 
جلسات کارشناسی می گذاشتند، بدنه تخصصی تئاتر ایران و خانه تئاتر 
آمادگی داشتند اطاعات و نکات کارشناسی و ارزشیابی خود از شرایط 

موجود را در اختیارشان قرار دهند.

 تذکر تئاتری نمایندگان مجلس، اجتماعی بود نه فنی
اما پس از این صحبت ها بود که حجت ااسام آزادیخواه با بیان اینکه 
شیوه تذکر نمایندگان مجلس شورای اسامی به وزیر ارشاد در عرصه 
تئاتر، کامًا از باب بازخوردهای اجتماعی صورت گرفته نه وضعیت فنی 
تئاتر اظهارکرد: این کاری است که کسی نمی تواند بگوید در تخصص 

کمیسیون فرهنگی نیست.
وی در گفت وگو با فارس با بی��ان اینکه صحبت های گیل آبادی نشان 
می دهد که نسبت به سیستم و ن��وع نظارت مجلس کامًا ناآگاه است، 
افزود: ش��یوه سؤال و تذکر نمایندگان مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی از نوع فنی و تکنیکی نبود و اگر این طور بود حرف ایشان درست 
بود، اما آنچه م��ا تذکر دادیم بازخورد اجتماعی عملی��ات تئاتر است نه 

سیاست گذاری.
آزادیخ��واه ادامه داد: تقاضای من از آق��ای گیل آبادی به عنوان یکی از 
عناصر اصلی تئاتر ایران اسام��ی و مدیرعامل خانه تئاتر این است که 

قدری بررسی بهتری کنند. 
وی با بیان اینکه، تئات��ر تقویم اجتماعی است و بازخورد اجتماعی دارد، 
توضیح داد: ما از گروهی از مردم که به سالن های تئاتر می روند و برداشت 
آزاد از کارها دارند، استعام کردیم. ما نسبت به این برداشت تذکر داشتیم 
ن��ه تذکر فنی! من حاض��رم در باب مسائل مختلف فن��ی تا اجتماعی و 

تأثیرگذاری تئاتر با مدیرعامل خانه کتاب مناظره کنم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: به هر حال رگه های 
فرهنگی ما خاص است؛ تئاتر هم مادر بسیاری از رش��ته های هنری و 

دربرگیرنده خرده فرهنگ های اجتماعی اس��ت. ما نسبت به آن خرده 
فرهنگ ه��ای اجتماعی که برآین��د تئاتر ما است ایراد داش��تیم و تذکر 
دادی��م؛ اینها چیزی نیست ک��ه کسی بگوی��د در تخصص کمیسیون 

فرهنگی مجلس نیست!
وی با اشاره به اینکه از دیر باز با تئاتر آشناست، گفت: تئاتر امروز کشور 
می تواند نشاط اجتماعی و امید ب��ه زندگی را ایجاد کند. ما به دنبال این 
هستیم که این نشاط وجود داشته باشد و با حفظ ثغور و مراقبت های ازم 

امید به زندگی را ارتقا دهد.

 فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: 
پیکرهای طیبه 72 شهید دوران دفاع مقدس در صبح روز سه شنبه، 

20 آذرماه 97 از مرز شلمچه وارد کشور خواهند شد.
سردار سید محمد باقرزاده، در گفت وگو با تسنیم با اش��اره به ورود 
پیکرهای مطهر شهدا به کشور اظهارکرد: پیکرهای طیبه 72 شهید 
دوران دفاع مقدس که در دوره اخیر در مناطق عملیاتی جنوب عراق 
و استان های میس��ان و بصره توسط اعض��ای کمیته جستجوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کاوش ش��ده  و آماده انتقال به 
کشورمان شده اند، 20 آذرماه از مرز شلمچه وارد کشور خواهند شد.
وی تصریح ک��رد: مراسم استقبال از این ش��هدا را برادران بسیج 
اهل سن��ت گچین بندرعباس به نمایندگ��ی از ملت ایران در مرز 

انجام خواهند داد.
وی افزود: این ش��هدا مرب��وط به عملیات ه��ای رمضان، محرم، 
کربای 5 و تک دشمن در شلمچه هستند که متعلق به لشکر 14 
امام حسین )ع(، لشکر 8 نجف، لشکر 19 فجر، لشکر 27 حضرت 
رس��ول )ص(، لشکر 10 سیدالشه��دا )ع(، یگان های��ی از ارتش 

جمهوری اسامی و مجاهدین عراقی در لشکر بدر هستند.

پایداری

۲۰ آذر؛ ورود پیکر مطهر ۷۲ شهید 
دوران دفاع مقدس

آیت اه نوری همدانی در دیدار انجمن فرهنگی ناش��ران آموزشی کشور با بیان اینکه تولید علم در دین کار 
بسیار با ارزشی است، گفت: برای موثر واقع شدن در نشر مباحث دینی، نیازمند به تاش های جدی است.

به گزارش »ح��وزه«، این مرجع تقلید بابیان اینکه ازم است برای رف��ع عقب ماندگی ها تاش کرد، افزود: 
ناش��ران باید در نشر محتوا دقت کنند که این محتوا با مبانی دینی ضدیت نداشته باشد. درگذشته محتوا بوی 
تمدن غ��رب می داد و غربی ها هیچ وقت با اسام و دین روی خوش نشان ندادند. به همین دلیل باید در نشر 

مباحث و محتوا دقت کرد تا آمیخته با مباحث غربی و ضد ارزشی نباشد.
وی ادامه داد: اگر این گونه عمل شود و تولید محتوا دینی با محتوای غربی آمیخته شود، ناشران در تولید و نشر 
مباح��ث ضد دینی مسئول خواهند بود. آنچه در علم آموزی مهم است، خدمت به جامعه و تحقیق و پژوهش 

است. علم آموزی نباید مقدمه ای برای مدرک گرایی شود.
آیت اه نوری همدانی بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی باید در تولید کتاب نظارت کند. اگر نظارت 
باش��د هر محتوایی در کشور تولید نمی ش��ود و در کنار آن ناش��ران نباید در تولید محتوای دینی گرفتار تفکر 
غرب زدگی ش��وند. وی بابیان اینکه هنوز روح غرب گرایی و غرب زدگی در کشور در بعضی افراد وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: در اسام کارهای زیادی انجام ش��ده، ولی غربی ها این علم را به حساب خود گذاشتند؛ اینها 

نشان می دهد غربی ها بعضی از علوم را از ما گرفتند.
وی ب��ا بیان اینکه در میان مسئوان افرادی وجود دارند که غرب گرا هستند و چشمشان به غرب است تاکید 

کرد: باید مبارزه با غرب گرایی را یاد بگیریم و چشمان به غربی ها نباشد.

معارف

فیلم مستند »الماظا« به نویسندگی و کارگردانی علیرضا آل یمین ساعت 20 امروز یکشنبه 18 آذر ماه در 
پردیس سینمایی چارسو و در نخستین روز جشنواره بین المللی سینماحقیقت برای مخاطبان به نمایش 
درمی آید. کارگردان این مستندساز در گفت وگو با ایسنا درباره اثر ارائه شده در این جشنواره گفت: برای 
من سرنوشت بازماندگان جنگ، آنها که عزیزانشان را از دست می دهند و آوارگان به ویژه زن ها و بچه ها 

بیش از کشته شدگان غم انگیز است. 
علیرضا آل یمین  درباره چگونگی ش��کل گیری مستند »الماظا« گف��ت: در سال 96 که برای تحقیق 
ساخت فیلم به سوریه رفتم با شخصیتی به نام »الماظا« آشنا شدم که صدمات جدی از جنگ دیده بود و 
نه تنها سه سال قبل عزیزانش را از دست داده بود، بلکه صدماتش ادامه داشت و هنوز هم درگیر مصائب 

جنگ بود. ما سراغ این سوژه رفتیم و مدتی را با او گذراندیم.
    همچنین مستند »آیت اه« با محوریت زندگی و زمانه آیت اه العظمی خویی اثر دیگری است که در 
بخش جنبی جشنواره حقیقت اکران می شود. این مستند با رویکردی سیاسی به بررسی روزگار این فقیه 
شیعه در ایران و عراق می پردازد. این فیلم، زندگی آیت اه را در خال انقاب مشروطه، جنگ جهانی، 
کودتاهای سیاسی عراق، انقاب اسامی ایران، جنگ عراق و ایران، جنگ خلیج فارس و انتفاضه شعبانیه 
روایت می کند. این سال ها، سال های سخت و پرمخاطره در تاریخ دو کشور ایران و عراق است و نقش 
پررنگ شخصیت آیت اه خویی در حفظ و نگهداری میراث شیعه، حوزه علمیه نجف و شاگردپروری در 

این برهه تاریخی نقشی مهم و پررنگ است.

   جدیدترین سری مستند مسابقه »فرمانده« ک��ه فیلم برداری خود را در مناطق بکر و دیدنی منطقه سیستان و بلوچستان آغاز کرده سرنوشت بازماندگان جنگ درالماظا
است، مراحل نهایی خود را در چابهار طی می کند. این مستند مسابقه که با ثبت نام بیش از 44 هزار نفر تا پایان تابستان 97 وارد مرحله 
انتخاب شرکت کنندگان شد، با شروع مرحله نهایی مسابقه، از 24 آبان ماه 11 شرکت کننده را راهی منطقه کویری زاهدان کرد. در این 
رقابت سخت و نفس گیر که در استان سیستان و بلوچستان و مناطق دیدنی آن فیلم برداری ش��د، در نهایت 2 نفر به عنوان برگزیدگان 
نهایی برای مسابقه فینال انتخاب ش��دند. بخش پایانی مسابقه نیز در منطقه »َدَرک« به عنوان حاشیه ای ترین منطقه استان سیستان 
و بلوچست��ان و در نقطه صفر مرزی فیلم برداری ش��ده است. مستند مسابقه فرمانده 5 با پایان مراحل ضبط و ش��روع مراحل تدوین و 

صداگذاری، نوروز 98 پخش خواهد شد.

   فصل جدید مجموعه انیمیشن »خانه ما« به کارگردانی بهروز یغمائیان با تکنیک تک فریم عروسکی در 45 قسمت 15 دقیقه ای در 
مرکز پویا نمایی صبا تولید شده است. در جدیدترین سری از مجموعه »خانه ما« سعی شده با ورود کاراکترهای جدید و همچنین ساخت 
لوکیشن های بیشتر، فضای متنوع تری به مجموعه بخشیده شود. تاش سازندگان انیمیشن »خانه ما« بر این است تا در جهت عاقه 

مخاطبان، این مجموعه را در فصل های دیگر، با تنوع بیشتر و کیفیت بهتر در آینده نزدیک تولید و عرضه کنند.

