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همزمان  با دومین روز اجرای  محدودیت تراکنش های بانکی 
صورت گرفت

  کاهش نرخ ارز 
در بازار 

همزمان با دومی�ن روز اج�رای  محدودی�ت تراکنش های 
 بانک�ی، ن�رخ دار در معام�ات روز گذش�ته ب�ا کاه�ش
150 تومانی نسبت به روز شنبه به 11 هزار و 300 تومان رسید. 
نکته قابل توجه در وضعیت این روزهای بازار ارز، خنثی سازی 
تحرکات داان ارزی توسط بازارساز است که می توان از آن 
به عنوان نوعی نبرد یاد کرد.  پس از آنکه نرخ داردر معامات 

روز پنج شنبه افزایش جزئی داشت...

 فرافکنی فرانسه در خصوص ریشه خشونت ها 
و درگیری های اخیر مردم و پلیس

اعتراضات پاریس 
گردن روسیه افتاد!

روزگذشته، یک روز پس از آنکه پاریس به شهر جنگی 
تبدیل شد و نبرد میان معترضان جلیقه زرد و پلیس ضد 
شورش ۷1 زخمی برجای گذاشت و خسارت های زیادی به 
پایتخت فرانسه تحمیل کرد، برج ایفل و موزه لوور و دیگر 
مراکز گردشگری باز شدند و مغازه داران تاش دارند شهر 
را به حالت اولیه برگردانند. با این حال جلیقه زردها برای 

شنبه هفته بعد نیز فراخوان داده اند و...

آگهی

1. بنادر و دریانوردی و منطقه ویژ  اقتصادی   امیرآباد در نظر دارد فرآیند خرید خدمات مشاوره با موضوع انجام خدمات نظارت بر  پروژه های سرمایه گذاری )کد 97/21( را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری معامله از دریافت و تحویل  اسناد خرید خدمات مشاوره تا تهیه فهرست مشاوران دارای  صاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند خرید خدمات  مشاوره محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه مورخ 97/09/18  می باشد. 
2.  شماره فراخوان در سامانه: 200970363500004

3.  مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت: ساعت 8 صبح تاریخ 97/09/18 الی ساعت 10 صبح  مورخ 97/09/24
4. مهلت زمانی ارسال پاسخ اسناد به سایت: ساعت 10:00  صبح تاریخ 97/10/01

5. شرایط الزامی شرکت در فرآیند خرید  خدمات مشاوره: 
- ارائه گواهینامه صاحیت معتبر  حداقل پایه 3 در رشته راه و ترابری – تخصص بندرسازی و سازه های دریایی از سازمان برنامه و بودجه کشور 

6. اطاعات تماس دستگاه مناقصه  گزار  جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد 
آدرس: مازندران بهشهر زاغمرز بندر امیرآباد تلفن: 34512131- 34512435- 011

کد پستی: 51331- 48541   شناسه ملی: 14000180614   کد اقتصادی: 411319577986
7. اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 

مرکز تماس 41934- 021 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir(  - بخش ثبت نام / پروفایل مناقصه  گر موجود است. 

8. هزینه ی درج  دو نوبت آگهی بر عهده برنده ی فرآیند می باشد. 
شناسه آگهی: 310856                                                                                                                                                                                                                                    روابط عمومی  بندر امیرآباد

آگهی مزایده 
موضوع: فروش آپارتمان های  تحت مالکیت شهرداری  رامسر 

شهرداری رامسر در نظر  دارد در اجرای بند  دوم مصوبه 220، بند یک مصوبه 398 مورخ 96/3/10، بند یک مصوبه 406  مورخ 
96/4/28، بند یک مصوبه شماره 375  مورخ 95/12/14 و بند 1 مصوبه  شماره 14 مورخ 96/8/5 و   بند چهارم مصوبه شماره 82 مورخ 97/7/4 

نسبت به فروش آپارتمان های  تحت مالکیت  خود از طریق مزایده اقدام نماید. 
 1. واجدین شرایط می توانند جهت دریافت  اسناد و یا اطاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ 97/9/27  به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره 

تلفن 55250811-011 تماس  حاصل فرمائید. 
2. متقاضیان  می بایست 5 درصد مبلغ پایه )قیمت کارشناسی( را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان 

ارائه نمایند. 
3. در صورتی که برندگان اول – دوم – سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد . 

4. تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/9/28 خواهد بود. 
5. شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

                                                                                                                                                                                                                           قدرت اله شاهمنصوریان -   سرپرست شهرداری رامسر

» اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل در مدیریت موقوفات و  بقاع متبرکه «
متول�ی موقوف�ه حاج کاظم تاجر معروف بجنوردی با نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرس�تان بجنورد در نظر دارد تع�داد یک باب مغازه تجاری از تاریخ 1397/10/02 تا 1398/10/02 به مدت یک 
س�ال )12 ماه( از طریق مزایده بصورت اجاره واگذار نماید . متقاضیان ش�رکت در مزایده می توانند قبل از برگزاری مزایده از محل های فوق الذکر بازدید و با درنظر گرفتن ش�رایط ذیل در مزایده 

شرکت نمایند: 

آدرسمبلغ اجاره ماهیانه )پایه(موقوفهنوع رقبهردیف

بجنورد – خیابان شهید بهشتی شمالی- کوچه حمام عسکری )طاهری سابق(- داخل کوچه سمت راست مغازه دوم 9/000/000 ریالحاجی کاظم تاجر معروف بجنوردییک باب مغازه۱
شرایط مزایده

1- برنده مزایده حق انتقال مورد اجاره را کًا یا جزاً از طریق وکالت یا نمایندگی  را به غیر ندارد. 
2-برنده مزایده حق هیچگونه تغییر و تبدیل در موقوفه را بدون موافقت متولی ندارد. 

3- برنده مزایده حق استفاده از مورد اجاره را بر خاف شرایط مندرج در قرداد تنظیمی را ندارد.
4-کلیه هزینه ها اعم از: کارشناسی، نشر آگهی و پاکت درخواست به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

5- برنده مزایده ملزم به پرداخت اجاره بهاء در وقت مقرر ماهیانه می باشد. 
6- برنده مزایده کسی خواهد بود که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 

7- کمیسیون مزایده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار  و در صورت تساوی پیشنهاد با صاحدید کمیسون مزایده خواهد بود. 
8-  برنده مزایده ملزم به تخلیه مورد اجاره در پایان قرارداد می باشد و تضمین کافی اخذ خواهد شد . 

9- متقاضیان در آگهی مزایده می بایست مبلغ 10 درصد پیشنهادی را به عنوان سپرده شرکت در مزایده پرداخت نمایند.
10- شرکت کننده در مزایده می بایست پاکت های الف – ب – ج را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1397/10/1 تحویل دبیرخانه اداره اوقاف نموده و رسید دریافت نمایند . 

11- تاریخ برگزاری مزایده یک شنبه مورخ 1397/10/02 راس ساعت 12 می باشد . 
حاج کاظم کاظمیان متولی موقوفه حاج کاظم تاجر معروف بجنوردی 

آدرس : خیابان شهید بهشتی جنوبی کوچه شهید محمدی )کوچه اوقاف(

»فراخوان خرید خدمات مشاوره کد 97/21«
آگهی فقدان سند مالکیت 

 سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در 
جزیره کیش  تحت پاک 16001 فرعی مجزی شده از  پاک 11584  
فرعی از 5621 اصلی،  واقع در نوار ساحلی  قطعه k2 مجتمع دامون 
برابر تفکیک  شماره 8/8345   بلوک 27- واحد 357  ایر  کیش 
خاص(   )سهامی  کیش  هواپیمائی   شرکت  بنام   93/12/10 مورخ 
  42511 قطعی  سند  برابر  ششدانگ  سپس  گردید  صادر  و  ثبت 
مورخ 94/8/12 دفترخانه  20 کیش به آقای کامیار  عیوقی  فرزند 
به  مقدم  اصانیان    ملیحه  خانم  یافت.  قطعی   انتقال  سیروس 
استناد  وکالتنامه شماره 94144  مورخ 94/8/4 دفترخانه 355 
مورخ 97/9/14   وارده شماره 8/7240   برابر درخواست  و  تهران 
منضم به دو برگ استشهادیه مدعی است نامبرده سند مالکیت 
جابجایی   علت  به  93/الف   -862644 چاپی  شماره  به  را   خود 
مفقود نموده و با جستجوی کامل پیدا نشده است. لذا به استناد 
نوبت  مراتب یک  ثبت  قانون  نامه  آئین  اصاحی  قانون  ماده 120 
با وجود اصل  سند  تا هر شخص  مدعی معامله  آگهی می شود 
مالکیت و یا سند معامله پاک  مرقوم نزد خود  می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ  انتشار این آگهی  اعتراض خود را کتبا به 
همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله  به این اداره تسلیم نماید 
و در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله در ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام به صدور المثنای  

سند مالکیت خواهد نمود. 
محمد طایفه نادی - رئیس اداره ثبت   اسناد و اماک کیش

آگهی فقدان سند مالکیت 
 سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع 
در جزیره کیش  تحت پاک 15810 فرعی مجزی شده از  پاک 
 k2 11584  فرعی از 5621 اصلی،  واقع در نوار ساحلی  قطعه
- مجتمع دامون کیش ایر بلوک 27- واحد 166 تفکیکی بنام 
شرکت هواپیمائی کیش )سهامی خاص(  ثبت و صادر گردید 
 94/8/12 مورخ   42509 قطعی  سند  برابر  ششدانگ  سپس 
دفترخانه  20 کیش به آقایان 1. کامیار  عیوقی  2. وحید حجت 
نجفی )هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ( انتقال 
قطعی  یافت. خانم ملیحه اصانیان   مقدم به استناد  وکالتنامه 
برابر  و  تهران  دفترخانه 355  مورخ 94/8/4  شماره 94144  
درخواست وارده شماره 8/7242  مورخ 97/9/14  منضم به دو 
برگ استشهادیه مدعی است سند مالکیت  آقای کامیار عیوقی  
به شماره چاپی 862635- 93/الف به علت جابجایی  مفقود  و 
با جستجوی کامل پیدا نشده است. لذا به استناد ماده 120 قانون 
اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا 
هر شخص  مدعی معامله با وجود اصل  سند مالکیت و یا سند 
معامله پاک  مرقوم نزد خود  می باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ  انتشار این آگهی  اعتراض خود را کتبا به همراه اصل سند 
مالکیت و یا سند معامله  به این اداره تسلیم نماید و در صورت 
عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله در 
ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام به صدور المثنای  سند 

مالکیت خواهد نمود. 
محمد طایفه نادی - رئیس اداره ثبت   اسناد و اماک کیش

آگهی فقدان سند مالکیت 

مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  ششدانگ  مالکیت  سند   
واقع در جزیره کیش  تحت پاک 10659 فرعی مجزی شده 
از  پاک 10141 فرعی از 5621 اصلی،  واقع در فاز نوار ساحلی  
قطعه k1 – طبقه اول، سمت غربی، بلوک 78 – قطعه 183 
تفکیکی بنام مسعود بهبهانی فرزند سید جواد به شماره چاپی 
226287- 87  الف ثبت و صادر گردید سپس ششدانگ برابر 
سند قطعی 13839 مورخ 88/7/7 دفترخانه  38 کیش به 
خانم ساناز عیوقی  فرزند سیروس انتقال قطعی  یافت. خانم 
ملیحه اصانیان   مقدم به استناد  وکالتنامه شماره 94144  
مورخ 94/8/4 دفترخانه 355 تهران و برابر درخواست وارده 
شماره 8/7241  مورخ 97/9/14  منضم به دو برگ استشهادیه 
مدعی است سند مالکیت خود را  به علت جابجایی  مفقود  و با 
جستجوی کامل پیدا نشده است. لذا به استناد ماده 120 قانون 
اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود 
تا هر شخص  مدعی معامله با وجود اصل  سند مالکیت و یا 
سند معامله پاک  مرقوم نزد خود  می باشد ظرف مدت ده 
روز از تاریخ  انتشار این آگهی  اعتراض خود را کتبا به همراه 
اصل سند مالکیت و یا سند معامله  به این اداره تسلیم نماید 
و در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و 
یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام به 

صدور المثنای  سند مالکیت خواهد نمود. 
محمد طایفه نادی رئیس اداره ثبت   اسناد و اماک کیش

آگهی فقدان سند مالکیت 
 سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع 
در جزیره کیش  تحت پاک 10662  فرعی مجزی شده از  
پاک 10141 فرعی از 5621 اصلی،  واقع در  فاز نوار ساحلی  
- قطعه k1 – طبقه اول، سمت شرقی، بلوک 79- قطعه 186 
تفکیکی بنام مسعود بهبهانی  فرزند سید جواد ثبت و صادر 
مورخ   62645 قطعی  سند  برابر  ششدانگ  سپس  گردید 
88/9/18 دفترخانه  263 تهران  به 1. آقای سیروس عیوقی  
2. خانم ملیحه اصانیان مقدم )هر کدام نسبت به سه دانگ 
برابر  نامبردگان  یافت.  قطعی   انتقال  ششدانگ(  از  مشاع 
درخواست های  وارده  شماره 8/7238  و 8/7239  مورخ 
97/9/14  منضم به دو برگ استشهادیه مدعی هستند سند 
مالکیت  خود   به شماره چاپی 229593- 87/الف را  به علت 
جابجایی  مفقود نموده اند و با جستجوی کامل پیدا نشده 
است. لذا به استناد ماده 120 قانون اصاحی آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر شخص  مدعی 
با وجود اصل  سند مالکیت و یا سند معامله پاک   معامله 
مرقوم نزد خود  می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ  انتشار 
این آگهی  اعتراض خود را کتبا به همراه اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله  به این اداره تسلیم نماید و در صورت عدم 
اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
در ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام به صدور المثنای  

سند مالکیت خواهد نمود. 
محمد طایفه نادی رئیس اداره ثبت   اسناد و اماک کیش

نوبت دوم 

نوبت دوم 

وزارت راه و شهرسازی 
سازمان بنادر ودریانوردی

بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

محمدجواد اریجانی:

فرمانده ناجا خبر داد

دعوای حقوق بشری غرب با ما 
به دلیل تفکر اسامی در زندگی مدنی است

دستگیری ۱۰نفر از عوامل 
حادثه تروریستی چابهار

 نشست شورای همکاری خلیج فارس
 بدون حضور قطر و عمان

2

14

15

پیش نیاز صیانت از ارزش ریال
یادداشت

2   دکتر جعفر قادری

 تأیید حکم اعدام باقری درمنی 
در دیوان عالی کشور 

سخنگوی قوه قضاییه در یکصدو سی و  چهارمین نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد

  36 کیفرخواست جدید در پرونده های مفاسد اقتصادی    اسامی محکومان جدید دادگاه های ویژه اعام شد

معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفت: یکی از تحلیل هایی که دشمن برای شکست فتنه 
88 دارد این است که رکن قضایی کشور خوب عمل کرد لذا تهاجم وسیعی به قوه قضاییه 
در این راس�تا صورت دادند. محمدجواد اریجانی معاون امور بین الملل قوه قضاییه روز 
گذشته در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمان به تبیین چالش تجربه انقاب 
اسامی پرداخت و گفت: انقاب اسامی یک حادثه بزرگ تاریخی است و انقاب دو جریان 
را شروع کرد که بنای نظام مدنی جامع براساس فکر اهل بیت و مکتب اسامی نخستین 
جریان و دیگری اینکه جریان بیداری اسامی محدود به مرزهای کشور نمی شود. وی با 

بیان اینکه برخی  معتقد بودند که اسام باعث عقب ماندگی کشور خواهد شد...

ان
میز

س: 
عک
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یک مقام آمریکایی در ابوظبی مدعی شد 
که در آینده یمن نباید از ناحیه ایران هیچ 
تهدیدی برای عربستان سعودی و امارات 

عربی متحده وجود داشته باشد.

در ادام��ه مواضع ض��د ایرانی دول��ت و مقام های 
آمریکایی، این بار واشنگتن در اظهارنظری درباره 
آینده یمن مدعی شده که این کشور نباید عربستان 
س��عودی و امارات عربی متحده را مورد تهدید قرار 
دهد. به نوشته خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت 
خارجه آمریکا مدعی شد: در آینده یمن، نباید هیچ 
تهدید مورد حمایت ایران علیه عربس��تان سعودی 
و امارات عربی متحده وجود داشته باشد. مقام های 
آمریکایی و سعودی در حدود 4سال اخیر به منظور 
توجیه مواض��ع خودش��ان در یم��ن، بارها مدعی 
کمک های تس��لیحاتی ایران به انصاراه شده اند 
اما مقام های یمنی همواره این ادعاها را رد کرده اند.

معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور کشورهای 
عرب��ی خلیج ف��ارس روز گذش��ته در کنفرانس در 
ابوظبی بر تداوم حمایت دولت آمریکا از ائتاف به 
رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن تاکید کرد. 
»تیموتی لندرکینگ« به مذاکرات جاری در سوئد 
بی��ن گروه های درگیر در یمن ب��ه میزبانی نماینده 

ویژه سازمان ملل هم اشاره کرد. این مقام واشنگتن 
از طرف های یمنی و حاضران در مذاکرات س��وئد 
خواس��ت »مش��ارکت کاملی در مذاکرات صلح« 
داشته باش��ند. درخواست واشنگتن برای مشارکت 
طرف های درگی��ر در مذاک��رات س��وئد در حالی 
صورت گرفته که از ششم فروردین مال سال 1394 
و آغاز حمات ائتاف سعودی-اماراتی، آمریکا در 
حال حمایت های همه جانبه از متجاوزان به مردم 
یمن بوده اس��ت. مذاک��رات به میزبان��ی »مارتین 
گریفیت��س« نماینده ویژه س��ازمان مل��ل در امور 
یمن از پنجشنبه گذش��ته در سوئد شروع شده و به 
رغم انواع کارش��کنی های ائتاف سعودی، هیات 
اعزامی مردم یم��ن از صنعا هم در این گفت و گوها 

حضور یافته است.

 آل س�عود همچن�ان در مس�یر تخاصم 
علیه ایران

س��عودی ها که عامل جنایت در یمن هس��تند و در 
این مس��یر حمایت آمریکا را نیز در پس خود دارند، 
این روزها خصومت ورزی خود علیه کشورمان را در 
مسیرهای متفاوتی پیگیر هستند. به تازگی ویدئویی 
در یکی از شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن 
شماری از دانش آموزان سعودی مشغول فراگیری 

اطاعاتی از کش��ورهای منطقه مثل ایران و قطر 
هستند.  در این ویدئو دیده می شود که دو دانش آموز 
مشغول توضیح عکس نوش��ته هایی درباره ایران، 
گروه اخوان المس��لمین، قطر و برخی امور دیگر در 

منطقه هستند.
یکی از دانش آموزان برای دیگران، عکس نوشته ای 
درباره ایران را توضیح می دهد که روی آن نوش��ته 
ش��ده »منبع اول تروریسم جهانی« و در ادامه قطر 
را حامی گروه اخوان المس��لمین معرفی و آن را نیز 
حامی تروریسم معرفی و شبکه الجزیره این کشور را 
»خبیث« توصیف می کند.  این دانش آموز سعودی 
اخوان المسلمین را که در مصر، یمن، سوریه، کویت، 
اردن و برخی کش��ورهای دیگر فعال اس��ت و البته 
شاخه های آن با شاخه مصر تفاوت هایی دارند، گروه 
تروریستی معرفی می کند و می گوید که عربستان، 
مصر و امارات و برخی کشورهای دیگر این گروه را 

تروریستی می دانند. 

 گفت وگوهای یمنی-یمنی
 بدون دخالت خارجی ها

اخیرا هم در فضای مجازی ادعایی مطرح شده که از 
تهران برای حضور در مذاکرات استکهلم درخواست 
به عمل آمده است. در همین رابطه، بهرام قاسمی 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در گفت وگو 
با ایسنا، اظهار داشت: مشورت های استکهلم ماهیت 
یمنی- یمن��ی دارد و جمهوری اس��امی ایران از 
آغاز بحران یمن بر ض��رورت انجام گفت وگوهای 
یمنی- یمنی به دور از دخالت بیگانگان تاکید داشته 
و پیوسته حمایت شفاف و کامل خود را از ماموریت 
سازمان ملل در مسیر پیگیری یک راهکار سیاسی 
مناسب به عنوان یگانه راه حل بحران مزبور اعام 
کرده است. وی افزود: دقیقا این نگاه و موضع ایران 
در حالی مطرح شده و می ش��ود که آمریکا با اتخاذ 
سیاس��تی یک جانبه گرایان��ه و کام��ا جانبدارانه، 
مخرب و نامتوازن، مجوز شروع یک جنگ ویرانگر 
ضدبش��ری را علیه مردم یمن صادر کرده و با انواع 
حمایت های مالی، تسلیحاتی و سیاسی از نیروهای 
متجاوز موجب استمرار یکی از بزرگترین فاجعه های 
انسانی به اذعان سازمان های بین المللی شده است. 
قاسمی خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسامی ایران 
امیدوار اس��ت طرف های یمنی با اتخ��اذ رویکرد 
مس��تقل و صلح جویانه در چارچوب گفت وگوهای 
ملی و یمنی- یمنی مانع دخالت و کارش��کنی  های 
بیگانگان زیاده طلب و جنگ آفرین به منظور پایان 
دادن ب��ه آام و رنج های ملت س��تمدیده و مظلوم 

یمن شوند.

نسخه  پیچی واشنگتن برای آینده یمن با ادعا علیه ایران
آمریکا همچنان در فکر شرارت است

  سیاست  

مع�اون ام�ور بین المل�ل ق�وه قضایی�ه گف�ت: یک�ی از 
تحلیل هایی که دش�من برای شکست فتنه ۸۸ دارد این 
اس�ت که رکن قضایی کش�ور خوب عمل کرد لذا تهاجم 

وسیعی به قوه قضاییه در این راستا صورت دادند.

محمدجواد اریجانی معاون امور بین الملل قوه قضاییه روز گذش��ته 
در نشس��ت شورای فرهنگ عمومی اس��تان کرمان به تبیین چالش 
تجربه انقاب اسامی پرداخت و گفت: انقاب اسامی یک حادثه 
بزرگ تاریخی اس��ت و انقاب دو جریان را شروع کرد که بنای نظام 
مدنی جامع براساس فکر اهل بیت و مکتب اسامی نخستین جریان 
و دیگری اینکه جریان بیداری اس��امی محدود به مرزهای کش��ور 

نمی شود. 
وی ب��ا بیان اینکه برخی  معتقد بودند که اس��ام باعث عقب ماندگی 
کش��ور خواهد ش��د، ادامه داد: اکنون پس از چهل س��ال، جمهوری 
اسامی ایران جزو پیشرفته ترین و توانمندترین کشورهای غرب آسیا 
است بنابراین اس��ام باعث عقب ماندگی ما نشده است به طور مثال 
همین بحث انرژی هسته ای به این علت است که ما در جهان اسام 
تنها کش��وری بودیم که به این میزان پیشرفت کرده ایم لذا غربی ها 

گفتند که قد ایران بلند شده است و باید قدش را کوتاه کنیم. 

 ایران بزرگترین دمکراسی غرب آسیا را دارد
دبیر ستاد حقوق بشر، نظام مدنی جمهوری اسامی ایران را بزرگترین 
دمکراس��ی غرب آس��یا دانس��ت و آن را از مهمترین دستاورد انقاب 
برشمرد و بیان کرد: مشروعیت نظام ما مشروعیت وایت فقیه است.

مع��اون بین الملل قوه قضایی��ه دربخش دیگری از س��خنان خود به 
موضوع بصیرت اش��اره کرد و افزود: ما باید به دنبال بصیرت باش��یم، 
چون بصیرت مبتنی به مفهومی است که اهل  بیت از عقل دارند. عقل 
در لسان اهل بیت این است که ضرر و نفع خود را تشخیص دهیم وبر 

اساس نفع خود اقدام کنیم.
اریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از چالش های 
نظ��ام چالش معاندین اس��ت. در این راس��تا می بینیم که دش��من در 
فتنه88 با همه س��رمایه گذاری هایی که ک��رد موفق نبود در حالی که 
فکر می کرد با فتنه88 کار نظام تمام می ش��ود. غرب پس از شکست 
خوردن تحلیل هایی داش��ت و علل این شکست خود را در سه تحلیل 
می دانس��ت. معاون امور بین الملل قوه قضاییه بیان کرد: تحلیل اول 

آنها این بود که رهبر ایران برخاف سیاستمداران قبلی بسیار شجاع و 
نترس است و خودش پا به میدان می گذارد و مانند رژیم قبلی اهل فرار 
نیس��ت. تحلیل دوم این بود که مردم دارای بصیرت و اعتماد هستند 
یعنی مردم فتنه را زود تشخیص دادند وبا آن مقابله کردند. تحلیل سوم 
دشمن در شکس��ت خود در فتنه 88 این بود که رکن قضایی و امنیتی 
بخصوص سپاه به خوبی عمل کرد لذا تهاجم وسیعی به قوه قضاییه و 

سپاه در این راستا صورت دادند. 
وی افزود: آن ها برای مقابله با بصیرت مردم گفتند باید اعتماد مردم به 
مسئولین را کم کنیم لذا حجم زیادی تبلیغ علیه مسئولین نظام صورت 
داده و می دهن��د و اکنون با تکنولوژی های به روز دائما بر این تبلیغ ها 
می افزایند. اریجانی گفت: اکنون اتفاقات پاریس را ببینید که چگونه 
است، این اتفاقات که دیگر مربوط به تروریست ها نیست بلکه کاما 
سیاسی است. چون قبا دائما اگر اتفاقی می افتاد فرد متهم را می کشتند 
و می گفتند او یک روانی بوده اس��ت. اما اتفاقات اکنون کاما سیاسی 
است و صدایش بلند شده است. این درحالی است که اگر در ایران یک 
کارگری صدایش بلند ش��ود کاما آن را به نظام می چسبانند و آن را 

در بوق و کرنا می کنند.

 دعوای حقوق بشری ما با غرب بر سر اسام است
دبیر ستاد حقوق بش��ر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دعوای 
حقوق بشری ما با غرب بر سر یک مطلب است و آن هم این است که آیا 
ملت ایران حق دارد زندگی مدنی خود را بر اساس اسام تنظیم کند یا 
نه؟ غربی ها می گویند که زندگی مردم باید بر اساس اسناد حقوق بشری 
خودشان تنظیم شود ما می گوییم که حق داریم زندگی خود را بر اساس 
تفکر اس��امی انتخاب کنیم. معاون امور بین الملل قوه قضاییه اظهار 
کرد: لذا دیگر دعواهای حقوق بشری ما دعواهای فرعی است. به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی ستاد حقوق بش��ر، وی افزود: پایگاه دیگر دشمن 
برای مقابله با ایران مسئله عفت عمومی است. عفت عمومی مابا عفت 
عمومی غرب ف��رق دارد درعفت عمومی ما حیا در زن��ان و غیرت در 
مردان دومحور مهم اس��ت و آن ها بر روی این دومحور به شدت دارند 
کار و تبلیغ می کنند دش��من این دو محور را هدف قرار داده تا زنان ما را 
بی حیا و مردان ما را بی غیرت کند. به عنوان مثال در همین جمهوری 
اس��امی ما عده ای که به تفکر غربی نزدیک هستند گفته اند که یکی 
از مش��کات مردم و وقوع طاق ها داشتن غیرت توسط مردان است 

که این نشان دهنده کار وسیع آنها برای مقابله با عفت عمومی است.