   همزمان با رونمایی تیزر بخش پرچم و کتیبه پنجمین جشنواره »هنر مقاومت« مهلت ارسال آثار این بخش تا پایان آذر ماه سال جاری 
تمدید شد. علی حیاتی مدیر تشکل هنر موکب دبیری بخش پرچم و کتیبه را نیز برعهده دارد. پنجمین جشنواره »هنرمقاومت« با دبیری 
مسع��ود نجابتی و به همت گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح در 10 بخش »پوستر«، »تبلیغات ش��هری«، »کارتون و 
کاریکاتور«، »تصویرسازی«، »طراحی صنعتی«، »پرچم و کتیبه«، »تایپوگرافی«، »گرافیک متحرک«، »نقاشی دیجیتال«، »عکس« 

و بخش ویژه »علمی پژوهشی« دی و بهمن سال جاری برگزار می شود.

تیترواره

ناشران در تولید و نشر مباحث ضد دینی مسئول هستند 
سینما حقیقت

موافق�ت دول�ت با موض�وع انتق�ال آب 
دری�ای خزر به ف�ات مرکزی کش�ور و 
حل مش�کات زیس�ت محیطی موجود 
در ای�ن پ�روژه موضوعی اس�ت که این 
روزه�ا موافقان ومخالفان زی�ادی دارد، 
کارشناس�انی که هریک دایل�ی برای 

نظراتی دارند که ارائه می دهند.

 پایین ب��ودن میزان انتقال آب در مقایسه به مقدار 
ورودی آب، برداش��ت ساانه بیش از نیم میلیون 
متر مکعب از آب دریای خ��زر توسط کشورهای 
ترکمنستان و قزاقستان و موضوعاتی از این قبیل 
نکاتی است که موافقان انتقال آب دریای خزر به 
فات مرکزی کشور از آنها سخن می گویند. با این 
وجود مواردی مانند؛ پساب حاصل از شیرین سازی، 
نبود پشتوانه علمی، وجود مخاطرات خاص خود از 
جمله ریسک نگهداری زباله های ناشی از آن و ...  
نیز مواردی است که مخالفان سرسخت این پروژه 
مطرح کرده اند. این درحالی است که به گفته احمد 
ربیعی، مدیرعام��ل بنیاد آب دریای خزر در اجرای 
این پ��روژه ساانه فق��ط 200میلیون مترمکعب 
آب انتق��ال خواهد یافت؛ آن هم در ش��رایطی که 
حج��م آب موجود در دریای خ��زر بدون احتساب 
آب ه��ای ورودی به آن بیش از 78ه��زار میلیارد 

مترمکعب است.

 اولویت استفاده از منابع 
آب های مشترک

البته باید گفت؛ این ط��رح مورد نظر در سال های 

88 ت��ا 90 مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس این 
مطالعات حتی عملیات اجرایی پروژه انتقال آب از 
دریای خزر به فات مرکزی ایران در سال های 91 
و 92 انجام شد، اما به دایلی طرح مذکور متوقف 
ش��د تا اینکه چهار سال قبل دوباره مورد بازنگری 

قرار گرفت.
 ب��ا این وج��ود پیش از ای��ن نیز ای��رج حیدریان، 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان گفته بود 
که این موضوع در سند چشم انداز 20ساله کشور با 
عنوان »اولویت استفاده از منابع آب های مشترک« 
ذکر ش��ده است. آنچه که البته جبار کوچکی نژاد، 
نماینده مردم رشت در مجلس درباره آن بیان کرده 
است؛ انتقال آب خزر به دشت مرکزی ایران و استان 
سمنان بحثی است که از سال ها پیش مطرح شده 
است. تا جایی که در تنظیم برنامه ش��شم توسعه 
نمایندگان سمنان تاش کردند که این مسئله را به 
قانون تبدیل و در قانون برنامه و بودجه نیز خواستند 
تا ردیفی برای آن در نظر گیرند ولی کمیسیون به 
شدت با آن مخالفت کرد. حتی زمانی که این بحث 
در صحن علنی نیز مطرح ش��د با مخالفت صریح 

مواجه شد.

 ایجاد اشتغال یا بحران زیست محیطی
هرچند که حیدری��ان ضرورت ایجاد اش��تغال و 
استقرار صنعت در استان، امکان جهش جمعیتی 
در آینده نزدیک به دای��ل وجود پتانسیل باای 
توسعه  استان، عبور ساانه حدود 15 میلیون زائر 
و... را از م��واردی ذکر کرده ب��ود که اجرای طرح 
انتقال آب از دری��ای خزر به است��ان سمنان را با 
رعایت مسائل زیست محیطی ن��ه تنها راه گشا، 
بلکه ضروری ک��رده است. با ای��ن وجود به نظر 
می رسد کارشناسان همچنین نمایندگان مجلس 
چندان با این ض��رورت موافق نیستند، زیرا که به 
اعتق��اد آنها  اجرای چنین پ��روژه هزینه بری هم 
نیازمند مصوبه و مجوز مجلس و اختصاص ردیف 
اعتباری است وهم اینکه عملیاتی کردن آن  منجر 
به مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی خواهد 
شد. سیدعلی ادیانی، نماینده مردم جویبار، قائمشهر 
و سوادک��وه در مجلس به موارد عنوان ش��ده این 
موضوع را نیز اضافه کرده است که هیچ کارشناس 
زیست محیطی موضوع انتقال آب خزر به سمنان را 
تأیید نمی کند، بلکه همگان این مسئله را مخرب و 
موجب ضربه خوردن به زیست بوم منطقه می  دانند.

  تراز منفی آب بزرگ ترین دریاچه دنیا
 در این میان اما تراز منفی آب بزرگ ترین دریاچه 
دنیا بحثی است که محمدعلی ش��اعری، نماینده 
مردم نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس  بر آن تاکید 
دارد با این توضیح که با بیان اینکه تراز آب خزر از 
منفی 25/7 سانتی مت��ر به حدود منفی 27 سانتی 
متر رسیده است، دیگر اینک��ه تااب بین المللی 
میان کاله از پسروی آب خزر خشک ش��ده است 
و تااب  های دیگر از جمله تااب انزلی نیز درحال 
خشک شدن بوده و برخی از محصوات بندی نیز 
در حال از بین رفتن است. وی نیز مانند برخی دیگر 
از نمایندگان مجلس معتقد است در اثر انتقال آب 
خزر شوری آب خزر به شدن کاهش و پسروی آن 
افزایش و روند توسعه است��ان مازندران، گیان و 

گلستان در معرض خطر قرار می گیرد.

 نگرانی از تکرار سرنوشت دریاچه ارومیه
از س��وی دیگر نگران��ی از تکرار آنچ��ه که به روز 
دریاچه ارومیه آمد و وقوع اتفاق مشابه برای دریای 
خزر گزینه دیگری است که مخالفان بر آن تاکید 
دارند. از نظر غامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده 
مردم رشت در مجلس نیز، دریاچه خزر قلب تپنده 
و نگین محیط زیست ایران است و این امر می تواند 
موجب نابودی آن شود. این موارددر حالی عنوان 
می شود که کارشناسان زیست محیطی نیز بر این 
باورند که بحران های زیس��ت محیطی ایران در 
دهه آینده به اوج می رسد، آنچه که مراد کاویانی،  
استاد ژئوپلیتیک دانشگاه خوارزمی نیز از آن سخن 
گفته است. به هرحال باید گفت موارد عنوان شده 
نکاتی هستند که ابتدا باید مورد بررسی قرار گیرند، 
تا اجرای طرح مذکور خود به معضلی جدی برای 

محیط زیست کشور تبدیل نشود. 

اما و اگرهای انتقال آب خزر به فات مرکزی
»حمایت« گزارش می دهد

تاش برای ارائه خدمات با کیفیت بدون افزایش هزینه سفر حج
رییس جدید س�ازمان حج و زیارت گفت: تامین ارز مورد 
نیاز برای حجاج و رس�یدن به قیمت مناسب بدون کاهش 

کیفیت از برنامه  های آینده این سازمان است.

علیرضا رشیدیان در مراسم تودیع و معارفه رییس قدیم و جدید سازمان 
حج و زیارت اظهار ک��رد: موضوع حج و زیارت موضوع مهمی است که 
باید بتوانیم کیفیت آن را ارتق��اء و ماندگاری دستاوردهای حج و زیارت 
را افزای��ش دهیم. وی با بیان اینکه مسئله ای که امروزه در سازمان حج 
و زیارت مطرح است، بحث برابری پول ملی با طرف های بانکی است، 
افزود: با توجه به اینکه قراردادهای ما با ش��رکت های حقوقی باید با ارز 
پرداخت شود؛ تامین ارز مورد نیاز و رسیدن به قیمت مناسب بدون کاهش 

کیفیت در برنامه  های سازمان حج و زیارت است. رش��یدیان با اشاره به 
اینکه با حمای��ت مجلس این موضوع را دنب��ال خواهیم کرد، گفت: در 
هفته های آینده برای مذاکره درمورد حج سال 98 به عربستان خواهیم 

رفت تا حج با کیفیتی داشته باشیم.

 پیگیری وضعیت شهدای منا 
حجت ااسام سید علی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه در امور حج و 
زیارت نیز در این مراسم  با بیان اینکه 6میلیون نفر سال ها است که برای 
حج سپرده گذاشته  اند، تصریح کرد: باید از حقوق زائران دفاع کنیم. وی 
با اشاره به اینکه در اعزام زائران به عتبات مشکات جدی داریم که باید 
ساماندهی شود، افزود: گرانی ارز وضعیت پیش روی ما را خطرناک جلوه 

می دهد.حجت ااسام قاضی عسکر خاطرنشان کرد: پیگیری وضعیت 
ش��هدای منا جزو اولویت های ما است و امی��دوارم بتوانیم در این حوزه 

به موفقیت برسیم.

 برای اعزام حجاج مشکلی نداریم
همچنین حمید محم��دی، رییس سابق سازمان ح��ج و زیارت در این 
مراسم با اشاره به اینکه حج و زیارت حاصل یک کار جمعی است، گفت: 
در حوزه اربعین تاش های فراوانی داشتیم، امسال در برخی از استان ها 
ویزا به صورت روزانه صادر و موجب رضایت مردم ش��د. محمدی تاکید 
کرد: مشکل اصلی بین ایران و عربستان برداشته شد و قطعا برای اعزام 

حجاج در سال 98 مشکلی نداریم.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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رئیس جمهوری آمریکا قرار است شخص دیگری را برای سمت ریاست 
ستاد مشترک ارتش این کشور انتخاب کند. به گزارش نشریه »هیل«، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در جریان مراسمی در فیادلفیا 
قصد دارد تا جانش��ین جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش را 
انتخاب کند. مقام های دولتی آمریکا گفته اند که احتماًا ترامپ "مارک 
میلی"، رئیس ستاد ارتش را برای سمت رئیس ستاد مشترک ارتش 
برمی گزیند. دومین دور فعالیت ژنرال دانفورد در تابستان 2019 پایان 
می یابد. این در حالی است که دور دوم فعالیت ژنرال میلی نیز سال آتی 
میادی پایان می پذی��رد. همچنین مدت فعالیت رابرت نلر، فرمانده 
تفنگداران وی��ژه نیروی دریایی آمریکا و جان ریچاردس��ون، رئیس 

عملیات نیروی دریایی آمریکا نیز در سال آتی میادی تمام می شود.