دعوای حقوق بشری غرب با ما 
به دلیل تفکر اسامی در زندگی مدنی است

محمدجواد اریجانی:

  دکتر جعفر قادری 
یادداشت

خبرکوتاه

پیش نیاز صیانت از ارزش ریال
تقویت ارزش پول ملی یکی از دغدغه های همیشگی در اقتصاد کشور بوده 
و بیش از همه، رهبر حکیم انقاب نس��بت به آن توصیه و تأکید داشته اند 
که آخرین مورد آن از زبان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر دس��تور ایشان 
برای صیانت از ارزش ریال ش��نیده شد. طبیعتاً وقتی مشکلی رخ می دهد، 
راه حل هایی نیز ارائه می شوند اما پیش از هر چیز باید به این نکته توجه داشته 
باشیم که ابتدا موانع، شناسایی و برطرف شوند تا زمینه برای تقویت ارزش 

ریال فراهم گردد.
در این خصوص باید دانست که ارزش ریال، متغیر و تابعی از سایر متغیرهای 
اقتصادی به شمار می آید. وقتی نرخ تورم افزایش یابد و نقدینگی بدون توقف 
رو به رشد باشد، پویایی اقتصاد زیر استانداردهای تعیین شده باشد، بازارهای 
سرمایه ای، مالی و پولی در حد و اندازه ازم عملکرد نداشته باشند، صادرات و 
واردات متناسب با ظرفیت ها و نیازهای کشور مدیریت نشوند، سیاست های 
پولی و مالی و راهکاری ارزی و تجاری بدون ضابطه و یله باش��ند، بیماری 
بی اعتمادی و عدم ثبات در اقتصاد رخ می دهد و درنتیجه، مردم برای حفظ 

قدرت خرید و سرمایه هایشان به دنبال بازارهای جایگزین می روند.
در تنش ها و تاطمات اخیر بازار، همه کس��انی که به دنبال خرید ارز، طا، 
مسکن، خودرو یا سایر دارایی های حقیقی بودند را نمی توان در جرگه گروهی 
به شمار آورد که با برنامه ریزی قبلی و عامدانه به دنبال اخال در اقتصاد بودند. 
برخی صرفاً به منظور حفظ قدرت خرید خود دست به این اقدامات زدند و حتی 
بعضی از آن ها هم واقف بودند که کار صحیحی انجام نمی دهند اما چاره ای 
دیگر نمی دیدند. بنابراین، صرفاً نمی توان با تغییرات مقطعی و کوتاه مدت 
ارزش پول ملی را به س��رعت تقویت کرد، چراکه رفع موارد ذکرشده، بعضًا 
زمان بر اس��ت و باید باحوصله، دقت و البته با اس��لوب و اصول مشخص به 

مصاف موانع رفت.
افزون بر این باید توجه داشت که شاید ازم باشد کشورها سیاست کاهش 
تدریجی ارزش پول ملی را به صورت کامًا »مقطعی« و »محدود« دنبال 
کنند تا بتوانند میزان صادرات خود را افزایش دهند ولی آنچه در حال حاضر 
در کشور ما در حال وقوع است و بعضاً ممکن است به عنوان توجیهی برای 
کاهش ارزش ریال مطرح ش��ود، به این واقعی��ت بازمی گردد که زیربناها، 
س��از و کارها و جهت گیری های اقتصادی دارای ایرادات ساختاری است و 
اشکاات جدی به آن وارد است. در حال حاضر شاهدیم که طی مدت حدود 
پنج سال، حجم نقدینگی به سه برابر افزایش یافته و در این شرایط نمی توان 
انتظار داشت که مشکل اقتصاد به سرعت و در مدت کوتاهی رفع شود زیرا 
برآیند قطعی تصمیمات عجوانه و بدون پشتوانه کارشناسی، کاهش ارزش 
پول ملی است. توصیه رهبر معظم انقاب اسامی به بانک مرکزی برای 
تقویت ارزش ریال اما نکته نغز و بسیار مهمی در بر دارد و آن اینکه این نهاد 
باادستی باید از استقال در تصمیم گیری ها برخوردار باشد. وقتی نوسانات 
ارزی از زمستان سال گذش��ته کلید خورد، سیاست هایی به بانک مرکزی 
تحمیل شد که مثل س��م در بدنه اقتصاد عمل کرد و زمانی که از مسئولین 
وقت این بانک درباره چرایی این راه حل های غیرعلمی سؤال شد، گفتند که 
از طرف برخی دستگاه های اجرایی به آن ها اباغ ش��ده و اراده ای در رد آن 
نداشته اند! در مقابل، مقامات تصمیم گیر این سیاست ها وقتی در برابر رسانه ها 
و کارشناسان قرار می گرفتند که با کدام منطق، این سیاست های پولی و مالی 
را به بانک مرکزی تحمیل کرده اند، پاسخ می دادند که با کارشناسان در این 
خصوص مشورت شده!! درحالی که هیچ کارشناسی زیر بار پیچیدن چنین 

نسخه های مسئله داری نمی رود.
یکی ازاین دست سیاست ها، اعام ارز دو نرخی بود. به علت ندانم کاری ها 
و سیاس��ت های غلط بود که ابتدا ارز تک نرخی 4200 تومانی اباغ و اعام 
شد و متعاقب آن، 250 میلیارد دار تقاضای خرید این ارز ثبت سفارش شد. 
این اتفاق حاکی از نادرست و غیر کارشناسی بودن سیاست فوق الذکر است، 
چراکه اگر کس��ی الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می داند که این راه حتی به 
ترکس��تان هم نمی رود! جای تأمل بس��یار دارد که چرا بعضی از نهادها به 
س��مت و سویی حرکت می کنند که تبعات س��نگینی برای مردم به همراه 
دارد و موجب می ش��وند تا بدخواهان این مرز و بوم برای تشدید تحریم ها 

و فشارها امیدوار شوند.
بنابراین، بحث استقال بانک مرکزی باید به صورت بسیار جدی، پیگیری 
شود تا هر تصمیم، سیاست و اقدامی صرفاً از کانال های علمی و کارشناسی و 
به دور از جناح بازی و رقابت های سیاسی دنبال شود. از طرفی، بانک مرکزی 

باید راهکارهای ذیل را برای تقویت پول ملی تعقیب و عملیاتی کند.
1. در شرایط فعلی، میل بسیاری برای سرمایه گذاری های ریالی و ارزی وجود 
دارد. بانک مرکزی باید چاره ای برای رفع این مشکل بیندیشد و در وهله اول، 
زمینه را برای سرمایه گذاری ریالی فراهم کند و آن را به سوی تولید سوق دهد. 
برخی نیز ترجیح می دهند که سرمایه های خود را به ارزهای خارجی تبدیل 
کنند، لذا ضروری اس��ت که برنامه ای برای جذب ارزهای خانگی به سمت 
تولید تدوین و تنظیم شود که هم از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل آید و 
هم به سرمایه گذار تضمین داده شود که ارز او در کشور بیشتر ترقی می کند تا 
در خارج. 2. یکی از شیطنت های آمریکا، فراری دادن سرمایه گذاران خارجی 
است و بخشی از این اتفاق به دلیل ضعف در داخل بازمی گردد چون نه تنها 
سرمایه گذاران خارجی در این شرایط غیرقابل پیش بینی پا پیش نمی گذارند 
بلکه حتی سرمایه داران داخلی هم به خارج می روند! اینجاست که ضرورت 
دارد بانک مرکزی وارد گود شود و به عنوان یک نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز 
شرایطی را مهیا کند که طرف های خارجی بدون توجه به تحریم ها، در بازار 
جذاب و پر رونق ایران سرمایه گذاری کنند. این اتفاق ممکن است، به شرط 

آنکه مکانیسم های ازم برای آن پیش بینی شود.
3. بانک مرکزی باید برنامه ای اساس��ی برای تأمی��ن هزینه های جاری و 
حتی هزینه های عمرانی داشته باشد چراکه ساز و کار آن تورم زا و تهدیدی 
برای ارزش پول ملی است. در طول چند سال گذشته هزینه های هنگفتی 
برای تأمین هزینه های ذکرش��ده از محل اس��ناد خزانه صرف شده است، 
درحالی که ماجرا از این قرار اس��ت که تعهدات دولت ب��ه افراد، به تعهدات 
دولت به بانک ها و دس��ت آخر به تعهدات دولت ب��ه بانک مرکزی تبدیل 
می شود و دولت هم منابعی در اختیار ندارد که بدهی های خود را تسویه کند. 
بنابراین، مجبور می ش��ود که از طریق افزایش نرخ ارز و تسعیر دارایی های 
خارجی بانک مرکزی، بدهی خود را تسویه کند که این امر به رشد نقدینگی 
دامن می زند و دور باطلی را شکل می دهد. و بااخره اینکه صیانت از ارزش 
پول ملی، وظیفه همه دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی است اما دستگاه های 
اجرایی وظیفه ای مضاعف و سنگین تر در این میان دارند که سیاست های 
»قابل اجرا«، »عملی« و »کارشناس��ی شده« ذیل بانک مرکزی مستقل، 

اولین پیش نیاز آن خواهد بود.

 اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری بر تنظیم بازار شب عید 
و رضایتمندی مردم تاکید کرد و گفت: اقام و کاا های مورد نیاز ش��ب 

عید به موقع در دسترس مردم قرار گیرد.

 »ملک سلمان« شاه سعودی در افتتاحیه سی ونهمین نشست شورای 
همکاری خلیج فارس، ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم 

و این کشور را تهدیدی برای کشورهای منطقه خواند.

گزیده ها

اصاحات پیشنهادی درباره 
قانون انتخابات مجلس خبرگان

 آی��ت اه س��یداحمد خاتمی 
س��خنگوی هی��أت رییس��ه 
مجلس خبرگان رهبری گفت: 
در جلس��ه روز گذش��ته ای��ن 
هی��أت، بندهایی از اصاحات 
پیش��نهادی درب��اره قان��ون 
انتخاب��ات مجلس خبرگان به 
تصویب رسید و بررسی دیگر بندها به جلسات بعد موکول شد. وی 
در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: شرایط نام نویسی نامزدها 
و اینکه نامزدها باید چه ویژگی هایی داش��ته باشند بخشی از موارد 
مرتب��ط به قانون انتخابات مجلس خبرگان اس��ت ک��ه درباره آنها 
تجدیدنظر و در اجاس س��اانه خبرگان به رای نهایی گذاش��ته 
می شود. سخنگوی هیأت رییس��ه مجلس خبرگان رهبری با بیان 
اینکه در این جلسه زمان اجاس بعدی مشخص شد، گفت: 27دی 
ماه جلس��ه مشترکی بین هیأت رییس��ه مجلس خبرگان و روسای 
کمیسیون ها برگزار می ش��ود و اجاس ساانه نیز 21 و 22 اسفند 

برگزار خواهد شد.

صادقی تاکنون مدرکی به 
شورای نگهبان ارسال نکرده است

 عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
ش��ورای نگهبان روز گذشته 
طی یادداشتی با عنوان »تردید 
در حس��ن نیت ی��ک ادعا!«، 
نوش��ت: در موق��ع انتخ��اب 
حقوقدانان شورای نگهبان در 
سال های اخیر فراکسیون ها و 
کمیس��یون های مختلف مجلس از افراد معرفی  شده توسط رییس 
محترم قوه قضاییه دعوت می کنند تا در جلسه ای شرکت کرده و به 
سؤاات آنان پاسخ دهند.  وی ادامه داد: فراکسیون امید نیز یک روز 
از همه افراد معرفی  شده دعوت کرد که من ظاهراً آخرین آنها بودم. 
هرکدام از اعضای محترم فراکسیون سؤاات و نظراتی داشتند که 
پاسخ داده می شد، از جمله جناب آقای صادقی اظهار کردند، »گفته 
می ش��ود برخی برای تأیید صاحیت خود به شورای نگهبان پول 
می پردازند!؟« من سؤال کردم به اعضاء؟ پاسخ داده شد »خیر ولی 
به افراد وابس��ته به ش��ورا.« گفتم مدارکی دارید؟ گفته شد »برخی 
اس��ناد وجود دارد.« در حضور اعضای مؤثر فراکسیون اعام کردم 
هر مدرکی در این رابطه دارید عاوه بر نهادهای امنیتی و نظارتی 
به شورا نیز ارسال کنید. قرار ش��د مدارک را ارسال کنند. بعد از این 
جلس��ه یکی دو بار دیگر نیز این گفته پیگیری ش��د وعده به ارسال 
می ش��د که تاکنون، زمان نوش��تن این مطلب نیز مدارکی دریافت 

نکرده ایم.

رونمایی از 4 طرح جدید 
فناورانه بسیج

 چهار ط��رح جدی��د فناورانه 
و  گذش��ته  روز  بس��یجیان 
درحاشیه نمایشگاه طرح های 
فناورانه  بسیج با حضور سردار 
غیب پرور رییس سازمان بسیج 
مستضعفین رونمایی شد. این 
طرح ه��ا عبارتن��د از طراحی 
پهپاد بدون سکان vtcu133 که در آن برخاف سایر پهپادها که 
برای هدایت آنها از س��کان ها و س��طوح کنترلی استفاده می شود، 
هدایت و جهت گیری این پهپاد با استفاده از تغییر زاویه در خروجی 
موتورها صورت می گیرد. محصول دیگری که رونمایی ش��د، ماده 
شیمیایی»نیترات باریم« است که در صنایع نظامی و آتش نشانی 
کاربرد داشته که تا پیش از این وارداتی بوده است و محققان بسیجی 
موفق به تولید آن شده اند. محصول سوم، تولید فرآورده گیاهی بامبو 
بدست محققان جوان بسیجی اس��تان گیان است. این محصول 
یک منبع غذایی فراسودمند ارگانیک است که حاوی 17 نوع آنزیم 
و 10 عنصر سودمند معدنی است. به گزارش تسنیم، آخرین دستاورد 
جدیدی که در این نمایش��گاه رونمایی شد کتاب کاربرد پاسما در 

صنعت هوافضا بود.

ایران و ترکیه نقشی 
در درگیری های عراق ندارند

 »هادی العامری« رییس ائتاف 
فتح عراق و دبیرکل سازمان بدر 
این کشور در یک نشست خبری 
گفت: ایرانی ها به منظور حفظ 
وح��دت و یکپارچگی در عراق 
تاش می کنند. وی در رابطه با 
تحریم ه��ای آمری��کا علی��ه 
جمهوری اسامی ایران گفت: حصار و تحریم ایران بین المللی نیست 
بلکه یک تصمیم آمریکایی اس��ت که بر روی اقتصاد عراق نیز تاثیر 
خواهد گذاشت. العامری در پاسخ به سوالی در رابطه با ادعاهای برخی 
طرف ها مبنی بر دخالت ایران در عراق و ایجاد درگیری های فرقه ای 
گفت: ایران و ترکیه در درگیری های فرقه ای عراق هیچ نقشی ندارند 
بلکه رس��انه های عربی در این مس��اله نقش زیادی داشتند.  دبیرکل 
سازمان بدر عراق افزود: از هیچ کس پنهان نیست که ایران نیروهای 
سیاسی در عراق را نصیحت و راهنمایی می کند و آنها به دنبال ایجاد 

تفاهم در میان ما هستند.

خوکفایی صنایع دفاعی 
یک تکلیف است

 امیر حاتمی وزیر دفاع با حضور 
درنشست تخصصی ومقدماتی 
پنجمین جش��نواره »سلمان 
فارس��ی« نیروهای مس��لح با 
اشاره به جایگاه ویژه  تحقیقات 
در وزارت دفاع اظهار داش��ت: 
مس��ئولیت اج��را، هدای��ت و 
راهب��ری ،آموزش، تحقیق و توس��عه صنعت دفاع��ی تحت تدابیر 
فرماندهی معظم کل قوا جهت ارتقاء سطح علوم و تکنولوژی دفاعی 
و نیل به خودکفایی در صنایع نظام��ی از مهمترین وظایف وزارت 
دفاع درافزایش توان بازدارندگی است. به گزارش ایرنا، وی با بیان 
اینکه خوکفایی صنایع دفاعی یک تکلیف است، افزود: این مهم بر 
آن اس��اس است که دشمنان در طول 40س��ال عمر پربرکت نظام 
اسامی همواره  با انواع دشمنی، دسیسه، خدعه و نیرینگ علیه ملت 
بزرگ ایران اسامی  درصدد تضعیف و از بین بردن این نظام مقدس 
برآمدند. وزیر دفاع در ادامه از محققین نیروهای مس��لح به عنوان 
مجاهدانی یاد کرد که با نقش آفرینی در ارتقاء قدرت دفاعی، اقتدار 

و امنیت ملی را استحکام می بخشند.

 HEMAYATONLINE. 
IR

»ل�وان جاگاری�ان« گف�ت: وعده  ه�ای 
اروپایی ها ب�رای مقابله ب�ا تحریم های 
آمری�کا در ح�د حرف ب�وده و ق�رار بود 
از بس�ته پیشنهادی ش�ان قبل از اعمال 
مرحله دوم تحریم ها علیه ایران رونمایی 

کنند که این اقدام انجام نشد.

سفیر روسیه در ایران در برنامه تلویزیونی »بدون 
مرز«، درخصوص منافع مشترک ایران و روسیه 
که ایران و روس��یه هر دو سوار یک قایق هستند 
و منافع مشترک فراوانی دارند. او درباره مکانیزم 
کشورهای اروپایی در دوران پسا خروج آمریکا از 
برجام گفت که هی��چ اتفاق خوبی نیفتاده و وعده  
اروپایی ها عملیاتی نشده است. سفیر روسیه معتقد 
است اروپایی ها هم فقط اهل حرفند و هیچ چیزی 
به نفع ایران عملیاتی نخواهد ش��د. سفیر روسیه 
گفت: ایران و روس��یه برای مقابله با تحریم های 
یکجانبه آمریکا عزمی ج��دی دارند اما اقدامات 
اروپایی ها در مقابله ب��ا تحریم های آمریکا علیه 
ایران در حد ح��رف بوده و تاکن��ون اقدام عملی 
صورت نگرفته اس��ت.  جاگاریان در پاسخ به این 
س��وال که روس��یه تا چه حد در حمایت از ایران 
در مقابله با تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا خواهد 
ایس��تاد، گفت: اراده ملی روسیه و شخص پوتین 
این اس��ت که ما تحریم های یکجانبه علیه ایران  
را غیر قانونی دانسته و آن را محکوم می کنیم. وی 
همچنین  ادعاها و بهانه های آمریکا درخصوص 
فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران را بی پایه 
و اساس خواند و افزود: فعالیت های موشکی ایران 
ربطی به برج��ام ندارد. ادعای آمریکا درخصوص 
حضور منطقه ای ایران نیز بی اس��اس است چون 

ایران بارها اعام کرده که حاضر است درخصوص 
مس��ائل منطقه، همکاری و مذاکره کند. موضع 
ایران درباره اوضاع یمن از جمله مواردی است که 
نش��ان دهنده همکاری و اصالت گفت وگو است. 
به گزارش خبرگزاری ها،  س��فیر روس��یه، تبادل 
تج��اری میان ایران و روس��یه را با پ��ول ملی دو 
کشور، گامی مهم در مقابله با تحریم های یکجانبه 
آمریکا دانس��ت و گفت: ایران و روسیه در مقابله 
با اقدامات آمریکا در یک قایق هس��تند و منافعی 
مشترک دارند. جاگاریان تصمیم دو کشور برای 
تبادل تجاری با پ��ول ملی را گامی مهم در حذف 
دار و کاهش فش��ارهای آمریکا دانست و گفت: 
ایران و روسیه در حال حاضر 25درصد از مبادات 
تجاری خود را بر اساس پول ملی انجام می دهند  و 

این روند ادامه خواهد داشت.

 ادعایی دیگ�ر برای ایجاد س�ازوکار 
مالی با تهران

نش��ریه آلمانی »ویرتش��افتز وخه« در گزارشی 
مدعی ش��د: دیپلمات ها می گویند که فرانس��ه و 
آلمان ب��رای حفظ کانال ه��ای پرداخت به ایران 
به منظ��ور ادامه تج��ارت میان اتحادی��ه اروپا و 
جمهوری اس��امی بر س��ر یک س��ازوکار مالی 
ویژه توافق کرده اند که بر اس��اس آن، قرار است 
ش��رکت مربوطه در فرانسه باش��د و رییس آن از 
آلمان انتخاب ش��ود. این س��ازوکار به تجارت در 
حوزه  کااهای بشردوس��تانه همچون غذا و دارو 
محدود خواهد ب��ود که هدف تحریم های آمریکا 
قرار نگرفته است. پیش از این نیز فایننشیال تایمز 
انگلیس اعام کرده بود، آلمان و فرانس��ه بر سر 

ایجاد کانال مالی با ایران به توافق رسیده اند.

تولی�ت آس�تان ق�دس رض�وی گف�ت: 
مش�کات اقتصادی و معیش�تی مساله 
اصلی کش�ور اس�ت ک�ه می ت�وان این 
مشکات را حل کرد. اما برخی مشکات 
را اقتص�ادی نمی دانن�د و دنب�ال راهکار 

سیاسی هستند.

حجت ااسام سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان 
قدس رضوی در مراس��م روز دانشجو در دانشگاه 
شهید بهشتی اظهار داش��ت: دانشجویان باید نیاز 
جامعه را بشناس��ند و در جامعه ایفای نقش کنند. 
جنبش دانش��جویی هم��واره حضور ب��ه موقع در 
صحنه ها داش��ته اس��ت. وی با بی��ان اینکه بعد از 
انقاب، دانشگاه حامی انقاب و نظام بوده و دغدغه 
مردم را داشته است، تصریح کرد: دانشجوی سیاسی 
کسی است که جامعه را به خوبی می شناسد و برای 
حل مش��کات تاش می کند. روش��نفکر واقعی 
کسی است که به استقال کشور می اندیشد، نه آنکه 
کشور را به سمت فرهنگ منحط غرب پیش می برد.

رئیسی همچنین اظهار کرد: دشمن تلفیقی از جنگ 
سخت و نرم، فش��ار بر ملت ایران و در واقع جنگ 
س��ومی را آغاز کرده است. جنگ اقتصادی، روانی 
و رس��انه ای علیه کش��ور ما با هدف تسلیم کردن 
ملت ایران است. کنوانسیون هایی را پیش روی ما 
می  گذارند که ظاهر آن برای حل مشکات است 
اما نوعی خود تحریمی برای کشور ماست. تولیت 
آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه راه عقب نشینی 
دشمن، ایس��تادگی و آشنایی با روش های دشمن 
اس��ت، گفت: فقر، فس��اد، تبعیض زیبنده ملت ما 
نیست. همه مش��کات ریش��ه خارجی نداشته، 
بلکه برخی مش��کات محصول بی تدبیری ها در 

داخل کش��ور اس��ت. در حال حاضر هم همه باید 
دست در دس��ت هم دهیم، در عرصه تولید تاش 
کنیم، در برابر دش��من ایس��تادگی کنیم. جامعه را 
نباید چند قطبی ک��رد. آدرس غل��ط دادن و متن 
را به حاش��یه بردن مش��کلی را حل نمی کند. وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: مش��کات اقتصادی و 
معیشتی مس��اله اصلی کشور اس��ت که می توان 
این مش��کات را حل کرد. اما برخی مشکات را 
اقتصادی نمی دانند و دنبال راهکار سیاسی هستند 
در حالیکه ما معتقدیم مشکات اقتصادی، ریشه 

اقتصادی دارد. 

 خداراشکر که رییس جمهور نشدم
وی در پاسخ به این پرسش که اگر شما رییس جمهور 
می شدید وضعیت کشور بهتر بود، گفت: خدا رحم 
کرد که رییس جمهور نشدم که دار 5هزار تومان 
شود! رییسی همچنین درباره مالیات استان قدس 
خاطرنشان کرد: آستان قدس مالیات ارزش افزوده 
و مالیات تکلیفی می پ��ردازد، اما مالیات را هم باید 
از یقه س��فیدها گرفت که ف��رار مالیاتی می کنند. 
تولیت آس��تان قدس رضوی در ادامه در پاس��خ به 
پرس��ش دانش��جویی درباره فعالیت آستان قدس 
اظهار کرد: 90درصد منبع درآمدی اس��تان، وقف 
و نذر مردم است. منشاء کارخانه ها هم وقف است. 
درباره هزینه ها و درآمدهای استان، گزارش شفاف 
می دهیم. تمام موسسات استان تحت حسابرسی 
موسسات خارج از آستان هستند. به گزارش فارس، 
وی همچنین در مورد شکایت خود از انتخابات سال 
گذشته بیان کرد: به گفته شورای نگهبان انتخابات 
گذشته یکی از پرتخلف ترین انتخابات ها بود و من 

600 گزارش از تخلف انتخاباتی داشته ام.

اروپا چیزی به نفع تهران 
عملیاتی نخواهد کرد

مشکات اقتصادی و معیشتی 
مساله اصلی کشور است

رییسی در دانشگاه شهید بهشتی:سفیر روسیه در ایران:
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  قض�ایی  

به دلیل مداخله در امر پزشکی و تبلیغ یک آمپول خطرناک
مهناز افشار به دادسرای تهران 

احضار شد
در پی مداخله مهناز افش��ار در امر پزش��کی و معرفی و تبلیغ یک آمپول 
خطرن��اک برای معتادین در فضای مجازی، دادس��تانی تهران به منظور 

ادای پاره ای از توضیحات وی را احضار کرده است.
به گزارش میزان، این فرد باید با حضور در مرجع قضایی نسبت به ادعای 

مطرح شده و دخالت در امر پزشکی توضیحات خود را ارائه کند.

دخالت غیرعلمی دستگاه ها 
در حوزه آسیب های اجتماعی 

مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضایی��ه، گفت: دخالت 
غیرعلمی دستگاه ها در حوزه آسیب های اجتماعی، موجب آسیب می شود.

محمدباقر الفت در مراسم اختتامیه کارگاه تربیت مدرس با موضوع خانواده 
در مش��هد اظهارکرد: دخالت غیرعلمی دس��تگاه ها در حوزه آسیب های 
اجتماعی خود ممکن است سبب آسیب اجتماعی شود و اینکه شما اساتید 
به عنوان نخبگان حوزه آسیب شناس��ی خانواده گرد هم آمده اید نشان از 

این است که راه را درست رفته  ایم.
وی در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت س��ازمان های مردم نهاد در کشور 
ما به آن معنایی که دنیا از آن تصور دارد چند س��الی اس��ت که مورد توجه 
قرار گرفته و بس��تر قانونی سمن ها فراهم شده اس��ت. وقتی صحبت از 
توانمندس��ازی می کنیم یعنی اینکه س��من ها نقطه ضعف هایی دارند و 
اینکه حاکمیت تاش کند س��من ها را توانمند س��ازد جای بحث دارد که 
آیا این اقدام مؤثر واقع خواهد ش��د یا خیر؛ زیرا اعتقاد داریم سمن ها باید 

خودشان خود را تقویت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهارکرد: در مواجهه 
با سمن ها ما به عنوان حاکمیت چند وظیفه اجرایی داریم تا این سازمان ها 
برعلیه مصالح جامعه عمل نکنند که در همین باره قانون گذار تأکید کرده 

است از ظرفیت سمن ها در تهیه سند جامع پیشگیری استفاده شود.
الفت ادامه داد: در قانون توس��عه شش��م بیش��تر از قانون توسعه پنجم به 
س��ازمان های فعال مردم نهاد توجه ش��ده معنی این کار این اس��ت که 
سیاس��ت گذاران در کش��ور ما بر این اعتقادند که ظرفیت های مردمی را 
حتی در سیاس��ت ها و تدابی��ر هم دخالت بدهند، که ای��ن همان موضوع 
حکومت مردم س��ااری دینی اس��ت و یکی از مهم تری��ن دایل اثبات 

حکومت مردم ساار است.
الفت در ادامه گفت: در بس��یاری از کش��ورها زمانی که ابزار جامعه مدنی 
در دس��ت افراد خاصی قرار گرفته است آسیب های بزرگی به ملت ها وارد 
شده است و به عنوان مثال در موضوع خانواده، ما در نگاه اعتقادیمان نگاه 
ش��فاف و پرمعنایی به خانواده از جمله روابط آقا و خانم و حقوق و تکالیف 
اعضای خانواده داریم که براساس احکام الهی، اصول دین و مذهب شکل 
می گیرد. نگاه ما در این باره با نگاهی که از غرب  وارد کشور می شود تفاوت 

دارد و اگر اینگونه تفکر بخواهد حاکم شود آسیب زا خواهد بود.

ضرورت استفاده از تجارب دیگر 
کشور ها در زمینه مبارزه با فساد

رییس س��ازمان بازرسی کل کشور بر استفاده از تجارب دیگر کشور ها در 
زمینه مبارزه با فساد تأکید کرد. 

قاضی ناصر س��راج در مراس��م گرامیداش��ت روز جهانی مبارزه با فساد، 
افزود: امروزه با توجه به پیشرفت های جهانی در زمینه ارتباطات و نزدیک 
شدن کشور ها به یکدیگر، ش��اهد همکاری های بیش از پیش دولت ها، 
سازمان ها، نهاد ها و افراد در سطوح منطقه ای و بین المللی هستیم. برگزاری 
همایش ها، اجاس ها و نشست ها در سطوح مختلف، راهی برای تبادل آرا 

و تجارب بازیگران عرصه مقابله با فساد است.
وی بر استفاده از تجارب دیگر کشور ها در زمینه مبارزه با فساد تأکید کرد 
و با بیان اینکه »آنچه که نهاد های مقابله کننده با فساد در جهان به عنوان 
تجربه های درس آموز مطرح می کنند، در سه قالب اصلی یعنی برنامه ها، 
روش ها و اثربخشی ها قابل بررسی است« تصریح کرد: تأکید این نهاد ها در 
درجه اول، طراحی برنامه های مناسب در کار مقابله با فساد است. مهم ترین 
ویژگی یک برنامه مقابله با فس��اد، تناسب آن با فرهنگ بومی، نوع فساد 
شایع در آن محیط خاص و قابل اجرا بودن آن با هزینه کم است. کشور ها 
می کوشند تا برنامه های مقابله با فساد خود را در چنین قالبی، طراحی کنند.

وی گفت: دومین عنصر مورد تأکید نهاد های مقابله با فس��اد، روش های 
عملی کردن و به اجرا درآوردن برنامه های طراحی ش��ده اس��ت. امروزه 
روش های اجرایی بسیار متنوع و کامًا متناسب با نوع برنامه ها وجود دارد 
که از برنامه ای به برنامه دیگر متفاوت است. هیچ تضمینی وجود ندارد که 
یک روش واحد در شرایط مختلف و در موارد گوناگون، موفقیت آمیز باشد 
بنابراین باید به دنبال روش های مناسب و متناسب بود. قاضی سراج افزود: 
عنصر س��وم در تأکید نماد های مقابله با فساد در جهان، مسأله اثربخشی 
برنامه ها و روش ها می باش��د. طراحی و اجرای برنامه ها باید اثربخش��ی 
معنادار خود را آشکار کند.  رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امید دارم 
که حضور نیرو های جوان، باهوش و باانگیزه در سازمان بازرسی در قالب 
برنامه جوان سازی نیرو های تخصصی در کنار نیرو های با تجربه و راه بلد 
گذش��ته، زمینه برداشتن گام هایی بلند در کار مقابله با فساد را برای این با 
قدمت ترین دس��تگاه مقابله با فساد در کشور فراهم آورد. قاضی سراج در 
ادامه از مدیران سازمان بازرسی خواست که با هدایت دقیق نیرو های خود 
در مسیر های با دقت از پیش تعیین شده، زمینه به دست آمدن دستاورد های 

ارزشمند در کار نظارت و بازرسی را فراهم آورند.