 
وزیر دفاع ترکیه و نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور س��وریه 
در آنکارا دیدار کردند. به نوش��ته روزنامه »رأی الی��وم«، وزارت دفاع 
ترکیه در بیانیه ای اعام کرد که خلوصی آکار، وزیر دفاع این کشور با 
جیمز جفری، نماینده ویژه وزیر خارجه آمریکا در امور سوریه در آنکارا 
دیدار کرد. آکار در این دیدار از طرف آمریکایی خواست که واشنگتن 
برج های دیده بانی خود در شمال سوریه را به منظور ممانعت از درگیری 
میان نیروهای ارتش سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک برچیند. 
وزیر دفاع ترکیه طی این دیدار همچنین از طرف آمریکایی خواست به 
روابط خود با یگان های خلق کرد سوریه که آنکارا آن ها را "تروریست" 
می داند، پایان دهد. وی در ادامه خاطرنش��ان کرد که کشورش هرگز 
اجازه ایجاد "گذرگاه تروریس��تی" در مرزهای خود را نخواهد داد. دو 
طرف در این دیدار همچنین درباره حل وفصل مسائل در رابطه با نقشه 
راه "منبج" و اجرای آن تا پایان سال جاری میادی توافق کردند. آکار و 
جفری در این دیدار بر تعهد خود نسبت به حاکمیت، استقال و وحدت 
و همچنین اهمیت پیشرفت پایدار در زمینه حل وفصل سیاسی بحران 
سوریه مطابق با قطعنامه ش��ماره 2254 شورای امنیت تأکید کردند. 
طبق بیانیه وزارت دفاع ترکیه، دو طرف همچنین بر تعهد مشترک خود 
به تحویل کمک های بشردوستانه به سوری ها و تاش های صورت 

گرفته از طرف دو کشور در این زمینه تأکید کردند.

 
رسانه های اسرائیلی از بازجویی از همسر نخست وزیر اسرائیل در یک 
پرونده فساد جدید خبر دادند. به گزارش روزنامه »هاآرتص« گزارش 
کرد: همسر نخست وزیر اسرائیل تحت ماحظاتی از سوی پلیس به 
مدت س��ه س��اعت و در خصوص اتهام فریب نهاد نظارت مالی مورد 
بازجویی قرار گرفت. این پرونده ضمیمه یک پرونده ارتش��ا است که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را متهم می کند. بازجویی پلیس از 
سارا نتانیاهو، همسر نخست وزیر اسرائیل بر سر استخدام مشاور رسانه ای 
س��ابق این خانواده صورت گرفت. پلیس مظنون است که این مشاور 
بدون حقوق مشغول کار بوده است. نخست وزیر اسرائیل و خانواده اش 
طی دو سال گذشته چندین بار به اتهام فساد مورد بازجویی قرار گرفته اند.

 
صدها تن از ژنرال های ارشد سابق اسرائیلی کمپینی را برای اجرای طرح 
صلح عربی درباره سازش میان فلسطین و اسرائیل به راه انداختند. به 
گزارش روزنامه »الشرق ااوسط«، صدها تن از ژنرال های ارشد سابق 
در ارتش اس��رائیل، موساد، شاباک و پلیس کمپینی را با عنوان "زمان 
طاق از فلسطینی ها فرارسیدهاس��ت" به راه انداختند. این ژنرال ها 
جنبش��ی را با عنوان "رهبران حامی امنیت اس��رائیل" در سال 2014 
تأس��یس کردند که شامل 103 افسر بود اما بعداً 170 افسر دیگر به آن 
پیوستند. این جنبش در همان سال پیامی را درباره صلح با فلسطین برای 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل فرستاد. آن ها در این پیام اعام 
کردند که مجموع خدمت نظامی و امنیتی که این ژنرال ها انجام داده اند 
به چندین سال می رسد و همین مسئله موجب شده آن ها مهارت و تجربه 
زیادی در امور استراتژیک کسب کنند درنتیجه معتقدند که ارتش در زمان 
صلح قادر به حمایت از اسرائیل است و هیچ گونه توجیه امنیتی واقعی 
برای ممانعت از پیشبرد روند صلح بر اساس اصل تشکیل دو کشور وجود 
ندارد بلکه چنین صلحی بهترین ضامن برای امنیت اسرائیل است. دنی 
یاتوم، رئیس اسبق موساد دراین باره گفت: نتانیاهو با این بهانه که شریک 
فلسطینی وجود ندارد از پیشبرد روند صلح خودداری می کند اما این یک 
بهانه واهی است. حتی اگر بخواهیم این را باور کنیم نباید دست بسته 
بنشینیم بلکه باید خودمان کاری کنیم و از دیگران انتظار نداشته باشیم.

 
وزارت دفاع ژاپن در واکنش به چالش های امنیتی و کاهش مازاد تجاری 
با آمریکا قصد دارد بودجه نظامی خودش در پنج سال آتی را افزایش داده 
و اقدام به خرید تجهیزات و ادوات آمریکایی کند. روزنامه »ژاپن تایمز« 
به نقل از منابعی گزارش داد، وزارت دفاع ژاپن قصد دارد دست کم 27 
تریلیون ین )240 میلیارد دار( بین آوریل 2019 و مارس 2024 هزینه 
کند و به طور میانگین ساانه 1.1 درصد بودجه خودش را افزایش دهد. 
طبق برنامه، میانگین افزایش دوره پنج س��اله که مارس آتی به پایان 
می رس��د، 0/8 درصد اس��ت. در حال حاضر هزینه خرید تجهیزات و 
تقویت نیروها 80 درصد بودجه نظامی ژاپن را تشکیل می دهد. طبق 
ای��ن طرح، اعتبارات برای خرید تجهیزات جدی��د از آن هزینه ها جدا 
خواهد شد که بدین ترتیب خرید تجهیزات از آمریکا ساده تر می شود. 
این روزنامه ژاپنی همچنین نوش��ت، دولت قصد دارد اواسط دسامبر 

تأییدیه کابینه را بگیرد. 

 جلد روز
دفتر ب��ازرس مولر در س��ندی 
تأکی��د ک��رده مدی��ر کمپی��ن 
انتخاباتی س��ابق ترامپ درباره 
تماس هایش با کاخ سفید دروغ 
گفت��ه و ارتباط��ات مش��کوکی 
ب��ا مقام های اطاعاتی روس��یه 
داشته است. این سند دادگاهی که 
به شدت سانسور شده است، درباره 
پل مانافورت، مدیر سابق کمپین 
دونالد ترامپ است. مانافورت هفته 
گذش��ته به ارتکاب جرائ��م فدرال 
از طری��ق "دروغ گویی به اف بی آی 
و دفتر ش��ورای ویژه در موضوعات 
متفاوت" متهم ش��د. ای��ن گزارش 

جزئیاتی از ادعاهایی که انتظار می رود مس��یر تحقیق��ات بازرس مولر را 
روش��ن تر کند، ارائه داد. مولر درباره مداخله روس��یه در انتخابات ریاست 
جمهوری 2016 و احتمال همدس��تی با کمپین ترامپ را بررسی می کند 
که به شدت مخفیانه نگه داشته شده اس��ت. مولر در این سند اعام کرد، 
مانافورت پس از توافق اقرار به گناه تأکید کرد که هیچ گونه ارتباط مستقیم 
با غیرمستقیم با شخصی در دولت نداشته است اما شواهد نشان می دهد که 
فردی به نیابت از او معین شده بود. در این سند جزئیاتی از چهار موضوع که 
مانافورت دادستان ها را گمراه کرده، ذکرشده است. این ها همچنین شامل 
تماس های او با کنستانتین کیلیمنیک، یک تبعه روس که شرکت مانافورت 
در اوکراین را اداره می کرد، می شود. به نوشته روزنامه »نیویورک تایمز«، 
این شخص روس اوایل امسال به همراه مانافورت به تاش برای تحریف 
یا جلوگیری از شهادت شاهدان متهم ش��د. گزارش اولیه اداره تحقیقات 
فدرال آمریکا )اف بی آی( تأکید دارد که کنستانتین ارتباطاتی با اطاعات 
روسیه در سال 2016 داشت. او در اختیار دادستان های آمریکایی قرار ندارد. 
در همین حال بازرس رابرت مولر جمعه اعام کرد، مایکل کوهن وکیل 
س��ابق رئیس جمهوری آمریکا "کمک قابل توجهی" به تحقیقات جاری 
درباره روسیه کرده اس��ت. به گفته مولر، وکیل سابق ترامپ هفت بار در 
جلسات مصاحبه حاضرشده و اطاعات مختلفی درباره موضوعات مختلف 
ارائه کرده است. مولر در یک س��ند دادگاه، اطاعات کوهن را با توجه به 
س��ایر مدارک "معتبر و نامتناقض" توصیف کرد. این سند پیش از اجرای 
حکم حبس کوهن در 12 دسامبر ارائه شده است. بااین حال دادستان های 
نیویورک تأکیددارند همکاری کوهن نمی تواند در حبس او تأثیرگذار باشد 

چراکه او مرتکب جرائم سنگینی شده است.

گزارش

واشنگتن تایمز:
تحوات سیاسی آلمان مقدمه نزاع 

بر سر نورد استریم 2 است
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز گزارش داد: تحوات اخیر در آلمان با انتخاب 
جانشین »آنگا مرکل« در حزب اتحادیه دمکرات مسیحی زمینه را برای بروز 
نزاع های داخلی درباره آینده پروژه گازی نورد استریم 2 فراهم می کند. این 
روزنامه با اشاره به انتخاب رئیس جدید حزب حاکم آلمان و جانشین مرکل 
صدراعظم و رئیس کنونی این حزب این پرس��ش را مطرح کرد که آیا آلمان 
سرانجام در مقابل فشار دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا برای 
تغییر موضع در قبال پروژه خط لوله گاز نورد اس��تریم 2 تسلیم خواهد شد؟ 
این گزارش افزود: این پرسشی است که به دنبال انتخاب »آنه گرت کرامپ 
کارن باوئر« برای جانش��ینی مرکل به عنوان رئیس حزب اتحادیه دمکرات 
مس��یحی آلمان )CDU( در اروپا و واشنگتن مطرح شد. خانم کارن باوئر 
به طورمعمول حامی مرکل قلمداد می شود و حزب حاکم آلمان موضع خود 
درباره سیاست خارجی را تغییر نمی دهد اما باوئر قبل از تصدی کرسی جدید 
خود در حزب حاکم، با اظهاراتی در صدر خبرهای بین المللی قرار گرفت. وی 
گفت آلمان باید بازنگری در فعالیت گازی خود در قلب اروپا و استقبال چند ساله 
از نفت روسیه عاقانه رفتار کند. وی در یک مناظره تلویزیونی اظهار داشت: 
اقدامات تحریک آمیز کنونی مسکو در اوکراین، حساسیت سیاسی در سراسر 
اروپای غربی را در حمایت از مسائلی همچون پروژه گازی نورد استریم 2 را بر 
مأ کرده است؛ پروژه ای که دولت روسیه مالکیت آن را بر عهده دارد. به نوشته 
واشنگتن تایمز، موضوع موردتوجه به ویژه اقدامات مسکو در تنگه »کرچ«، 
آبراهه باریکی است که دریای آزور را به دریای سیاه وصل و شبه جزیره کریمه 
را که روس��یه در سال 2014 به خود الحاق کرد از سرزمین اصلی روسیه جدا 
می کند. تنش ها بر سر این منطقه از زمان توقیف کشتی ها و ملوانان اوکراینی 

توسط نیروهای روس در 25 نوامبر )4 آذر( افزایش یافته است.
در مقابل، دولت ترامپ از رهبران اروپای غربی خواسته در مقابل توسعه نفوذ 
روسیه در دیگر مناطق قاره اروپا مقاومت کنند. »ِهدر نوئرت« سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا پیشنهاد کرده که اتحادیه اروپا تحریم پروژه نورداستریم 2 
را بررسی کند. به گفته تحلیلگران این خط لوله به شکل گسترده ای وابستگی 
کش��ورهایی مانند آلمان به نفت و گاز روس��یه را افزایش می دهد. نوئرت به 
خبرنگاران گفت: کشورهای اروپایی همچنین این سؤال را مطرح می کنند که 
با توجه به این که پروژه نورد استریم 2 به دولت روسیه کمک می کند آیا آن ها 
می خواهند به این پروژه ادامه دهند یا نه؟ خانم باوئر تاکنون با درخواست ها 
برای توقف کامل حمایت آلمان از این پروژه مخالفت کرده است. بااین حال، 
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که وی گفته، اتحادیه اروپا باید مقدار گازی 
را که مجوز انتقال آن از روس��یه به کشورهای غرب اروپا صادرشده است، را 
موردتوجه قرار دهد. درحالی که این مسئله به نظر کم اهمیت می رسد اما مقامات 
سیاست خارجی دولت ترامپ آن را پیروزی احتمالی برای خود قلمداد کرده اند. 
یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه گفت: موضوع نورد 
استریم 2 را به هر مناسبتی با آلمانی ها مطرح می کنیم. وی چنین استدال کرد 
که اقدامات تهاجمی اخیر روسیه در تنگه ِکرچ اوکراین باعث شده که آلمان در 

سیاست خود درباره این خط لوله بازنگری کند.

فلسطین
هزاران شهروند فلسطینی در سی و هفتمین جمعه راهپیمایی بازگشت 
در مرزهای نوار غزه شرکت کردند. تظاهرات بازگشت این هفته تحت 
عنوان جمعه »انتفاضه بزرگ س��نگ« برگزار شد و هیئت فلسطینی 
تظاهرات بازگشت اعام کرد تا تحقق تمامی اهدافش و در رأس آن 
شکستن محاصره غزه و پایان دادن به رنج و محنت های ساکنان آن 
ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش ها ده ها تن از شهروندان فلسطینی 
ازجمله نیروهای امدادی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست و یا بر 
اثر استنشاق گازهای اشک آور مجروح شدند. در همین ارتباط وزارت 
بهداش��ت غزه اعام کرد که 17 نفر به مراکز درمانی و بیمارس��تانی 
منتقل شده اند. خبرنگار فلسطین الیوم گزارش داد که جوانان فلسطینی 
در حالی خود را به مرزهای نوار غزه رساندند که هوای این منطقه طوفانی 
و سرد بود. فلسطینی های ساکن نوار غزه از روز جمعه 30 مارس )10 
فروردین( مصادف با چهل و دومین سالگرد روز زمین، راهپیمایی ساانه 
و مسالمت آمیز خود معروف به »راهپیمایی بازگشت« را آغاز کردند. 
آن ها در این راهپیمایی مردمی تاش دارند بر قطعنامه 194 شورای 
امنیت س��ازمان ملل تأکید کنند، قطعنامه ای که در بند 11 آن بر حق 
بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان اشاره می شود. از آن زمان 
تاکنون بیش از 200 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به 

شهادت رسیده و هزاران نفر نیز زخمی شده اند.
 

عکس نوشت 

در پی خروج یک قطار سریع الس��یر با حدود 200 مس��افر از ریل در کره 
جنوبی، 14 مس��افر این قطار زخمی ش��دند. یونهاپ به نقل از یک مقام 
شرکت راه آهن این کشور اعام کرد این قطار با 198 مسافر شهر گانگ 
نئونگ در ش��مال شرقی کره جنوبی را به مقصد سئول ترک کرد و پس از 

مدت زمان کوتاهی از ریل خارج شد.

امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانس��ه در حالی 
برای سرکوب معترضان به وضعیت اقتصادی در 
فرانسه به ارتش اعام آماده باش داده و در حدود 
90 هزار نی��روی پلیس را روانه خیابانها کرده که 
خود در انظار عموم ظاهر نمی ش��ود! بنابر اعام 
»لو پاریزین«، روز گذشته در مجموع 80خودرو 
زرهی برای سرکوب تظاهرات سراسری جلیقه 
زردها به س��طح خیاب��ان اعزام ش��د و درگیری 
پلیس با معترضان ش��هرهای مختلف فرانس��ه 
به خص��وص پاریس را به میدان جنگ ش��هری 

تبدیل کرده است.
جنبش جلیقه زردها 3 هفته پیش در اعتراض به 
افزایش قیمت سوخت آغاز شد حال آنکه دولت 
فرانس��ه می گوید گروه های افراطی آن را به نام 

خود ضبط کرده اند.
 اعتراضات در حالی روز گذشته به اوج خود رسیده 
اس��ت که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این 
کشور، س��رانجام در مقابل اعتراضات سراسری 
تسلیم ش��د 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 بیایند 
آنها عنوان کرده اند که این وعده برای آنها کافی 
نیست. آن ها به سیاس��ت های اقتصادی دولت 
ماکرون و اقتصاد ریاضت��ی اعتراض دارند. این 
مسئله باعث گسترش یافتن اعتراضات به دیگر 
شهرهای اروپایی در بلژیک و هلند نیز شده است.

تصاویر ش��نبه سیاه و خشونت ماموران پلیس در 
مقابل تظاهرکنندگان در ش��بکه های اجتماعی 
دس��ت ب��ه دس��ت ش��ده و انتقاده��ای زیادی 
را برانگیخت��ه اس��ت. طب��ق یک نظرس��نجی 
78 درصد فرانس��وی ها موافق��ت دولت با تعلیق 
ی��ک س��اله افزایش به��ای س��وخت را ناکافی 
دانسته و معتقدند که هزینه های زندگی افزایش 
خواه��د داش��ت. جلیقه زرده��ا این ب��ار نه تنها 
خواهان تغییر سیاست های اقتصادی دولتمردان 
ش��دند، که خواهان برکن��اری امانوئل ماکرون، 

رئیس جمهوری فرانسه شدند.
نیروهای پلیس فرانس��ه روز گذش��ته و ساعتی 
پیش از آغاز اعتراضات و تظاهرات ضددولتی در 
پاریس، 278 نفر دیگر را بازداشت کردند. وزارت 

کشور فرانس��ه می گوید که در جریان تظاهرات 
علیه سیاس��ت های اقتصادی دولت که شنبه در 
ش��هرهای مختلف فرانس��ه برگزار ش��د، حدود 
31 هزار جلیقه زرد مش��ارکت داشته اند. وزارت 
کشور فرانسه همچنین اعام کرد که از صبح روز 
گذشته تا بعد از ظهر، حدود 700 نفر از معترضان 

بازداشت شدند.
در همی��ن حال تع��دادی از اتحادیه ها نیز اعام 
اعتصاب عمومی کرده اند. در جریان اعتراضات 
هفته گذش��ته، دانش آم��وزان و دانش��جویان 
اعتصاب کرده و در خیابانها شعارهای ضد دولتی 
دادند و روز پنجش��نبه نیز در اعت��راض به رفتار 
خش��ونت آمیز پلیس با دانش آم��وزان که آنها را 
در سرما روی زمین گل آلود نشانده و از وضعیت 
تحقیر آمیزش��ان فیلم گرفته ب��ود، معلمان نیز 

اعتصاب کردند.
ب��ه گ��زارش اس��کای نیوز، فیلمی ک��ه برخی 
کرده ان��د  محک��وم  را  آن  سیاس��تمداران 
دانش آموزان را در حالی نشان می دهد که روی 
زانو نشس��ته اند و پلیس ضدش��ورش با فریاد به 

آنها دستور می دهد. طبق این گزارش، مسئوان 
در فرانسه نگرانند دست به دست چرخیدن این 
فیلم در فضای مجازی باعث ش��عله ور ش��دن 
آتش خش��م گروه ه��ای معترض، مش��هور به 
»جلیقه زردها« ش��ده و آنها را ب��رای حضور در 
تظاهرات های بعدی راغب تر کند. بیم اعتراضات 
گسترده در روز شنبه عمًا پاریس را به تعطیلی 
کشاند. وزیر فرهنگ فرانسه پنجشنبه اعام کرد 
اماکن گردشگری فرانس��ه، از جمله برج ایفل و 

موزه لوور روز شنبه تعطیل است.
دانش آموزان��ی که فیلم آنه��ا در فضای مجازی 
پخش شده، دانش آموزان منطقه »مانت-اژولی«، 
واقع در حومه پاریس هستند که پلیس آنها را به 
دلیل شرکت در تظاهرات های اخیر دستگیر کرده 
اس��ت. روز گذش��ته اما اتحادیه کارکنان نیروی 
پلیس فرانس��ه موس��وم به »ویگی« اعام کرد 
که از 8 دسامبر تا اطاع ثانوی دست به اعتصاب 
می زند؛ این خبر را الکس��اندر انگلوئی، دبیرکل 

این اتحادیه اعام کرد.
بر اس��اس گزارش های منتش��ر ش��ده، پلیس با 
استقرار خودروهای زرهی به استقبال از معترضان 
رفته اس��ت و با پرتاب گاز اشک آور شرایط برای 
خش��ن ش��دن اعتراضات را فراهم کرده است. 
چندین ت��ن از نیروهای پلی��س و معترضان نیز 
زخمی ش��ده و نیروهای امنیتی با گاز اشک آور و 

نارنجک های صوتی به مقابله برخاسته اند.
ای��ن اعتراضات س��بب ش��ده ک��ه مراس��م و 
مناسبت های مختلفی اعم از بازارهای کریسمس 
و مس��ابقات فوتبال و رخ دادهای دیگر لغو شده 
و یا دچار لطمه ش��وند. تصاوی��ر مربوط به تدابیر 
امنیتی نش��ان می دهد که ان��گار بخش های از 
پاریس خ��ود را آماده مواجهه با گردباد می کردند 
و پنجره های س��اختمان ها تخته پوش ش��ده و 
تزئینات کریس��مس در آنها پنهان ش��ده است. 
مغازه داران با دیوارهای چوبی جلوی شیشه ها و 
درهای ورودی مغازه های خود را بس��تند تا مانع 
از ورود و هجوم مردم به داخل پاساژها و مغازه ها 
شوند. این کار بیشتر به س��نگر بندی در منطقه 
شلوغ و معروف شانزه لیزه می ماند. پلیس پاریس 
همچنین روز گذش��ته بیان کرد که هر گونه اشیا 
و چیزی که در خیابان ها ممکن اس��ت به عنوان 
ساح از سوی معترضان مورد استفاده قرار گیرد 
به ویژه در مکان های س��اخت و س��از و مناطق 

پر ریسک جمع آوری شده اند.