آمادگی 730 نفر برای اهدای جسد
مدیر بانک نس��وج مرکز تحقیقات پزش��کی قانونی کشور اعام کرد که 
بیش از 32 درصد از اهداکنندگان جس��د را جوانان س��نین 20 تا 40 سال 

تشکیل می دهند.
امین رادمنش با اعام این خبر اظهارکرد: پس از فراخوان سازمان پزشکی 
قانونی در روزهای پایانی مرداد 1396، 730 نفر جهت اهدای جس��د خود 
اعام آمادگی کرده اند که 40 درصد آنان را زنان و 60 درصد آنان را مردان 
تشکیل می دهند. وی با اشاره به مشکاتی که دانشگاه ها در تأمین جسد 
با آن مواجه هس��تند،  تاش مرکز تحقیقات پزشکی قانونی را در راستای 
کمک به محافل علمی پزشکی کشور و رفع یا کاهش مشکات آن ها در 
این زمینه دانست. مدیر بانک نسوج مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور با 
اشاره به اینکه اکثریت اهداکنندگان جسد را افراد با تحصیات دانشگاهی 
تشکیل میدهند افزود: 77 درصد اهدا کنندگان جسد را افراد دارای مدارک 
کارشناسی و بااتر و 23 درصد ایشان را افراد دارای مدارک دیپلم و کمتر 
از آن تشکیل می دهند. از منظر سنی نیز 8.2 درصد از اهداکنندگان 20 تا 
30 ساله اند،  24.1 درصد آنان 30 تا 40 ساله،  20.5 درصد 40 تا 50 ساله، 
 17.5 درصد 50 تا 60 ساله،  19.7 درصد 60 تا 70 ساله و 10 درصد نیز در 

سنین باای 70 سال هستند.

روی خط خبر

س�خنگوی قوه قضایی�ه با اعام اس�امی ع�ده ای دیگر از  گروه
محکومان دادگاه های ویژه، به تشریح اقدامات دستگاه قضا قضایی

در حمایت از تولید پرداخت. همچنین درباره آخرین وضعیت 
پرونده های  مورد سوال خبرنگاران پاسخ داد.

 حجت ااسام و المسلمین غامحسین محس��نی اژه ای در یکصدو سی و چهارمین نشست 
خبری خود در ابتدا به اعام اسامی تعداد دیگری از کسانی که فساد مالی داشتند و احکام آن ها 

قطعی شده، پرداخت.
 وی به احکام تعدادی از این افراد که مربوط به شهر شیراز هستند، به این ترتیب اشاره کرد:

1. منوچهر پورفر فرزند عبداه، اتهام: اخال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده س��ال حبس، 
جزای نقدی به مبلغ 318 میلیارد و 175 میلیون و 576 هزار و 319 ریال به ضمیمه اموالی که 

از طریق خاف قانون به دست آورده و محرومیت از خدمات دولتی.
2. اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه، اتهام: اخال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس 
و جزای نقدی به همان مبلغی که برای نفر اول در نظر گرفته شده و همچنین ضبط اموال ناشی 

از جرم و محرومیت از خدمات دولتی.
3. حسن مزارعی فرزند شاه میرزا، اتهام: اخال در نظام اقتصادی، محکومیت: سه سال حبس 

و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 94 میلیون و 670 هزار ریال.
4. مهدی رضایی فرزند رمضان، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 46 میلیارد 

و 800 میلیون ریال.
5. ناصر حبیبی نسب فرزند منصور، محکومیت: یک سال حبس و 17 میلیارد ریال جزای نقدی 

و ضبط عواید ناشی از جرم.
6. عس��کر براتی فرزند نادعلی، محکومیت: پنج سال حبس و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 

707 میلیون و 600 هزار ریال.
7. امیر کمالی سروستانی فرزند محمدحس��ین، اتهام: اخال در نظام اقتصادی، محکومیت: 
بیست س��ال حبس و جزای نقدی به مبلغ 35 میلیارد و 485 میلیون و 713 هزار ریال و ضبط 

کلیه اموالی که از طریق نامشروع تحصیل کرده است.
8. محمد ثابت پور فرزند احمد، اتهام: اخال در نظام اقتصادی کشور، محکومیت: هشت سال 
حبس و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال و همچنین ضبط اموال 

ناشی از جرم.
9. حسین منصوری فرزند غامحسین، اتهام: اخال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال 

حبس و جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال مثل نفر قبل.
10. محمود پورمند فرزند احمد، اتهام: اخال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس، 

جزای نقدی به همان مبلغ و ضبط اموال ناشی از جرم.
11. میامحمد آخوندزاده تبعه افغانستان، فرزند شیرمحمد، اتهام: اخال در نظام پولی کشور از 
طریق حواله های ارزی، محکومیت: 20 سال حبس، اخراج از کشور، جزای نقدی و ضبط کلیه 

وجوهی که از طریق جرم حاصل شده است.
12. محس��ن رنجبر، اتهام: ارتشاء، محکومیت: هفت سال و شش ماه حبس و جزای نقدی به 

مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون و 500 هزار ریال و 74 ضربه شاق.
 معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اش��اره به صدور حکم بدوی رییس شورا و اعضای شورای 
شهر مرودشت اظهارکرد: در ش��یراز حکم بدوی در مورد رییس شورا، 5 نفر از اعضای شورا و 
19 پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده که از آنجایی که حکم قطعی نشده از بیان جزییات 

معذورم اما تا 15 سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است.
 محس��نی اژه ای با اشاره به صدور حکم متهمان آبفای ش��یراز نیز تصریح کرد: در شیراز حکم 
متهمان پرونده آبفای ش��یراز نیز در دادگاه بدوی صادر ش��ده که اگر قطعیت پیدا کرد، اعام 

می کنم.
 س��خنگوی قوه قضاییه در ادامه به احکام قطعی تعداد دیگری از متهمان دادگاه های ویژه در 

تهران به این ترتیب اشاره کرد:
1. مهدی شمس فرزند حس��ین، به اتهام مشارکت در کاهبرداری به مبلغ 11 میلیون و 375 
ه��زار و 188 دار آمریکا و 46 میلیارد و 548 میلیون و 546 هزار و 574 ریال، محکوم به هفت 

سال حبس، جزای نقدی به مبلغ 147 میلیارد و 153 میلیون و 323 هزار و 276،
2. سید ابوالفضل میرعلی فرزند رضا، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری 
ثامن الحجج که از جنبه کیفری به 15 سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز اموال وی کا 

توقیف شده و در حال شناسایی است و به مزایده گذاشته می شود.
3. حمید باقری درمنی فرزند محمد به اس��تناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اخت��اس و کاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم ش��ده و این حکم در دیوان عالی 

کشور ابرام و تأیید شد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده چند نفر که مربوط به گذشته بوده و به دایلی طوانی شده بود، 
گفت: اسامی محکومین آن تعداد از این پرونده ها که یک مرحله دادگاه بدوی در مورد آن ها حکم 
داده و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم آن ها قطعی شده را به این ترتیب اعام می نمایم:

4. محمود مقدم فرد فرزند احمد، به اتهام مشارکت در کاهبرداری، معاونت در جعل وکالتنامه 
و پرداخت رش��وه، چندین محکومیت دارد که باید هفت سال و یک ماه حبس را تحمل نماید. 
همچنین جزای نقدی به مبلغ 300 میلیارد ریال، بازگش��ت مالی که از رشوه به دست آورده به 

مبلغ 70 میلیارد و 100 میلیون ریال و 70 ضربه شاق.
5. حسن نامدار فرزند علی، به اتهام اخذ رشوه، جعل سند رسمی، محکوم به پنج سال حبس و 6 

میلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی و 70 ضربه شاق
6. محمد مصباحی پیرموسایی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه محکوم به دو سال حبس، انفصال 

موقت به مدت سه سال، 40 میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شاق.
7. سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی، تحصیل مال از طریق نامشروع داشته، فقط به جزای 

نقدی به مبلغ 180 میلیون ریال محکوم شده است.
8. محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر، مشارکت در کاهبرداری 4 سال حبس، 141 میلیارد 

و 660 میلیون و 841 هزار و 785 ریال جزای نقدی.
9. سید محمود موسوی فرزند حس��ین، به اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ، 
محکوم به سه س��ال حبس و پرداخت وجهی که بابت رشوه به مبلغ 58 میلیون ریال دریافت 

کرده است.
10 افشین شریفی پور فرزند محمد به اتهام پرداخت رشوه، محکوم به سه سال حبس و ضبط 

وجه الرشاء به مبلغ 8 میلیون و 500 هزار ریال. این فرد معاونت در جعل نیز داشته است.
11. ابوالقاسم عنایت اللهی فرزند محمدحسن، محکوم به سه سال حبس، ضبط وجه الرشاء که 
مش��ارکت در کاهبرداری نیز داشته است که بابت آن 59 میلیارد و 288 میلیون و 499 هزار و 

328 ریال جزای نقدی دارد.
12. ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت 

و جزای نقدی محکوم شده است.
13. سید مجتبی شبیری فرزند ابراهیم به اتهام اعمال نفوذ به دو سال حبس، دو سال محرومیت 

و مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
14. حس��ن نامدارفرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال 

حبس و دو سال محرومیت محکوم شده است و جزای نقدی نیز دارد.
15. سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذرشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، 40 

میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شاق
16. صفی اه روزبهانی فرزند عزت اه به اتهام اخذ رشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال 

انفصال، جزای نقدی به مبلغ 238 میلیون ریال و 74 ضربه شاق.
17 مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه، محکوم به 5 سال حبس، 3 سال انفصال، 

جزای نقدی و 74 ضربه شاق
س��خنگوی قوه قضاییه در ادامه به حکمی که در خراس��ان رضوی نیز صادر شده اشاره کرد و 
گفت: علی مجدی فرد متهم به کاهبرداری به صورت متعدد ازطریق رایانه و غیر رایانه به ده 

سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
 

 نجات بیش از 10 کارخانه ورشکسته در سراسر کشور 
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید ملی اظهارکرد: 

به لحاظ شرایط زمانی یکی از اقدامات قوه قضاییه که در این رابطه با دولت و دستگاه های مختلف 
نهایت همکاری را دارد، این است که تا حد امکان به تولید و اشتغال ضربه نخورد و در این رابطه 

در این فاصله زمانی چند کار انجام شده است.
وی با اش��اره به یکی از اقدامات قوه قضاییه در این زمینه تصریح کرد: مقرر شد که هر مالی که 
توس��ط قوه قضاییه توقیف شده، چه در گمرکات باش��د و چه غیر از گمرکات باید هرچه زودتر 
تعیین تکلیف شود. بسیاری از این موارد در این فاصله زمانی اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال قطعات 
یدکی اتومبیل بود که کار آن انجام شد یا برخی از مواد اولیه برای برخی کارخانه ها بود که اقدام 
در مورد آن ها صورت گرفت و تعیین تکلیف شد. بعضی از مایحتاج مردم نیز تعیین تکلیف شد 
و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد که در گمرک هس��ت و حکم قضایی توقیف ندارد ولی در 
مورد آن ه��ا نیز صحبت می کنیم تا وزارت صمت یا وزارتخانه ه��ای ذی ربط کاایی را که در 
گمرکات مانده است و بعضاً ممکن است مواداولیه یا کاای موردنیاز مردم باشد، هر چه سریعتر 

تعیین تکلیف کنند و اگر کاری هم از دست قوه قضاییه یا رؤسای کل برمی آید، انجام دهند.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به توقیف برخی گوشی های تلفن همراه و اخبار منتشر شده در 
این زمینه، گفت: با وزیر صمت که صحبت کردم گفتند که 700 هزار گوشی تلفن همراه داریم 
که البته از این مقدار فقط 131 هزار مورد در رابطه با پرونده قضایی اس��ت و مابقی آن ربطی به 
اقدامات قضایی ندارد؛ کاری اس��ت که بین وزارت صم��ت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و 
تفاهم نامه ای س��ال های قبل انجام شده که ما دخالت در آن ها نمی کنیم. در حال حاضر حدود 
600 هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکات آن ها را خودشان باید حل کنند ولی در مورد 
گوشی های مربوط به قوه قضاییه 131 هزار مورد بوده که ما اعام کردیم این گوشی ها آماده 
فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت 
و س��ازمان حمایت از مصرف کننده در مورد این گوشی ها قیمتگذاری کنند که اعام کرده اند 

برای این موضوع راهکار هایی دارند و اقدام خواهند کرد.
محس��نی اژه ای در ادامه با اش��اره به اقدامات صورت گرفته در راس��تای جلوگیری از تعطیلی 
کارخانه ها، افزود: در رابطه با برخی از کارخانجات و بنگاه های کوچک و بزرگ که با مشکاتی 
مواجه ش��ده بودند، تاش ش��د با هماهنگی استاندار و دس��تگاه های دیگر و دستگاه قضایی 
مشکات آن ها رفع شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: 21 کارخانه در شمال غرب کشور بودند 
که هرکدام مشکاتی داشتند و تاحدود زیادی مشکات آن ها یا مرتفع شده یا کم شده تا منجر 
به تعطیلی نشود و احیا شود و برخی از کارگرانی که بیکار شده بودند، مجددا مشغول به کار شدند.

وی افزود: سه کارخانه در استان های مرکزی وجود داشت که با مشکاتی مواجه بودند که البته 
هنوز مشکات آن ها به طور کامل رفع نشده است ولی با هماهنگی ای که صورت گرفت و تاش 
قوه قضاییه بخش قابل توجهی از موانع فعالیت آن ها رفع شده است، اما هنوز دولت باید مساعدت 
و کمک بیش��تری داشته باشد. البته بخش��ی از کارخانجات هم که از قبل به بخش خصوصی 
واگذار شده که احیاناً درست واگذار نشده، حل مشکات آن ها به عهده بخش خصوصی است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یک کارخانه و 21 شرکت در شمال کشور و همچنین یک 
کارخانه در جنوب ایران در حال ورشکستگی بودند که تاش شد با حل مشکاتشان تا احیا شوند.
محسنی اژه ای یادآورشد: سه کارخانه و 32 شرکت صنعتی در استان تهران مشکاتی داشتند 
که بخش قابل توجهی از آن ها رفع شده است. همچنین در مورد دو کارخانه و سی واحد تولیدی 

در غرب کشور هم اقدام شده است.
 