 دولت ماکرون روز گذشته در مواجهه با معترضین، ۹0 هزار نیروی پلیس و ۸0 فروند خودرو زرهی را به خیابان ها اعزام 
گروه

کرد. در این میان آمار متفاوتی از میزان بازداش�تی ها وجود دارد و برخی از گمانه زنی ها حکایت از بازداشت شدن حدود بین الملل
700 نفر در ناآرامی های روز شنبه سیاه در شهرهای مختلف فرانسه دارد.

جنگ شهری در پاریس

چهره خبر

تیلرسون به سکوت خود درباره ترامپ پایان داد
وزیر امور خارجه سابق دولت دونالد ترامپ او را فردی »بی نظم« 
خواند که بارها خواسته قانون را زیر پا بگذارد. این اظهارات از 
سوی رکس تیلرسون، واکنش رییس جمهور آمریکا را به دنبال 

داشت که این عضو سابق کابینه خود را »احمق« نامید.

رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا که در ماه مارس برکنار شد، 
در صحبت هایش در مراسم خیریه یک موسسه حمایت از بیماران سرطانی 
هیچ تاشی برای تکذیب رابطه ضعیفش با دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا نکرد. او در این مراس��م گفت: فکر می کنم بخشی از این مساله به 
این دلیل اس��ت که ما به روشنی در سبک و سیاق خود دارای تفاوت های 
شدیدی هستیم. ما نظام ارزشی مشترکی نداشتیم. تیلرسون ادامه داد: باید 
به او می گفتم خب آقای رییس جمهور، می دانم می خواهی چکار کنی اما 
نمی توانی از این راه انجامش بدهی. این راه ناقض یک پیمان و قانون است. 

او واقعا ناامید شد و فکر می کنم اینکه من هر روز به او می گفتم نمی توانی این 
کار را انجام دهی و بیا درباره کاری که می توانیم انجام دهیم، صحبت کنیم 
باعث شد که او از من خسته شود. چند ساعت پس از این اظهارات، ترامپ در 
یک پیام توییتری تند و تیز گفت، تیلرسون از »ظرفیت های ذهنی مورد نیاز« 
برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا برخوردار نیست. ریس جمهور آمریکا 
در این توییت که در پرواز بازگشت از کنفرانسی در شهر کانزاس آن را منتشر 
کرد، نوش��ت: او »کاما احمق« بود و نمی توانستم زود از شرش خاص 
شوم. او بسیار تنبل بود. حاا شرایط  کاما فرق کرده و روحیه عالی ای در 
وزارت خارجه به وجود آمده است. ترامپ همچنین عملکرد مایک پامپئو، 
وزیر امور خارجه فعلی آمریکا و مدیر سابق سیا را تحسین کرد. تیلرسون که 
مدیر اجرایی سابق شرکت نفت و گاز آمریکایی اکسون موبیل بوده، پیش 
از معرفی  ش��دن به عنوان نامزد تصدی وزارت خارجه آمریکا هیچ تجربه 
دولتی ای نداشت و هیچ گاه با ترامپ ماقات نکرده بود. او در صحبت های 

خود گفت: برای من که از شرکت اکسون موبیل می آمدم که بسیار منظم و 
روندمحور است، کار برای »مردی که کاما بی نظم است«، دوست ندارد 
مطالعه کند، گزارش ها را نمی خواند و دوست ندارد وارد جزییات بسیاری از 
مسائل شود، چالش برانگیز بود. هنگامی که ترامپ، تیلرسون را به عنوان 
وزیر خارجه آمریکا معرفی کرد، نظر بسیار متفاوتی درباره او داشت. ترامپ 
در آن زمان درباره تیلرسون گفت: سرسختی، تجربه زیاد و درک عمیق او از 
ژئوپولیتیک او را به گزینه ای عالی )برای این سمت( تبدیل می کند. تیلرسون 
در بخش دیگری از صحبت هایش اظهار کرد: نمی خواهم یک منتقد باشم 
اما واقعا نگران خودمان به عنوان مردم آمریکا، جامعه و ش��هروندان این 
کشور هستم. او همچنین ادعای مداخله روسیه در انتخابات 2016 آمریکا 
را تایید کرد و گفت در این باره »هیچ سوالی وجود ندارد.« وزیر امور خارجه 
سابق آمریکا در این خصوص گفت: کاری که روسیه می خواهد اتجام دهد، 

تضعیف اعتماد به نفس ما و همچنین اعتماد جهان به ما است.

 کرامپ کارن باوئر 
جانشین مرکل شد

هیلی: امکان جنگ آمریکا و کره شمالی 
همیشه وجود دارد

هجده سال پس از انتخاب آنگا مرکل به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی، اعضای حزب آنِگِرت کرامپ  
کارن باوئر را به عنوان جانشین او انتخاب کردند. مرکل ماه اکتبر گذشته اعام کرد که قصد دارد از رهبریت حزب 
کناره گیری کند اما تا انتخابات آتی در سال 2021 در سمت صدراعظمی آلمان باقی خواهد ماند. گردهم آیی حزب 
دموکرات مسیحی در هامبورگ برگزار شد. برای رهبری حزب یک زن، »آنِگِرت کرامپ کارن باوئر« و دو مرد، 
»فریدریش مرتس« و »ینس اشپان« نامزد شده  بودند. بر اساس نظرسنجی هایی که در روزهای اخیر انجام شده  
بود، خانم کرامپ کارن باوئر از دو رقیب خود پیش بود. مرتس از سال 2000 تا 2002 رئیس فراکسیون مشترک 
احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان بود. کرامپ کارن باوئر دبیر کل حزب است و اشپان از 
مارس سال جاری پست وزارت بهداشت را به  عهده دارد. آنگرت کرامپ  کارن باوئر 56 ساله یک 
سیاستمدار محافظه کار میانه رو به  شمار می رود که معتقد است نباید دست آوردهای دموکراسی 
و جامعه  مدرن را فدای آرای بیشتر از جانب راست گرایان و چپ گرایان پوپولیست کرد. او 
خواهان ادامه  سیاست های مرکل است. آنگا مرکل که در هجده سال گذشته رهبری 
حزب را به  عهده داشت، در پست ریاست دولت خواهد ماند. او در دو سال اخیر به شدت زیر 
فشار بود و بااخره روز 29 اکتبر اعام کرد که از ریاست حزب کناره می گیرد. صدراعظم 
آلمان نخستین فشارهای چشمگیر را در سال 2015 به دنبال اعام آمادگی برای پذیرش 
بیش از یک میلیون پناهجو تجربه کرد. بسیاری از هم حزبی های او با این 
سیاست مخالف بودند و آرای کم حزب در انتخابات های فدرال و 

ایالتی را به حساب مرکل می گذاشتند.

نیکی هیلی سفیر سابق ایاات متحده در سازمان ملل می گوید اگر کره شمالی اقدامی بر خاف میل ایاات 
متحده انجام دهد این موضوع می تواند باعث جنگی تمام عیار میان دو کشور شود.

نیکی هیلی سفیر سابق ایاات متحده در سازمان ملل در اولین مصاحبه خود با نشریه واشنگتن پست پس 
از کناره گیری از سمتش گفت: آمریکا و کره ش��مالی ممکن بود سال گذشته زمانی که تنش ها میان دو 
کشور به نقطه اوج خود رسیده بود با اقدامی از سمت پیونگ یانگ وارد جنگی تمام عیار با یکدیگر شوند.

به نوشته نشریه نیوز ویک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایاات متحده در سخنرانی مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در ماه س��پتامبر )مهر( سال گذشته کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را »مرد موشکی« خواند 

و هش��دار داد که در صورت تحریک شدن کره شمالی، کیم می تواند آتش، خشم و قدرت 
خود را به گونه ای ترویج دهد که پیش از دنیا به چشم خود ندیده است. کره شمالی نیز 
ترامپ را یاوه گوی دیوانه آمریکایی خواند. هیلی در پاسخ به این سوال که آیا ایاات 
متحده واقعا به دنبال حمله به کره ش��مالی بوده است، گفت : خیر، اگر کره شمالی 
اقدامی بر علیه ایاات متحده انجام دهد ش��اید ترامپ حمله به کره را در دستور کار 

خود قرار دهد اما در حال حاضر آمریکا چنین قصدی ندارد.
وی ادعا می کند لفاظی های ترامپ قدرت مذاکرات هیلی را در سازمان ملل 
افزایش داده و او را قادر به وضع سه قطعنامه شورای امنیتی مبنی بر اعمال 
تحریم های ش��دید بر کره شمالی کرده است. این موضوع باعث تضعیف 
قدرت پیونگ یانگ شده و کیم را متقاعد به شرکت در مذاکرات کرده است. 

با ادامه ناتوانی سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه 
لبنان برای س�اماندهی به بحران سیاسی موجود در کشور و 
حل وفصل مشکات میان گروه های سیاسی، به نظر می رسد 
خأ حاکمیتی در لبنان با بروز تنش میان میش�ل عون رئیس 
جمهور این کشور و سعد حریری وارد فاز تازه ای شده است.

با وجود اینکه هفت ماه از مأموریت حریری برای تشکیل دولت می گذرد، 
همچنان وی نتوانسته بن  بست ناشی از خأ حاکمیتی در این کشور را 
به پایان برساند، عاوه بر اینکه بسیاری از گروه های سیاسی حریری و 
اصرار وی برای عدم اعطای پست وزارتی به 6 نماینده مستقل اهل تسنن 
را یکی از مهمترین مشکات فراروی تشکیل دولت معرفی می کنند. 

گرچه دفتر اطاع رسانی ریاست جمهوری لبنان با انتشار بیانیه ای مطالب 
منسوب به میشل عون رییس جمهور لبنان درباره رجوع به پارلمان برای 
حل بحران تشکیل دولت را تکذیب کرد، اما انتشار این اخبار را می توان 
نشان دهنده این نکته دانست که گرچه قانون اساسی لبنان سقفی را برای 

حریری جهت تشکیل کابینه مشخص نکرده، اما او تا ابد نمی تواند به 
این روال ادامه دهد. این در حالی است که بیانیه دفتر ریاست جمهوری 
نیز به صورت کامل اخبار منتشرشده را تکذیب نکرده و آورده است: حق 
تأیید اسامی اعضای کابینه توسط نخست وزیر بر اساس قانون اساسی 
از طریق رایزنی های پارلمانی به مجلس نمایندگان اعطا شده که اگر 
کابینه تشکیل نشود طبیعی است رییس جمهور حل این مسئله را بر 

اساس اقتضا به مجلس نمایندگان خواهد سپرد.
روزنامه ااخبار لبنان در همین رابطه بیانیه ریاست جمهوری را اقدامی 
از سوی میشل عون می داند که برای مجلس نمایندگان ارسال شده تا 
بتواند فشارها بر سعد حریری را افزایش دهد. میشل عون معتقد است 
که حق تعیین نخست وزیر مأمور تش��کیل کابینه بر اساس قانون و از 
طریق رایزنی های الزام آور پارلمانی به عهده رئیس جمهور اس��ت و در 
صورتی که نخست وزیر مشخص ش��ده نتواند کابینه را تشکیل دهد، 
رئیس جمهور حق دارد این موضوع را به مجلس نمایندگان ارجاع کند 
تا بر اساس شرایط جدید بار دیگر تصمیم گیری کنند. با وجود این، سعد 

حریری بار دیگر با صدور بیانیه ای مدعی شد که موضوع بحران در لبنان 
فراتر از اعطای پست وزارت به 6 نماینده خارج از جریان المستقبل است. 
به این ترتیب به نظر می رس��د بحران سیاس��ی در لبن��ان باعث بروز 
موازنه های جدیدی خواهد شد که پیامدهایی را در عرصه سیاسی لبنان 
و منطقه خواهد داشت. منابع مطلع در جریان 8 مارس به روزنامه البناء 
لبنان گزارش دادند که میشل عون از تعطیلی و تأخیر به وجودآمده در 
روند تشکیل دولت عصبانی است و تفکرات و رویکردهایی را که باعث 
به بن بست کشاندن اوضاع سیاسی در کشور می شود رد کرده و خواستار 
تشکیل سریع دولت برای اجرای پروژه های مهم در کشور و استفاده از 

مقررات کنفرانس های مبارزه با فساد در کشور است.
از سوی دیگر فرانسه روز جمعه هشدار داد، در صورتی که تشکیل دولت 
لبنان همچنان به تأخیر بیفتد این کشور در دستیابی به کمک های مالی 
و سرمایه گذاری های چندین میلیارد داری که نیاز جدی اقتصاد این 
کشور است،  متحمل خسارت می شود و شاهد کاهش در حمایت های 

بین المللی در این زمینه خواهد بود.

اعتراض میشل عون به حریری درباره تاخیر در تشکیل کابینه
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پلیس فرانسه با  خودروهای زرهی به استقبال جلیقه زردها رفت
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اولتیماتوم کریمی 
به بازیکنان سپیدرود

 پس از اینکه تیم فوتبال سپیدرود رشت 
ب��ا نتیجه سنگی��ن پنج بر صف��ر مقابل 
استقال ش��کست خورد و  با این نتیجه 
همچنان با 10 امتیاز در رده پانزدهم لیگ 
برتر باقی  ماند، علی کریمی که به شدت 
از عملکرد تیم��ش ابراز نارضایتی کرد و  
اولتیماتوم آخر را ب��ه بازیکنان داد. وی اعام کرد؛ با وضعیت پیش 
آمده تعدادی از بازیکنان این تیم در نیم فصل از جمع سرخ پوش��ان 
رشتی جدا خواهند شد. به نظر می رسد با این اتفاقات و نتایج ضعیف 
سپیدرود در نیم فصل نخست،  ش��اهد تغیی��ر و تحوات زیادی در 

نیم فصل در تیم ُپر هوادار شمالی خواهیم بود.

حضور سرزده 
ماموران کنترل دوپینگ در ایران

 فدراسیون جهانی وزنه برداری در راستای 
مبارزه با پدیده دوپین��گ سیاست های 
سخت گیرانه ای را در پیش گرفته است. 
در همی��ن راست��ا مام��وران فدراسیون 
جهانی وزنه برداری ب��ه صورت سر زده 
 وارد ایران ش��دند تا با حض��ور در اردوی 
تیم ملی از ورزشکاران کشورمان آزمایش دوپینگ بگیرند. این اتفاق 
در حالی است که معموا تا پیش از این، ورزشکاران پیش از مسابقات 
تست دوپینگ انجام می دادند ام��ا این بار  فدراسیون جهانی بعد از 

مسابقات جهانی ازبکستان اقدام به این کار کرده است.

سردار آزمون، دومین شانس 
»آقای گلی« 

 سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با معرفی 
10 مهاجم برتر و ش��انس های احتمالی 
تصاحب کفش طای جام ملت های آسیا 
2019 امارات )از جمله سردار آزمون(، از 
کاربران خود خواست که برترین مهاجم 
ای��ن رقابت ه��ا را انتخاب کنن��د. طبق 
نظرکاربران این سایت مهاجم تیم ملی کشورمان پس از عمر السوما 
مهاجم تیم ملی سوریه در جای دوم ایستاد. در این نظرسنجی پس 
از عمر السوما و آزمون، هوانگ یو جو از کره با کسب 9 درصد آرا جای 

سوم را به خود اختصاص داده است.

بازگشت گرو به تمرینات استقال
 تمرین ریکاوری تیم فوتبال استقال روز 
گذشته در سالن وزنه هتل المپیک برگزار 
ش��د. آبی پوش��ان پایتخت در شرایطی 
تمرین کردند که الحاجی گرو که در سفر 
به رشت آبی  پوشان را همراهی نکرد، در 
محل تمری��ن این تیم حضور داش��ت. 
حضور این بازیکن فوتبال اهل نیجریه در تمرین استقال بازگشت 

گرو به تمرینات این تیم را نشان می دهد.

ورزش داخلی
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تازه ترین وضعیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان در برخی فدراسیون های ورزشی

سایه مدیران بازنشسته بر سر ورزش!
این روزه�ا وضعی�ت اجرای قان�ون منع 

گــــروه
به کارگی�ری بازنشس�تگان در س�اختار ورزشی

ورزش کشور - با وجود آنکه 3 ماه از زمان 
اباغ آن سپری ش�ده - مصداق این شعر 
جناب حافظ اس�ت ک�ه می گوید »ماجرای م�ن و دلدار مرا 
پایان نیس�ت...« چرا که به نظر می رس�د علیرغم آنکه ماه 
»آذر« هم از نیمه گذش�ته اما برخی از روسا و مدیران ارشد 
فدراس�یون ها قصد ندارند صندلی ه�ا و یا همان دلدارهای 
ش�عر لس�ان الغیب را ترک و زمان تحویل مسند را به وقت 

دیگری موکول می کنند!

 اوضاع پیچیده فوتبال
درحالی ک��ه 18 روز از آذرماه هم سپری ش��ده اما مشکل بازنشسته 
های فدراسیون فوتبال هنوز حل نشده و مهدی تاج به عنوان رئیس 
فدراسیون نیز روز گذش��ته و برای دومین روز متوالی کاری در محل 

فدراسیون حاضر نشد تا ابهامات در این مورد، افزایش پیدا کند.
پیش از این عنوان ش��ده بود مهدی تاج ب��ا استفاده از ماده 60 قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجازه ادامه فعالیت در فوتبال را پیدا 
کرده است ام��ا خبرگزاری مهر اعام کرد ک��ه مشکل وی هنوز به 
طور کامل حل نشده، توافقی که قبًا صورت گرفته ش��فاهی بوده و 
مراحل اداری آن انجام نشده است. از سوی دیگر اعضای بازنشسته 
هیأت رئیسه هم هنوز تکلیفشان مشخص نیست، بنابراین هیچ کدام 
استعفا نکرده اند. بر اساس توافقاتی که از قبل بین رئیس فدراسیون 
و مسئ��وان وزارت ورزش صورت گرفته بود، مقررش��د که پس از 
مشخص ش��دن تکلیف رئیس فدراسیون، اعض��ای هیأت رئیسه از 
مسئولیت خود کناره گیری کنند ام��ا هنوز این اتفاق رخ نداده است. 
البته محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال از مسئولیتش کنار 
گذاشته شد تا یکی از پازل های معمای فدراسیون فوتبال حل شود اما 
هنوز تکلیف سایر اعضای هیأت رئیسه مشخص نیست و حتی علی 
کفاشیان نایب رئیس اول فدراسیون روز گذشته )شنبه( هم در کمیته 
فوتسال حاضر شد و هم به جلسات از پیش تعیین شده اش رسید! البته 
با این اوصاف به نظر می رسد جنگ خاموشی بین فدراسیون فوتبال 
و وزارت ورزش آغاز ش��ده و طرفین در حال یارکشی برای پیروزی 
در این دوئل هستند؛ اختاف نظ��ری که بین دو نهاد تصمیم گیر در 
مورد فدراسیون فوتبال از ماه ها قبل به وجود آمده، شرایط این رشته 

پرطرفدار را حساس و پیچیده کرده است. 

هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در 3 نامه از وزارت ورزش خواسته بود 
تکلیف ادامه فعالیت شان را مشخص کند، اما »مسعود سلطانی فر« 
هیچ واکنشی به درخواست آنها نداشت تا ابهامات افزایش پیدا کند. 
البته روز گذشته اخباری نیز مبنی بر خطر تعلیق فوتبال ایران در برخی 
از رسانه ها مطرح شد و حتی ظن آن رفت که در این گیرودار احتمال 
آنکه تیم ملی فوتبال ایران از حضور در جام ملت های آسیا تعلیق و یا 
سایر نمایندگان ایران – همچون پرسپولیس - حق حضور در لیگ 
قهرمانان آسیا را نداشته باشند، نیز وجود دارد. هرچند که در واکنش 
به این خبر، نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسامی 
در گفت و گو با ایرنا اذعان کرد که موضوع تعلیق فوتبال ایران توسط 

فیفا نوعی جریان سازی تبلیغاتی از سوی فدراسیون فوتبال است.
علی اصغ��ر یوسف نژاد حرب��ه تعلیق فدراسیون فوتب��ال را تنها یک 
فضاسازی و تبلیغات برای حفظ پست و تمکین نکردن به قانون عنوان 
و تصریح کرد : همه باید به قانون تمکین کنند نه اینکه هر دستگاهی 
از این قانون، تفسیر خود را داش��ته باش��د. تفسیر قانون با قانون گذار 
است و چنانچه ابهامی هم وجود دارد باید با دستگاه قانون گذار مطرح 
کنند. وی متذکر ش��د: بازنشستگان فدراسی��ون فوتبال اگر کشور و 
ورزش ایران را دوست دارند و نگ��ران تعلیق هستند، استعفا دهند تا 

این اتفاق رخ ندهد.