 وجود دادگاه  ویژه اقتصادی در 4 استان 
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور 36 کیفرخواست در طول فاصله نشست قبلی تا امروز 
در ش��عب ویژه خبر داد و گفت: در حال حاضر در 4 استان دادگاه های ویژه داریم که شامل شیراز، 
بندرعباس، اصفهان و تهران می باش��د که در حال حاضر در تهران 4 شعبه وجود دارد و در سایر 
اس��تان ها یک شعبه ویژه در نظر گرفته شده و در طول فاصله زمانی از نشست قبلی تا این جلسه 
برای 36 نفر کیفرخواست صادر شده است. وی با اشاره به اینکه تأکید شده است که در این دادگاه ها 
اتقان آرا، دقت و سرعت لحاظ شود افزود: در این دادگاه ها سعی می کنیم که ان شاءاه اتقان، دقت 
و در عین حال سرعت لحاظ شود. معاون اول دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تعداد وکای معرفی 
شده طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارکرد: برخی عنوان می کنند که تعداد محدودی 
وکیل معرفی شده اند؛ در حالی که آمار دقیق وکایی که طبق ماده 48 معرفی شده اند که از آن ها 
در این دادگاه های ویژه استفاده خواهد ش��د، هزار و 490 نفر است. در حال حاضر 4 شعبه دادگاه 
ویژه در تهران و 3 شعبه هم در 3 استان داریم که از یک هزار و 490 وکیل می توانند استفاده کنند.

محس��نی اژه ای با اشاره به اباغ آیین نامه موارد اس��تجازه از مقام معظم رهبری تصریح کرد: 
برای دادگاه های ویژه آیین نامه مفصلی شامل 36 ماده تنظیم و اباغ شده است. در حال حاضر 
همه دادگاه های ویژه در 4 استانی که فعا هستند طبق استجازه و این آیین نامه عمل می کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از توصیه های موکد مقام معظم رهبری در زمان موافقت 
با اس��تجازه تاکید بر همراه بودن با اتقان و عدالت بود که ما نیز به همه قضات در دادس��را ها و 
دادگاه ها تاکید کرده ایم که طبق این آیین نامه نهایت دقت را داشته باشند و عدل و انصاف را در 

نظر بگیرند و احکام، کاما متقن و قانونی باشند.

 وجود ۹ متهم در پرونده احمد عراقچی
معاون اول قوه قضاییه در پاس��خ به این پرسش که آیا افرادی به عنوان نفوذی در باب کاهش 
جمعیت بازداش��ت شدند، چنین موضوعی صحت دارد، گفت: دش��من امروز به دنبال نفوذ در 
ایه های عمیق تر است. بسیاری از موارد را وزارت اطاعات در حال شناسایی و گزارش برخی 
مؤسسات در س��طوح و با موضوعات مختلف فعالیتی اس��ت. در رابطه با این موضوع یک نفر 

بازداشت و چهار نفر تحت تعقیب بوده و به چند نفر تذکر داده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص آخرین  وضعیت پرونده سکه ثامن نیز گفت: این 
پرونده هنوز به دادگاه نرفته اس��ت، متهم نیز قول هایی ب��رای پرداخت بدهی ها داده و پرونده 

هنوز در مرحله تحقیقات است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر زمان دادگاه احمد عراقچی، معاون 
ارزی سابق بانک مرکزی و اینکه رسیدگی به اتهامات این فرد در چه دادگاهی انجام می شود، 
گفت: نوع اتهام این فرد به گونه ای است که در دادگاه های ویژه رسیدگی می شود. پرونده وی 
تعیین وقت رسیدگی نش��ده است. این پرونده 9 متهم دارد که برخی در داخل و برخی در خارج 
هستند. درحال حاضر برای رسیدگی به این پرونده دردادگاه، تمهید و مقدمات صورت می گیرد 

و طبیعی است که وکای متهمان می توانند پرونده را مطالعه کنند.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی 
به صورت علنی برگزارمی شود یا خیر، بیان کرد: هر پرونده ای که دادگاه تشخیص دهد علنی 
خواهد بود؛ با این تفاوت که این پرونده اگر در دادگاه های ویژه رسیدگی شود، درصورت علنی 
بودن قابل انتشار نیز می باشد. اما در غیر دادگاه های ویژه قانون این اجازه را نمی دهد که محتوای 

هر دادگاهی به صرف علنی بودن، قابل انتشار باشد.

 ورود دستگاه قضا در رابطه با مصادیق روشن حقوق  عامه
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاس��خ به پرسش »حمایت« بر اینکه با توجه به ورود خوب 
و موفق قوه قضاییه در رابطه با مس��ایل حقوق عامه آیا  به موضوع افزایش قیمت خودرو ها از 
حیث حقوق عامه، رسیدگی خواهد کرد، تصریح کرد: در رابطه با مصادیق حقوق عامه مواردی 
که تردید وجود دارد در اولویت نیستند. بنابراین در حال حاضر مصادیق واضح و روشن حقوق 

عامه، برای رسیدگی در اولویت است.
وی در ادامه گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه احقاق حقوق عامه است و اگر حقوقی تشکیاتی 
از جامعه در این زمینه ضایع شود، قطعاً قوه قضاییه ورود پیدا می کند. در حال حاضر قوه قضاییه 

در حال بررسی است که چه مواردی حقوق عامه محسوب می شود.

   پرونده باقری درمنی
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی و صدورحکم در رابطه 
با پرونده حمید باقری درمنی طول کشید، افزود: در این پرونده تعداد زیادی فقرات کاهبرداری 

مطرح بود که این موارد مطرح شده از جانب شکات آن باید بررسی می شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه گفته ش��د اتهامات این فرد دردادگاه های ویژه رسیدگی 
شده، نه اینچنین نیست اما اتهامات وی به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اختاس و کاهبرداری رسیدگی شد. اگر کسانی باشند که درقالب تشکیاتی اختاس کنند 
و فردی ریاس��ت چنین باند و تشکیاتی را بر عهده داشته باشد، بر اساس تعریفی که در قانون 
مزبور قید شده، اگر اقداماتشان درحد افساد فی اارض بود، حکم منطبق با قانون را می گیرند و 
اگر درحد افساد فی اارض نبود به تحمل حبس از 10 تا 15 سال محکوم می شوند. بنابراین در 
فردی که مورد سوال بود، مجددا باید بگویم که پرونده وی دردادگاه های ویژه رسیدگی نشد و 
دیوان عالی هم بر مبنای مستندات موجود حکم صادره برای این فرد دردادگاه بدوی را تأیید کرد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: پرونده باقری درمنی در دادگاه های ویژه رسیدگی نشد و 
براساس ماده 4 قانون تشدید مجازات متهمان اخال و ارتشا محکوم شده است و اینکه گفته 

می شود خط قرمز دولت احمدی نژاد بوده، اطاعی ندارم.

 مقرر شد تا قطعات خودرو در گمرک در بازار توزیع شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که شنیده شده عباس الف به اتهام قاچاق قطعات 
خودرو در دادگاه ویژه محاکمه می شود؛ این مساله صحت دارد، گفت: این پرونده کیفرخواست 
خورده و به دادگاه رفته اس��ت. در رابطه با قطعات خودرو در گمرک، قرار شد فعا این قطعات 

تعیین و تکلیف شده و در بازار توزیع شود.  

 احضار رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز آماری از 
پرونده های مفتوح در هشت سال اخیر داده است و دادستان کل هم دستور بررسی این موضوع 
را صادر کرده، آیا این موضوع صحت دارد، افزود: از جمله مواردی که باید بررس��ی شود همین 
مورد است. ما چنین چیزی را سراغ نداریم و قرار شده که مدارک خود را ارسال کنند.بخشی را 
ارسال کردند و گفتند چهارده پرونده از سال 94 مفتوح است و هنوز به نتیجه نرسیده است که 
این محتمل است. اما اینکه گفته می شود دو هزار پرونده در هشت سال ما چیزی در این رابطه 

سراغ نداریم، در حال حاضر ایشان احضار شدند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که در رابطه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان کسی 
از قوه قضاییه استعفا داده است، گفت: معاونت منابع انسانی هم اعام کردند که هر کارمندی 
که مش��مول می ش��ود باید برود. در رابطه با قضات، قاضی داشتیم که تسویه کرد و رفت اما با 
اذن گرفته شده، مجدد بازگشت؛ به منابع انسانی گفتیم که مواردی که خاف اذن هست باید 

بررسی شود و این موضوع چه در قوه قضاییه چه غیراز آن باید اجرا شود.

 پرونده برخی مدیران بانکی به دادگاه رفت
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده های ارزی همچنان مفتوح است، 
آخرین وضعیت سه پرونده قضایی ولی اه سیف به کجا رسید و آیا دیوان محاسبات در بررسی 
پرونده این فرد به جرمی رس��یده که به قوه قضاییه ارس��ال کند ؛ پرونده چند مدیر آقای سیف 
همچنان مفتوح است، گفت: پرونده برخی از مدیران بانکی به دادگاه ارسال شده است و هنوز 
تعیین وقت نشده است، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وی افزود: یکی از مدیران 
بانکی همچنان در بازداشت است. محسنی اژه ای تصریح کرد: پرونده های قضایی مربوط به 
آقای سیف که در دادسرا بود، هنوز کیفرخواست در آن صادر نشده است. سخنگوی قوه قضاییه 
در رابطه با اینکه دیوان محاس��بات به جرم برخورده است، گفت: گویا حکم انفصال از خدمت 

ایشان در دیوان محاسبات قطعی شده اما جرمی رخ نداده است که به قوه قضاییه ارسال شود.

 اختاف میلیاردی در قیمت گذاری های زمین بابک زنجانی
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در پرونده بابک زنجانی شاکی 4 وکیل گرفته که هر 4 وکیل 
در تمام دادگاه ها حضور پیدا نکردند. برای پرونده بابک زنجانی 26 جلسه تشکیل شد و هر وکیل 
نزدیک یک میلیارد و 400 میلیون تومان گرفتند. وی تصریح کرد: بابک زنجانی در تهران زمینی 
دارد که گودبرداری و چندین بار هم قیمت گذاری شده است و اختاف بین دو قیمت گذاری چند 
میلیارد بوده اس��ت. محسنی اژه ای در خصوص  حادثه تروریستی چابهار و اهواز نیز گفت: من تا 
آنجایی که اطاع دارم 4 نفر بازداش��ت شده اند، البته شاید تعداد بازداشتی ها بیشتر باشد، در مورد 
حادثه تروریستی اهواز هم حداقل 20 نفر بازداشت هستند، البته هنوز دادگاهی تشکیل نشده است.

تأیید حکم اعدام باقری درمنی 
در دیوان عالی کشور  

سخنگوی قوه قضاییه در یکصدو سی و  چهارمین نشست خبری با اصحاب رسانه خبر داد

 اسامی محکومان جدید دادگاه های ویژه اعام شد
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چهره ها

آمادگی بورس 
برای خریدوفروش مسکن

شاپور محمدی، رییس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار از آمادگی بورس کاا 
برای انجام معامات مس��کن بدون 
محدودیت خبر داد و گفت: فرایندهای 
اداری سبب شده استقبال از اوراق تسه 

زمانبر باشد.
وی درباره نقش بازار س��رمایه در بازار 
مسکن اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از اقداماتی که در این 
زمینه انجام داده، انتشار اوراق رهنی مسکن است؛ استقبال از این اوراق خوب 
بود اما فرآیندهای اداری موجود بر سر راه این اوراق از سوی بانک عامل بخش 

مسکن، سبب شده است تا استقبال بیشتر از این اوراق، زمانبر باشد.
وی ادامه داد: تاکنون دو ِسری اوراق رهنی مسکن منتشر شده و با استقبال 

خوب خریداران این نوع ابزار مواجه شده است.
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار به صندوق های زمین و ساختمان به 
عنوان دومین ابزار بورسی بخش مسکن اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از 
وجوه تعامل بازار سرمایه و بازار مسکن، حضور شرکت های سرمایه گذاری 
ساختمان در بازار سرمایه است و سهام این شرکت ها در حال خرید و فروش 
از سوی سرمایه گذاران است؛ بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق 
س��ه بخش اوراق رهنی مس��کن، صندوق های زمین و ساختمان و خرید و 
فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری ساختمانی در بخش مسکن ورود 
کرده است. این ابزارها بسیار مناسب و معقول است اما اینکه بازار مسکن تا 
چه حد از این ابزار بهره ببرد، مسئله ای است که فعاان بخش مسکن برای 
آن باید برنامه ریزی کنند. محمدی تاکید کرد: سازمان بورس آمادگی دارد تا 
آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که برای حضور بیشتر بازار سرمایه در بخش 

مسکن باید تغییر کند، را اصاح کند.
وی درباره خرید و فروش فیزیکی مسکن در بورس کاا افزود: محدودیتی 
از این نظر نداریم، کسانی که عاقه مند به واگذاری واحدهای ساختمانی در 
بورس هستند، باید شکل کاا، متراژ  و همِگنی زمین آن واحد را تعیین کنند تا 

بتوانیم آن را در بورس کاا به فروش برسانیم.

افزایش قیمت 4 خودرو 
غیرقانونی باشد برخورد می شود

ش��هرام میرآخورلو، معاون بازرس��ی 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان گف��ت: در خصوص 
افزایش قیمت 4 خودرو تولید داخلی که 
اخیرا اعام ش��ده، بررسی های ازم 
صورت می گیرد و اگر این افزایش غیر 
منطقی و غیر قانونی باشد با عامان آن 
برخورد می ش��ود. وی افزود : براساس مصوبات ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ، دس��تگاهها و ش��وراهایی که مجاز به تعیی��ن قیمتند اختیار کار 
کارشناسی شان به سازمان حمایت و تصویب آن به تنظیم بازار واگذار شده 
است . او ادامه داد : اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم 
، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای 
زیر 45 میلیون تومان مربوط بوده اس��ت. در این خصوص هم پس از انجام 
جلساتی با خودروسازان و قطعه سازان داخلی ، قیمت تمام شده برآورد شد و 

تعیین گردیده است.
در مورد خودروهای باای 45 میلیون تومان هم می باید براساس ضابطه کاا 
قیمت گذاری شده تولیدات داخلی اختیار این قیمت گذاری با خودرو ساز است.
میرآخورلو گفت: در خصوص افزایش قیمت 4 خودرو تولید داخلی که اخیرا 
اعام شده ، بررسی های ازم صورت می گیرد و اگر این افزایش غیر منطقی 

و غیر قانونی باشد با عامان آن برخورد می شود.
او ادامه داد : از آنجا که خودرو سازان داخلی تجربه کافی در قیمت گذاری دارند، 
خاف است که بگویند از ضوابط قیمت گذاری بی خبر بوده ایم. خودرو سازان 
می بایست قبل از افزایش نرخ ها با سازمان حمایت هماهنگ می شدند البته 

تحقیقات ما هم چندان زمانبر نیست .
میرآخورلو افزایش قیمت ها را به دور از حاشیه بازار عنوان کرد و افزود: طبق 
قوانین خودروس��ازی ، تحویل فوری به تحویل تا 30 روز اطاق می شود و 

این قانون در خصوص خودروهایی که تعهدات معوق دارند خاف است .