 سرپرست و رییس در یک اقلیم نمی گنجند!
اما موضوع گی��ر و دار در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
در حوزه ورزش فقط به فدراسیون فوتبال منحصر نشده است. اتفاق 

جالبی که در این ب��اره رخ داد اینکه وزیر ورزش و جوانان درحالی که 
سرپرس��ت فدراسی��ون والیب��ال را معرفی کرده ک��ه تکلیف رئیس 
بازنشسته این فدراسیون مشخ��ص نیست و وی همچنان بر مسند 

اول، این فدراسیون است!
مسعود سلطانی فر در شرایطی برای »افشین داوری« حکم سرپرستی 
فدراسیون والیبال را زده است که احمد ضیایی استعفایی نداده و حتی 
روز گذشته )شنبه( هم در محل کار خود حاضر شده است. ضیایی که 
جزو مدیران بازنشسته ورزش است در این مدت تاش کرد با استفاده 
از قان��ون همتای خود در فدراسیون فوتب��ال بر صندلی خود ماندگار 
شود اما دیوان عدالت اداری به نامه و درخواست او پاسخ مثبت نداد. 
با این حال مشخص نیست ضیایی چه برنامه ای برای آینده دارد که 
با وجود معرفی سرپرست فدراسیون از سوی وزارت ورزش، هنوز از 

سمتش استعفا نکرده است. 

 واکنش عجیب دبیر فدراسیون تکواندو 
اما مورد جالب دیگر، واکنش محم��د احسنی فروز در مورد ماندن یا 
رفتنش از دبیری فدراسیون تکواندو به دلیل قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان بود که در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه، آیا با توجه 
ب��ه قانون منع به کار گیری بازنشستگ��ان از سمت خود کناره گیری 
می کن��د؟ گفت: در جریان صحبتی که انج��ام می دهید نیستم! چند 
روزی است که به دلیل مشکات ش��خصی در جریان اخبار نیستم 
و نمی دانم که باید ب��روم یا خیر. بازنشسته ام ام��ا در جریان رفتن یا 

ماندنم نیستم!

ورزش جهان

رقابت یوونتوس با رئال برای جذب آزارد
باشگاه یوونتوس برای جذب ادن آزارد، هافبک بلژیکی چلسی وارد رقابت 
سختی با رئال مادرید ش��د. رئال مادرید از فصل گذش��ته به دنبال ستاره 
بلژیک��ی چلسی است و همچنین پاری سن ژرم��ن نیز از مشتریان وی به 
شمار می رود. براین اساس بیانکونری در تاش است تا با جذب ستاره های 
فوتبال دنیا بار دیگر قهرمان اروپا ش��ود. یووه آخرین بار در سال 1996 به 

قهرمانی قاره سبز دست پیدا کرده بود.

 لیکرز، بازی برده را واگذار کرد
در دیدارهای لیگ بسکتبال حرف��ه ای آمریکا، تیم  لس آنجلس لیکرز در 
 AT&T حالی که تا کوارتر سوم از میزبان خود سان آنتونیو اسپرز در سالن
پیش بود، در کوارتر چهارم مغلوب حریف ش��د و بازی را واگذار کرد. نتایج 
کوارترهای این بازی 36 بر 32، 36 بر 36، 27 بر 21 و 21 بر 44 بود. لبران 
جیمز 35 امتی��از، 11 پاس گل و هشت ریباند برای لیکرز و دیمار دیروزان 
36 امتیاز، 9 پ��اس گل و هشت ریباند برای اسپرز داش��ت.از نکات جالب 
توجه این بازی، وجود نام لبران جیمز در میان بازیکنان تازه کار لیگ بود. 

پاداش نجومی مودریچ 
به لطف توپ طا

کلکسیون جوایز انفرادی لوکا مودریچ هفته گذشته با پیروزی وی در رقابت 
با 29 نامزد دیگر کسب توپ طا کامل شد و این فوتبالیست مهمترین جایزه 
فردی دنیای فوتبال را هم به ویترین افتخاراتش اضافه کرد.همچنین مودریچ به 
لطف کسب توپ طا یک جایزه نقدی ارزشمند را هم از آن خود کرد.در قراردادی 
که وی با ش��رکت »نایکی« آمریکا دارد، آمده اس��ت که به این بازیکن در 
صورت کسب توپ طا پاداشی نقدی معادل 800 هزار یورو تعلق می گیرد 

و این اتفاق دوشنبه هفته گذشته در پاریس رخ داد.

فروش نیمار یا امباپه
 از ترس محرومیت

پاری سن ژرمن با داش��تن نیمار و کیلیان امباپه یکی از بهترین نیرو های 
تهاجمی اروپا را در اختیار دارد، اما نشریه فرانسوی اکیپ فرانسه ادعا کرده، 
ای��ن تیم ممکن است به منظ��ور پرهیز از محرومی��ت و مجازات از سوی 
یوفا یکی از ستارگان خود را به فروش برساند. از زمانی که این باش��گاه در 
تابستان 2017 این دو مهاج��م تیم های ملی برزیل و فرانسه را به خدمت 
گرفت، مسئله »فیرپلی مالی«، یکی از نگرانی های اصلی این باشگاه بوده 
است. باش��گاه موردنظر در پایان فصل جاری اجازه می دهد یکی از این دو 
بازیکن، پارک دو پرنس را ترک کنند و همچنین اضافه می کند که امباپه 

می تواند مبلغ بیشتری را به باشگاه بیاورد.

آگهی

دومین همایش بین المللی و نمایش��گاه اکتشاف 
مواد معدن��ی ب��ا حض��ور مس��ئوان،صنعتگران و 
دس��ت ان��درکاران این صنع��ت و س��خنرانان و 
نمایندگانی از کشورهای اس��ترالیا، آلمان، چین، 
کان��ادا و امریکا از هش��تم تا دهم بهم��ن ماه در 
هت��ل المپیک تهران برگزار می ش��ود. به گزارش 
روابط عموم��ی و اط��اع رس��انی دومین همایش 
بین الملل��ی و نمایش��گاه اکتش��اف مواد معدنی؛ 
معاون اکتش��افات معدنی سازمان زمین شناسی و 
اکتشافات  معدنی کشورگفت: همزمان با برگزاری 
این همایش تعدادی از گواهی کشف های سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور به مزایده 
گذاش��ته و به بخ��ش خصوصی واگذار می ش��ود 
ک��ه در این راس��تا مجوزهای ازم نیز اخذ ش��ده 
اس��ت. عباس گل محمدی اضافه ک��رد: برگزاری 
و بازگش��ایی پیش��نهادات مزایده چن��د محدوده 
معدنی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور، انتخاب اکتشافگران برتر، پیشکسوتان برتر 
اکتش��اف، حمایت از منتخبان ایده های ارائه شده 
در اس��تارتاپ های علوم زمین و معدن و همچنین 
ایجاد فضاه��ای B2B از دیگر برنامه های دومین 
همایش بین المللی و نمایشگاه اکتشاف مواد معدنی 

خواه��د بود. گل محم��دی با بی��ان این که انتقال 
فناوری و توسعه مدیریت تخصصی در اکتشافات 
از مهم ترین اهداف برگزاری نمایش��گاه اکتش��اف 
مواد معدنی است، افزود: این نمایشگاه با محوریت 
ضرورت بازنگری و بروزآوری اس��تراتژی اکتشاف، 
تس��هیل قوانین و دس��تور العمل های اکتش��اف، 
اس��تفاده از تکنولوژی و دان��ش روز در حمایت از 
طرح های نوآورانه و خاقانه و توانمندسازی منابع 
انسانی برگزار می ش��ودوی با بیان اینکه ایران در 
زمینه دانش اکتشافات مواد معدنی در سطح قابل 
قبولی قرار دارد،گفت: طرح اکتش��اف سراس��ری 
س��نگ آهن را پیشنهاد دادیم و امیدواریم با ورود 
بخ��ش دولتی و حمایت دول��ت، این طرح هر چه 
سریعتر عملیاتی شود ضمن اینکه متوسط حفاری 
عمیق در جهان 100 متر است، اما در ایران هنوز 
در ایه های س��طحی اکتش��اف قرار داریم که به 
کمتر از پنج متر می رسد. محمود بندرچی رئیس 
س��تاد برگزاری این رویداد نیز گفت: دومین دوره 
نمایشگاه اکتشاف مواد معدنی با همکاری سازمان 
زمین شناس��ی و اکتش��اف موادمعدنی کشور و با 
حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، 
ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی، سازمان نظام 

مهندسی معدن ایران، خانه معدن ایران و شرکت 
ملی صنایع مس ایران و همچنین شرکت رستاک 
پادوی��ژن انجام می ش��ود. وی اضافه کرد: دومین 
همایش بین المللی و نمایشگاه اکتشاف مواد معدنی 
در فضایی به وس��عت ۵000 مترمربع در روز های 
۸ تا 10 بهمن م��اه در محل هتل المپیک تهران 
برگ��زار خواهد ش��د. بندرچی گف��ت: طبق روال 
برگزاری نمایش��گاه های مختلف، حدود 30درصد 
از سخنرانی های این همایش و نمایشگاه تخصصی 
توسط سخنرانانی از کش��ورهای استرالیا، آلمان، 
کانادا، امریکا و چند کشور دیگر انجام خواهد شد 
و چالش��ی درخصوص حضور خارجی ها با توجه 
به مسائل تحریم نداشته ایم. رئیس ستاد برگزاری 
دومین همایش بین المللی و نمایش��گاه اکتشاف 
مواد معدن��ی افزود:دومی��ن همایش و نمایش��گاه 
بین المللی اکتش��اف موادمعدنی با نگرش ویژه بر 
توس��عه پایدار به عنوان یک��ی از تخصصی ترین و 
فنی ترین نمایشگاه هایی اس��ت که در خاورمیانه 
برگزار می شود. عاقمندان می توانند برای کسب 
اطاعات بیشتر این همایش و نمایشگاه با شماره 
تلفن های7- ۸۸3464۵۵ ستاد برگزاری همایش 

و نمایشگاه تماس بگیرند.

مراسم کلنگ زنی و آغاز عملیات عمراني بازسازي تعدادی از مدارس مناطق 
زلزله زده کرمانشاه که در کمپین #مثل_اول همراه اول وعده داده شده بود 
برگزار شد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح 
روز ش��نبه 17 آذرماه با حضور مدی��رکل ارتباطات اپراتور اول، مدیر منطقه 
کرمانش��اه مخابرات، فرماندار شهرس��تان ثاث باباجانی و مدیرکل نوسازی 
مدارس استان کرمانشاه، با کلنگ زنی احداث مدرسه ای در شهرستان ثاث 
باباجانی مراحل اجرایی نوسازی تعدادی از مدارس استان کرمانشاه باحمایت 
همراه اول آغاز شد. همچنین کلنگ دو مدرسه دیگر نیز در ثاث باباجانی و 
س��رپل ذهاب به زمین زده شد.سال گذشته در راستای مسؤولیت اجتماعی 
و سهیم ش��دن در امر خداپسندانه مدرسه سازي و بازسازي مدارس، هیأت 
مدی��ره هم��راه اول با اختصاص مبلغ ۵0 میلیارد ریال به بازس��ازی مدارس 
زلزله زده کرمانش��اه موافقت کرده بود. بنا به این گزارش مراحل س��اخت ۸ 
مدرس��ه در استان کرمانش��اه از محل این بودجه و زیر نظر سازمان نوسازي 

مدارس آغاز ش��ده که ش��امل 4 مدرس��ه در ثاث باباجانی، یک مدرسه در 
روانسر، یک مدرسه در سرپل ذهاب، یک مدرسه در گیانغرب و یک مدرسه 
در دااهو، می شود. پیش از این و در جهت جلب مشارکت هاي مردمي در 
این اقدام خیر، همراه اول در مراسم جشن 24 سالگی خود که 17 مرداد ماه 
س��ال جاری همزمان با روز خبرنگار برگزار شد، از کمپین »مثل اول« برای 
بازس��ازی مدارس مناطق محروم کشور رونمایي کرد که طی آن همراه اول 
با امضای تفاهم نامه ای با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سامانه 
#24* را برای کمک های مس��تقیم مردمی راه اندازی کرد. این کمپین که 

قرار بود تنها تا جش��ن عاطفه ها ادامه داش��ته باشد به دلیل استقبال مردم 
تمدید شده اس��ت.همچنین اپراتور اول در سامانه #24* سرویس جدیدی 
اضافه کرده تا مش��ترکینی که قصد کمک مستمر دارند، بتوانند با عضویت 
در این سرویس به صورت روزانه هم کمک های خود را در جهت نوسازي و 

بازسازي مدارس محروم واریز کنند.