پیامک های تبلیغاتی صفر نمی شوند
حسین فاح جوشقانی ، رییس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با 
بی��ان این ک��ه پیش بینی نمی ش��ود 
پیامک های تبلیغاتی به صفر برس��د، 
گف��ت: اقداماتی در ای��ن زمینه انجام 
دادیم که اگر واقعا کامل نباشد، ممکن 

است اقدامات دیگری هم انجام شود.
وی  با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی پیامک های تبلیغاتی اظهار 
کرد: برای شناسایی پیامک های انبوه مدیریت و کنترل پیامک های تبلیغاتی 
و سامانه هایی ایجاد کردیم، از جمله سامانه #800* و هم چنین سامانه هایی 

که مبتنی بر هوش مصنوعی و ارزیابی خود اپراتورها هستند، ایجاد شدند.
جوشقانی  درباره انواع پیامک های تبلیغاتی و نحوه مسدود کردن آن ها توضیح 
داد: پیامک های انبوه دو دسته هستند؛ یک سری سرشماره های مشخص که 
با 1000 و 2000 و مانند این ها شروع می شود که عموما شرکت های حقوقی 
هستند و مشترکان می توانند در سامانه، خواستار مسدود شدن این پیامک ها 
شوند. یک سری پیامک های آزاردهنده تبلیغاتی از سیم کارت های شخصی 
اس��ت که آن ها را هم شناسایی و مس��دود می کنیم. رییس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی در ادامه با بی��ان این که تاکنون حدود 50 هزار 
سیم کارت در این حوزه در شبکه سه اپراتور شناسایی شده به کمک اپراتوها 
و مسدود اما قاعدتا صفر نشده است و پیش بینی هم نمی شود که صفر شود 
گفت: علت این است که مسیرهای تبلیغاتی که در شرکت های کوچک وجود 
دارد، از جمله صداوسیما و بیلبوردهای شهرداری عموما آن قدر پرهزینه است 
که این شرکت ها به مسیرهای ارزان قیمتی مانند پیامک سوق پیدا می کنند 
ولو این که مردم اذیت شوند. فاح هم چنین خاطرنشان کرد: برای ساماندهی 
پیامک های تبلیغاتی، مصوبه 270 هم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
وجود دارد؛ ما گزارش ها را به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه دادیم و به زودی 
گزارش این اقدامات را نیز می دهیم. البته اگر این اقدامات واقعا کامل نباشد، 
ممکن است اقدامات دیگری هم انجام شود. معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات هم چنین درباره همکاری سایر اپراتورهای همراه برای پوشش مسیر 
ریلی به اینترنت نسل چهار بیان کرد: یک بحث، پوشش است که اپراتورها باید 
بر اساس پروانه هایشان پوشش هایی ایجاد کنند اما بیش از آن، تعهداتی که 
دارند، بحث های اقتصادی مطرح می شود. در جلسات اولیه ای که داشتیم این 
موضوع با همه اپراتورها مطرح شد که بتوانند از این ظرفیت ها استفاده کنند، 

زیرا راه آهن ظرفیت های ارتباطاتی بسیار خوبی در مسیر دارد.

  اقتصادی  

بان��ک مرک��زی از روز ش��نبه محدودیت جدید 
تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی 
کرده است. بانک مرکزی در اقدامی جدید از روز 
ش��نبه که البته قبًا از س��وی عبدالناصر همتی 
رس��انه ای ش��ده بود، محدودیت های تازه ای را 
ب��رای تراکنش های کارتی اعمال کرده اس��ت. 
همتی پیش از این در گفت وگوی تلویزیونی اعام 
کرده بود که برنامه جدی��د بانک مرکزی اعمال 
محدودیت برای تراکنش های بانکی به ازای هر 

شماره ملی است.
طبق این سیاس��ت جدید که به منظ��ور مبارزه با 
پولشویی اجرا شده و تاثیر بسزایی هم در کنترل 
نوس��انات ارزی داش��ته است، هر ش��ماره ملی 
می تواند در طول یک روز )24 س��اعت( نهایت تا 
100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. 
هر کارت بانکی نی��ز نهایت تا 50 میلیون تومان 
می تواند تراکنش بانکی طی 24 س��اعت داشته 

باش��د. یکی ازاه��داف بانک مرک��زی از اعمال 
بخش��نامه محدودی��ت تراکنش ه��ای کارتی، 
محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است 
که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف شرکت های 
psp و نظارت ضعی��ف بانک ها در خارج مرزها 

فعالیت می کنند.

   کاهش قیمت ها در بازار ارز و سکه
در جری��ان معامات روز گذش��ته، صرافی های 
بانکی هر دار آمری��کا را 11 هزار و 250 تومان 
خریدند و 11 هزار و 300 تومان تا س��اعت 14 به 
فروش رس��اندند. همچنین ن��رخ خرید هر یورو 
12950 تومان و نرخ ف��روش آن، 13 هزار و 50 
تومان بود. بازار س��که نیز روز گذشته با کاهش 
قیمت رو به رو بود. ب��ا وجود افزایش قیمت طا 
در روزهای گذش��ته، بازار طا و سکه  آرام بود و 
روند کاهشی خود را از سرگرفت و هر عدد  سکه 

تمام بهار طرح جدید و طرح قدیم به ترتیب س��ه 
میلیون و 785 هزار تومان و س��ه میلیون و 650 
هزار تومان رس��ید. در معامات دیروز نیم سکه، 
یک میلیون و 900 هزار تومان، ربع س��که یک 
میلی��ون و 100 هزار تومان و س��که یک گرمی، 
650 هزار تومان به فروش رسید. قیمت هر گرم 
ط��ای 18 عیار نیز 344 هزار تومان و هر مثقال 
طای آب شده 17 عیار  یک میلیون و 490 هزار 
تومان بود. هم چنین هر اونس طای جهانی نیز 
1248 دار قیمت داشت. پیش از این در معامات 
روز شنبه سکه تمام بهار آزادی 3میلیون 890 هزار 

تومان معامله می شد.
ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه فروشندگان 
و سازندگان طا و جواهر تهران درباره دلیل این 
کاهش قیمت در بازار داخلی، ب��ا وجود افزایش 
قیمت های جهانی، گفت:»یکی از دایل کاهش 
قیمت سکه و طا در بازار این است که دار در بازار 

به اندازه نیاز تامین شده و افزایش قیمت نداشته 
است و موضوع دیگر به مسائل جهانی پیرامونش 
برمی گردد و احتماا خرید چین و روس��یه از بازار 
طا و سکه کم یا قطع شده است.« وی تاکید کرد 
که مسلما انتظار کاهش قیمت در بازار هم چنان 
وجود دارد و همین مساله سبب می شود تا تقاضا 
برای خرید س��که و طا نیز در حالت انتظار باقی 
بماند و کاهش پیدا کند و با این وضعیت، هم چنان 
انتظار می رود روند ارزانی سکه تا واقعی شدن بازار 

و قیمت ادامه داشته باشد.

   پیش بینی روند کاهشی قیمت ها 
در چند روز گذش��ته بازار طا و سکه دوباره روند 
افزایشی به خود گرفته بود و نوسان داشت، اما از 
روز شنبه این روند برعکس شد و شاهد کاهش 
قیمت سکه و طا در بازار بودیم. افت قیمت سکه 
از س��قف روزانه و نزول به زیر کانال 3 میلیون و 
800 هزار تومان، امید افزایش��ی های بازار سکه 
را تا حدی کمرنگ کرد. شماری از معامله گران 
این بازار همچنان انتظار دارن��د، قیمت این فلز 
گرانبها در روزهای آینده در مسیر افزایشی قرار 
گی��رد. از نظر آنها در دو هفت��ه اخیر نیز وضعیت 
بازار س��که از لحاظ بازدهی بهتر از بازار ارز بوده 
است. هفته گذشته در حالی که دار به رشد 4/ 0 
درصدی اکتفا کرده بود، سکه نزدیک به 3 درصد 
افزایش قیمت را ثبت کرد. با این حال، برخی از 
معامله گران باور دارند، بازارساز از طریق عرضه 
دار و بازار ارز، قیمت سکه را نیز مدیریت می کند. 
از سوی دیگر این دسته باور دارند، سکه بازان تا 
زمانی که قیمت دار با روند افزایش��ی انتظاری 
آنها همراه نشود، ریس��ک خرید سکه را به جان 

نمی خرند. 
از نظر آنها، اگر قیمت دار برخاف سکه کاهش 
بیشتری را تجربه کند، ممکن است برخی از مردم 
عادی از ترس افت احتمالی سکه به دنبال دار، 
سکه های تحویل گرفته خود از طرح پیش فروش 
را وارد بازار کنند و همین موضوع قیمت س��که 
را تحت فش��ار بیش��تری قرار دهد. در خصوص 
نرخ دار نیز پیش بینی بس��یاری ازکارشناسان  
 از کاه��ش قیمت ها حکای��ت دارد. به گفته آنها 
دست اندازهایی از جمله افزایش تقاضا برای ارز 
در دی ماه  با توجه به سفرهای سال نو میادی 
وجود دارد که اگر مدیریت صحیح ش��ود شاهد 

کاهش قیمت ها در بازار ارز خواهیم بود. 

همزمان  با دومین روز اجرای  محدودیت تراکنش های بانکی صورت گرفت

 کاهش نرخ ارز در بازار
اخبار کوتاه

افزایش وام مسکن انبوه سازان 
به 110 میلیون تومان

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از افزایش وام مس��کن انبوه سازان به 
110 میلی��ون تومان خبر داد و گفت: از هفت��ه آینده فرآیند پرداخت 

وام آغاز می شود.
هوش��نگ عش��ایری با یادآوری این که پیرو بازدید از اس��تان ها و 
جلساتی که با کانون انبوه سازان، توسعه گران و سازندگان حرفه ای 
و تسهیلگران کشور برگزار شد متوجه کسری 4000 میلیارد تومانی 
در بودجه برنامه بازآفرینی شهری شدیم، اظهار کرد: با تاکید و توجه 
رهبر معظم انقاب بر موضوع و مس��اعدت سران سه قوه در نهایت 
اجازه دریافت یک میلیارد دار از صندوق توسعه ملی داده و ماه گذشته 

مقدمات دریافت این مبلغ فراهم شد.
وی با اش��اره به اینکه از ماه گذش��ته دریافت ای��ن منابع به صورت 
روزانه پیگیری می شود، افزود: جلساتی با مسئوان بانک مرکزی 
و سازمان برنامه و بودجه برگزار و شماره حساب شرکت نیز داده شد 

تا این مبلغ واریز شود.
وی تصریح کرد: در جلسه ای با کمیسیون اقتصاد مجلس، بانک مسکن 
و وزیر راه و شهرسازی، توافق شد برای انبوه سازان و سازندگان حرفه ای 
70میلیون تومان وام بدون سپرده گذاری با سود 18 درصد عاوه بر وام 
40 میلیون تومانی با نرخ سود 9 درصد در نظر گرفته شود. در مجموع وام 

ساخت مسکن برای انبوه سازان به 110 میلیون تومان بالغ می شود.
وی ب��ا بیان اینکه از هفته آینده فرآیند اعطای وام آغاز می ش��ود، 
اظهار کرد: به تدریج صدور پروانه ها آغاز و بافاصله افراد به بانک 
معرفی می شوند و قراردادها منعقد و از ماه آینده رسما پرداخت این 

وام ها آغاز می شود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه وامی با مبلغ 60میلیون 
تومان نیز بعد از ساخت در اختیار خریداران قرار می گیرد، بیان کرد: با 
همکاری بانک این امکان ایجاد شده است تا اطاعات افرادی که در 

صندوق یکم سپرده گذاری کردند در اختیار توسعه گران قرار بگیرد.

طرح انتقال آب از 
دریای خزر به سمنان  کلید خورد

با وجود این که اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان با 
تاخیر طوانی مدت روبه رو شد، اما رییس جمهوری در آخرین سخنان 

خود از حل مشکات موجود برای اجرای این طرح خبر داد.
طرح انتقال آب خزر به س��منان در کارگروه بررسی تأمین آب استان 
سمنان در س��ال 1384 به تصویب رس��ید و در پی آن، مصوبه هیات 
دولت در س��ال 1389 به وزارت نیرو، اباغ ش��د و سرانجام این طرح 
در س��ال 1391، به شرکت توس��عه منابع آب و نیروی ایران به عنوان 

مجری اباغ شد.
اما این طرح که با هدف نمک زدایی و تصفیه 200 میلیون مترمکعب آب 
از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فات مرکزی در استان 
سمنان، برای مصرف  شرب و صنعت طراحی شد، طی این سال ها با 
محدودیت عدم اخذ مجوز از سوی سازمان محیط زیست روبرو شد که 

همین مساله نیز اجرای این طرح را به تاخیر انداخت.
تا اینکه اخیرا رییس جمهور در سفر استانی خود به استان سمنان اعام 
کرد که از نظر دولت مش��کات انتقال آب از شمال ایران به استان  
سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است 
و اگر سرمایه داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور 
از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات ازم 

را در اختیار او قرار دهد.
هم چنین ایرج حیدریان،  مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای استان 
سمنان  در این باره اعام کرد که تدوین و نهایی شدن سند توسعه 
آب استان سمنان عاملی شد که طرح های انتقال بین حوزه ای آب 
در استان، از جمله انتقال آب دریای خزر توجیه پذیری داشته باشد، 
اقداماتی که در راستای سند توسعه آب استان انجام و منجر به این 
شد که سند آمایش آب محور نیز تهیه و تدوین شود و این پشتوانه 

محکمی برای انتقال آب دریای خزر است.
به گفته وی س��ند توس��عه آب استان س��منان، در جلسات شورای 
س��ازگاری با منابع آبی اس��تان تهیه و تدوین و در جلس��ه شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شد و گزارش آن به وزیر نیرو نیز 
اباغ شد و وزیر نیرو بیان کرد که گام بلندی برای انتقال آب دریای 

خزر در استان سمنان برداشته شده است.
این موضوع اگرچه مخالفت های نمایندگان شهرهای شمالی کشور 
در مجلس را در پی داش��ته اما به نظر می رسد که عزم دولت برای 
اجرای این طرح جزم شده اس��ت و در آینده نزدیک این طرح وارد 

مرحله اجرا خواهد شد.

چین واردات نفت از ایران را 
افزایش می دهد

به گفته منابع آگاه، چین قصد دارد در ماه جاری میادی سطح خرید و 
واردات نفت ایران را نسبت به دو ماه گذشته افزایش دهد.

پس از آنکه ایاات متحده آمریکا ماه گذشته هشت خریدار نفت ایران 
اعم از چین را از تحریم های ثانویه علیه جمهوری اسامی ایران معاف 
کرد، این کشور نیز هنچون سایر خریداران معاف تصمیم گرفته است 
تا در بازه زمانی معافیت از این تحریم ها خرید نفت از ایران را به میزان 
قابل توجهی افزایش دهد. بر اساس گزارش اویل پرایس، خریداران 
نفت ایران که از تحریم های ثانویه علیه این کشور معافیت گرفته اند، 
ق��ادر خواهند بود در یک فرصت حدودا 180 روزه یعنی تا اوایل ماه مه 
2019 میادی به خریداری و واردات نفت ایران ادامه دهند. بدین ترتیب 
چین بعنوان یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران، نیز در این مهلت 
180 روزه تا سقف 360 هزار بشکه در روز از ایران نفت خریداری کند.