ک��ورش پرویزی��ان، ریی��س کانون بان��ک ها و 
موسس��ات اعتب��اری خصوص��ی و مدیرعام��ل 
بان��ک پارس��یان طی پیامی روز حس��ابدار را به 
حسابداران، حسابرس��ان و مدیران مالی تبریک 
گفت. در متن پیام کورش پرویزیان آمده است :
روز حس��ابدار، رورپاسداش��ت از رس��الت های 
حرفه ای جامعه حسابداری و حسابرسی ایران و 
فرصتی برای توجه به حساسیت و اهمیت باای 

این حوزه اس��ت.فرا رسیدن این رو را به تمامی 
فعاان س��خت کوش، متخص��ص و امین حوزه 
های مالی و حس��ابداری و ت��اش گران عرصه 
های پاسخگویی، شفاف سازی و تصمیم سازان 
حقیقی فعالیت های اقتصادی کشور، بخصوص 
همکاران خود در ش��بکه بانکی کشور تبریک و 
تهنیت ع��رص می کنم و از خداوند مّنان عزت، 
سربلندی و توفیق روزافزون ایشان را خواستارم.

عض��و هیات مدیره و مع��اون مالی بانک ملی ایران ب��ا تاکید بر اینکه اضافه 
برداشت بانک ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی یکی از مهم ترین عوامل 
رشد پایه پولی کشور است، گفت: خوشبختانه بانک ملی ایران با مدیریت و 
کنترل منابع و مصارف در سال جاری، نه تنها در ردیف بانک های بدهکار به 
بانک مرکزی نیست، بلکه میانگین مانده حساب این بانک نزد بانک مرکزی 
نیز مثبت است. ناصر شاهباز در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران 
با اش��اره به بخش��نامه اخیر بانک مرکزی درخصوص الزام بانک ها به تسویه 
مانده اضافه برداش��ت از حس��اب جاری خود نزد این بانک اظهار کرد: بانک 
مل��ی ایران مدیریت وجوه و منابع را به صورت جدی در دس��تور کار دارد و 

از س��ال گذش��ته نیاز تعداد قابل توجهی از بانک ها و موسسات اعتباری به 
نقدینگی را به صورت روزانه تامین می کند.ازم به ذکر است، چندی پیش 
عبدالناص��ر همتی رییس کل بانک مرکزی افزایش نقدینگی را سرچش��مه 
مش��کات اقتصادی کش��ور خواند و بانک ها و ناترازی ترازنامه آنها را منشا 
عمده افزایش نقدینگی در کشور عنوان کرد که با رقابت بی انتهای بانک ها 
برای جذب سپرده و رشد سریع شبه پول حادث شده است. بر همین اساس 
نیز در مهرماه س��ال جاری بخشنامه ای را در راستای اهداف اقتصاد کان و 
سیاس��تگذاری پولی کش��ور برای ملزم کردن بانک ها به تسویه مانده اضافه 

برداشت از حساب جاری نزد این بانک صادر کرد.

عملیات اجرایی حلقه حفاظتی ترافیکي شهر اصفهان و تقاطع غیرهمسطح 
در بزرگراه ش��هید اردستانی با حضور اس��تاندار اصفهان و معاونان استاندار، 
فرماندهان پایگاه هشتم شکاری، دکتر تاج الدین و دکتر کامران نمایندگان 
مردم اصفهان در مجلس، رئیس و اعضای ش��ورای اس��امی ش��هر، مدیران 

شهری و شهروندان برگزار شد.
 به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفه��ان، در آغاز عملیات 
اجرایی این پروژه، با فرمان استاندار و شهردار اصفهان و رییس شورای شهر 
و با کش��یدن اهرم پروژه، خاکبرداری حلقه حفاظتی شهر اصفهان و تقاطع 
غیرهمس��طح در بزرگراه شهید اردس��تانی آغاز شد. شهردار اصفهان در این 
مراسم گفت: اصفهان از چهار حلقه حفاظتی تشکیل شده که اولی در مرکز 
شهر و خیابان چهار باغ، دومی در محدوده خیابان سجاد و بزرگمهر و سومی 
بزرگراه هاس��ت و چهارمی حلقه حفاظتی شهر اس��ت که از همه رینگ ها 

محافظت می کند.
قدرت اه نوروزی در آئین آغاز به کار پروژه رینگ حفاظتی ش��هر اصفهان 
و تقاطع غیرهمس��طح شهید اردستانی، اظهار کرد: این تقاطع، اولین تقاطع 

از 23 تقاطعی اس��ت که در این مس��یر قرار دارد.وی با بیان اینکه طول این 
حلقه حفاظتی 7۸.2 کیلومتر اس��ت که 4۵.۸ کیلومتر از این طرح، در شهر 
اصفهان و مابقی در محدوده ش��هرهای دولت آباد، خمینی شهر، خورزوق و 
شهر ابریشم قرار دارد، گفت: اصفهان دارای دو رینگ شرق و غرب است که 

محل اتصال استان هان را فراهم کرده است.
شهردار اصفهان تصریح کرد: اما حلقه حفاظتی شهر، محل اتصال شهرستان 
ها در اصفهان اس��ت که سبب کاهش ترافیک، آلودگی هوا و کاهش تصادف 

خواهد شد.
وی بیان داش��ت: برای آزادسازی و اجرای تقاطع شهید اردستانی باید 740 
میلیارد ریال هزینه شود که در ابتدا آزادسازی و توافق را انجام دادیم.نوروزی 
افزود: فاز دوم رینگ حفاظتی شهر اصفهان که 1۵ روز دیگر انجام می شود، 
تقاطع غیرهمس��طح کارخانه قند اس��ت که قبل از کلنگ زنی با هزینه 23 
میلیارد تومان آزادسازی شده اس��ت.وی ادامه داد: آزادسازی این طرح طی 
یک س��ال گذش��ته توافق ش��ده و در اولین فرصت عملیات عمرانی آن آغاز 

خواهد شد.

س��ي و نهمین جلسه ش��وراي عالي برنامه ریزي 
ش��هرداري اصفهان با حضور ش��هردار، روس��اي 
کمیسیون هاي شوراي اسامي شهر، معاونین و 
مدیران شهرداري اصفهان به منظور تدوین برنامه 

عملیاتي دوساله شهرداري اصفهان برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري 
اصفهان، در این جلسه بررسي مقاصد، سیاست ها 
و شاخص هاي برنامه عملیاتي شهرداري اصفهان 
در بازه زماني سال 9۸ تا 1400 مورد بررسي قرار 
گرف��ت.   مدیر برنامه ریزي و بودجه ش��هرداري 
اصفهان در این خصوص اظه��ار کرد: این برنامه 
عملیات��ي در راس��تاي برنامه اصفه��ان 1400 و 
برنامه س��نجش پذیر ش��هردار اصفهان بررسي و 
تدوین مي ش��ود و قرار است ارتباطي بین برنامه 
ه��اي راهبردي، بودجه هاي س��الیانه و عملیات 
و اقدامات ش��هرداري براي سال هاي آتي باشد.  
سعید فرداني با بیان اینکه دو رویکرد بسیار مهم 
براي این برنامه عملیاتي مدنظر قرار گرفته است، 
تصریح کرد: تدوین برنامه بر اس��اس نتایج نه بر 

اس��اس وظای��ف و کمي نمودن برنام��ه در قالب 
شاخص هاي سنجش پذیر دو رویکرد مهم برنامه 
عملیاتي شهرداري اصفهان هستند. در صورتیکه 
بتوانی��م این دو اتفاق را در موع��د زماني خود و 
با مشارکت مدیران ش��هري اجرایي کنیم توافق 
جمعي قب��ل از تخصیص منابع ی��ا بودجه هاي 
سالیانه انجام شده و برنامه بر اساس 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 س��الیانه تسري پیدا 
کند، ارتباط منطقي و کیفي بین برنامه عملیاتي 
و راهبردي ش��کل گرفته و عدالت اجرایي شود. 
مدیر برنامه ریزي و بودجه ش��هرداري اصفهان با 
بیان اینکه توس��عه خدمات ب��ا رویکرد عدالت را 
براي س��ال آینده مدنظر ق��رار داده ایم، افزود: با 
توجه به ش��رایط اقتصادي موضوع کاهش هزینه 

ها در دستور کار قرار گرفته است. 
ای��ن کاه��ش در دو بع��د کاه��ش هزین��ه هاي 
نگهداري ش��هر و کاهش هزینه هاي اداره ش��هر 

با استفاده از فناوري هاي نوین صورت مي گیرد.
وي تاکی��د کرد: ح��دود ۵ ماه تیم کارشناس��ي 
و ح��وزه برنامه ریزي معاونت س��رمایه انس��اني 
ش��هرداري درگیر تدوین برنامه الگوي عملیاتي 
است. همچنین جلس��ات بسیار خوبي با مدیران 
و کارشناس��ان حوزه هاي مختلف و موسس��ات 
وابس��ته برگ��زار ش��ده و تعامل شایس��ته اي با 
ذینفعان و واحدهاي مختلف ش��هرداري صورت 
گرفت. فرداني با بی��ان اینکه براي تدوین برنامه 
عملیاتي ش��هرداري اصفهان بی��ش از یک هزار 
نفر س��اعت کار کارشناس��ي و مدیریتي صورت 
گرفته است، گفت: مهمترین چالش ما بررسي و 
تصمیم گیري در خصوص پروژه هاي نیمه تمام، 
تخصیص منابع محدود و پروژه هاي بس��یار زیاد 
از سال هاي گذشته با توجه به شرایط اقتصادي 

است. 
گفتمان حال حاضر مدیریت شهري تمرکز روي 
پروژه هایي اس��ت که بیشترین اثرگذاري را روي 
توسعه شهر و رضایت شهروندان خواهد داشت.  
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