در سالهای اخیر شرکت ملی نفت چین )CNPC( میلیاردها دار در 
صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کرده است که حاا بنابر گفته منابع 
آگاه، از دس��امبر 2018 این کشور قادر خواهد بود از حداکثر میزانی که 
اجازه خریداری نفت ایران را در این بازه زمانی محدود دارد، استفاده کند.

افزایش 1۹ درصدی 
واردات تلفن همراه

در هشت ماه امسال 280 میلیون و 401 هزار دار گوشی تلفن همراه 
وارد کشور شد که حکایت از رشد 19 درصدی واردات نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته دارد. طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه با 
هدف شناسنامه دار ش��دن یکی از پر مصرف ترین کااهای وارداتی 
کشور و مبارزه سیستمی با قاچاق تلفن همراه، از 14 آذرماه سال گذشته 
پیاده س��ازی و اجرا شد تا صرفه اقتصادی قاچاق گوشی از بین رفته و 
حقوق مصرف کنندگان آن رعایت شود. بررسی تازه ترین آمار گمرک 
از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در هشت ماه سال جاری 280 
میلیون و 401 هزار دار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که 
0.95 درصد از ارزش کل واردات در این مدت را به خود اختصاص داده 
است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 235 میلیون و 
778 هزار دار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود که 0.69 درصد 
از ارزش کل صادرات را شامل می شد. به این ترتیب آمار نشان می دهد 
که واردات گوشی تلفن همراه در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 18.93 درصد افزایش یافته است.
نوس��انات نرخ ارز در بازار و افزایش چندبرابری قیمت گوشی موبایل 

در ماههای اخیر، باعث کندی واردات این کاا در کشور شده است.

همزم�ان با دومین روز اج�رای  محدودیت تراکن�ش های بانکی، ن�رخ دار در معامات روز گذش�ته با کاهش
گروه

150 تومانی نسبت به روز شنبه به 11 هزار و 300 تومان رسید. نکته قابل توجه در وضعیت این روزهای بازار ارز، اقتصادی
خنثی سازی تحرکات داان ارزی توسط بازارساز است که می توان از آن به عنوان نوعی نبرد یاد کرد.  پس از 
آنکه نرخ داردر معامات روز پنج شنبه افزایش جزئی داشت، تاش برای ادامه این روند روز شنبه توسط داان 
ادامه داشت و البته توسط بانک مرکزی خنثی شد. بخشنامه بانک مرکزی برای محدودیت تراکنش های بانکی نیز از دیگر اقدامات 

بانک مرکزی در راستای کنترل بازار ارز بوده است که به گفته کارشناسان در کاهش نرخ ارز و تثبیت آن موثر واقع شده است. 
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کانبازار

کاهش ۱۱ درصدی قیمت لبنیات از امروز
در ماه های اخیر شاهد افزایش قیمت قانونی و غیرقانونی لبنیات در بازار توسط برخی برندهای مطرح بوده ایم 
و بارها دستگاه های نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تخلف بودن این افزایش 

قیمت ها را اعام کرده بود. بر این اساس کاهش قیمت هادر دستور کار قرار گرفته است.
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعام کرد که پس از بررس��ی های صورت گرفته از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعیین نرخ های جدید، از روز دوشنبه کاهش قیمت هفت تا 11 درصدی 

لبنیات اعمال می شود.
رضا باک��ری در این ب��اره اعام کرد: »در پی بررس��ی های ص��ورت گرفته، س��ازمان مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان کاهش قیمت لبنیات با در نظر گرفتن حاش��یه س��ود قانونی 14 درصدی در دستور کار قرار 

گرفت که رضایت کارخانه ها را نیز در برداشت.«
وی ادام��ه داد: »در این می��ان نرخ های جدید که کاهش قیمت هفت تا 11 درص��دی انواع لبنیات را باعث 
می شود، به تصویب سازمان حمایت رسید و به کارخانه های لبنی اباغ شد که این قیمت های مصوب را روی 
محصوات خود درج کنن��د.« دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، درباره قیمت های جدید لبنیات نیز این گونه 
توضیح داد که به عنوان مثال هر بطری شیر کم چرب 4100 تومان، نیم چرب 4250 تومان، پرچرب 4450 

تومان و هر بطری شیر کامل 4500 تومان تعیین شده است.
باکری اضافه کرد: پنیر UF 400 گرمی نیز 6900 تومان قیمت گذاری شده است و نرخ هر دبه ماست 2.5 
کیلوگرمی کم چرب، 10 هزار و 900 تومان و پرچرب 11 هزار و 700 تومان به تصویب رسیده است. هم چنین 

هر ماست 900 گرمی کم چرب نیز 4350 و پرچرب 4750 تومان باید فروخته شود.
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی تاکید کرد: از روز دوش��نبه 19 آذر همه کارخانه های لبنی باید این قیمت ها 
را روی محصوات ش��ان درج کنند و هر برندی از این نرخ ها تعدی کند، مرتکب تخلف شده و دستگاه های 

نظارتی با او برخورد خواهند کرد.

اما و اگرهای طرح افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها
وجود ش��رایط تورمی در اقتصاد باعث شده است تا بس��یاری از حقوق بگیرانی که حقوق ثابتی می گیرند 
و امکان افزایش درآمد خود را ندارند از این وضعیت متضرر ش��وند؛ چرا که در ش��رایط تورمی این قدرت 
خرید اس��ت که روز به روز کاهش پیدا می کند. در چنین شرایطی نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه 
گفته است که “در بررسی بودجه سال 98 تا اینجا بر اساس افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان تصمیم 

گرفته و عمل می کنیم«.
علی مزیکی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه با چند بعدی توصیف کردن مساله  افزایش 20 درصدی حقوق ها 
در س��ال آینده، اظهار کرد: »افزایش حقوق ها روی بخش خصوصی ه��م اثر می گذارد و باعث افزایش 
انتظار برای افزایش حقوق در آن بخش هم می ش��ود، اما مساله ای که باید به آن توجه کرد این است که 

این افزایش حقوق ها چقدر می تواند باعث افزایش بهره وری نیروی کار شود.«
این اقتصاددان با بیان این که به جای قانون گذاران، اتحادیه ها و صنف های تخصصی باید پیگیر افزایش 
حقوق ها باش��ند، به ایس��نا گفت: »افزایش 20 درصدی حقوق ها به طور یکسان و برای همه نیروهای 
کار هم می تواند باعث ایجاد احس��اس نابرابری شود به این صورت که با افزایش 20 درصدی حقوق آن 
شخصی که یک میلیون تومان حقوق می گیرد 200 هزار تومان و حقوق آن کسی که 10 میلیون حقوق 

می گیرد، دو میلیون تومان افزایش پیدا می کند.«
مزیکی افزایش حقوق ها بعد از افزایش تورم را بدیهی توصیف کرد و ادامه داد: مطالعات نشان می دهد که 
این افزایش حقوق ها به شرطی می تواند موفق باشد که برای بنگاه ها محدودیت قیمتی وجود نداشته باشد. 
غامرضا تاجگردون، رییس کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی نیز در این 
خصوص گفت: افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده با کاهش ارزش پول ملی تناسبی ندارد.

وی یادآور شد: دولت با توجه به منابع مالی در اختیار و مقتضیات افزایش 20درصدی حقوق کارمندان را 
در نظر گرفته است که البته باید ایحه بودجه سال98 بصورت دقیق مورد بررسی قرار بگیرد.

وزیر نیرو ب�ا تاکید بر اینک�ه با وضع تعرفه ه�ای جدید هیچ 
تغییری در قبوض برق 75 درصد مشترکان ایجاد نخواهد شد، 
گفت: برای مشترکان پرمصرف نیز مسیر را باز گذاشته ایم تا 
مصرف خود را مدیریت کرده و شامل تعرفه های جدید نشوند.

رضا اردکانیان در یک برنامه تلویزیونی با اش��اره به اینکه نیاز به آب و 
برق در کشور همزمان با رشد جمعیت روند صعودی به خود گرفته است، 
تصریح کرد: »باید در شیوه های مصرف خود دقت بیشتری داشته باشیم 
تا اگر گرفتار دوره های بزرگ خشکس��الی شدیم، جامعه دچار تنش به 

ویژه در بخش آب شرب نشود.«
وی تاکی��د کرد: »به همین منظور درصددیم ت��ا تعداد کمی از مصرف 
کنندگان را که درصد باایی از مصرف را به خود اختصاص داده اند و به 
عنوان مشترکین پرمصرف شناخته می شوند را تشویق کرده تا به جرگه 

خوش مصرف ها بپیوندند.«
وزیر نیرو با بیان اینکه 57 درصد مش��ترکان بخش آب ش��رب کمتر از 
الگوی مصرف استفاده می کنند، ادامه داد: »باید به گونه ای عمل کنیم 
که این مشترکان تشویق شوند که طبیعتا بخشی از این تشویق ها مادی 
خواهد بود.« وی افزود: »بنابراین سیس��تمی طراحی شده و در دستور 
کار هیئت دولت اس��ت تا شهروندانی که از الگوی تعیین شده نیز کمتر 
مصرف می کنند عما رقم صرفه جویی ش��ده در قبوض آن ها اعمال 

شده و آن را دریافت کنند.«
اردکانی��ان اضافه کرد: »اگر الگوی مصرف برای ی��ک خانواده در ماه 
حدود 15 مترمکعب اس��ت و میزان مصرف این خان��وار ماهیانه به 12 
مترمکعب می رس��د طبیعتا به ازای میزان مصرف باقی مانده تا سطح 
الگوی مصرف مبالغی در اختی��ار خانواده ها قرار خواهد گرفت تا از این 

محل نیز درآمدی داشته باشند.«
وزیر نیرو خاطرنش��ان ک��رد: »در حال حاضر 43 درصد مش��ترکان ما 
مصرف باای الگو تعیین شده دارند که دلیل اصلی آن ارزان بودن این 
مایع حیاتی اس��ت. هم اکنون قیمت یک لیتر آب معدنی 20 هزار ریال 
است ولی هزینه ای که مشترکین برای یک لیتر آب با کیفیت در شهرها 

پرداخت می کنند حدود پنج ریال و در روستاها حدود دو ریال است.«

اردکانیان ادامه داد: »در س��بد هزینه خانوار مجموعه پول صرف شده 
برای آب و ب��رق تنها از پولی که برای دخانیات صرف می ش��ود کمتر 
اس��ت، بنابراین با وجود چنین قیمت هایی که تقریبا حدود صفر اس��ت 
چگونه می توان از مش��ترکین پرمصرف انتظار صرفه جویی و اصاح 

الگوی مصرف داشت.«
وی با تاکید بر اینکه با وض��ع تعرفه های جدید هیچ تغییری در قبوض 
برق 75 درصد مشترکان ایجاد نخواهد شد، ادامه داد: »برای مشترکان 
پرمصرف نیز مس��یر را باز گذاشته ایم تا مصرف خود را مدیریت کرده و 

شامل تعرفه های جدید نشوند.«
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه وضع تعرفه های جدید برق موجب کاهش 
درآمدهای این بخش خواهد داش��ت، اضافه کرد: »درصددیم در حوزه 
برق نیز هر مش��ترکی که کمتر از الگو اس��تفاده می کن��د، به ازای هر 

کیلووات ساعتی که کمتر مصرف می کند مبالغ آن را دریافت کند.«
اردکانیان خاطرنش��ان کرد: »ب��ا وجود اینک��ه درآمدهای بخش برق 
ناش��ی از این تعرفه ها کاهش پیدا خواهد کرد، ولی صنعت برق هم در 
این بخش بهره مند خواهد شد. زمانی که این تعرفه ها اعمال شود و اثر 
اصاحی خود را اعمال کند طبیعتا نیاز به سرمایه گذاری سنگین برای 

ساخت نیروگاه  کمتر می شود و ما ناچار نخواهیم بود هر سال چند هزار 
مگاوات نیروگاه جدید بس��ازیم تا بتوانیم رشد مصرف هفت درصدی 

را پاسخگو باشیم.«
وی با تاکید ب��ر اینکه تعرفه های جدید برای چهار ماه تیر تا ش��هریور 
اعمال خواهد شد، یادآور ش��د: »13 آبان ماه سال جاری تفاوت اوج بار 
ما با تابستان امس��ال به حدود 22 هزار و 800 رسیده بود که عمده این 
رقم ناشی از دستگاه های سرمایشی است. سالیانه حدود 850 هزار کولر 
گازی وارد کش��ور می ش��ود که 70 درصد آن ها غیراستاندارد و قاچاق 
هستند که بخش زیادی از افزایش مصرف برق مربوط به دستگاه های 

یاد شده است.«
وزیر نیرو تاکید کرد: »بنابراین با تصویب تعرفه های جدید تا پایان آذرماه 
فرصت کافی در اختیار داریم تا شهروندان را در جریان کامل این مسائل 
قرار دهیم و آموزش های ازم به مشترکان پرمصرف داده شود. بر این 
اساس همراه قبوض آن ها یک قبض مجازی نیز ارسال خواهد شد تا به 
خوبی مطلع شوند اگر در خردادماه سال آینده مصرفی مشابه خرداد سال 
1397 داشته باش��ند با وضع تعرفه های جدید باید چه مبالغی پرداخت 
کنند تا پیش از شروع چهارماه یاد شده به فکر مدیریت مصرف باشند.«

جزییات تغییر قبوض برق 



512/7آگهی اباغ مزایده مال غیر منقول به شخص محکوم علیه در اجرای ماده 130 قانون 
اجرای مدنی

کاس�ه اج�رای 97/2304  ل�ه ابوالفضل ابراهیمی فرزند عزیز اله علیه مهدی ملک زاده فرزند محمدباقر جهت ش�رکت در مزایده مورخه 
1397/10/3 در این اجرا حاضر شوید.97/100/1252

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان سبزوار
512/8اباغ وقت رسیدگی

به ش�رکت مهندسی شبنم سازه اس�فراین اباغ که علی صادق نیا فرزندمحمدعلی دادخواستی به خواس�ته پرداخت 60/000/000 ریال و 
خس�ارات دادرسی علیه شما ارائه که به کاس�ه  6/97/820 ثبت و برای مورخه 1397/10/22 ساعت 17/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
است.شما می توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام ادرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمایید.97/100/1282 
شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/9آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 961035 این دادگاه آقایان و خانمها بیژن،رضا، مینا، منیژه، مهستی، مژینه، مریم، بی بی مریم شهرت همگی 
علوی خراسانی مقدم ورثه مرحوم دکتر سید ابوالقاسم علوی خراسانی مقدم و بنفشه موسوی فرزند رضا،زهره اسدی فرزند علی ، مجتبی 
هروی فرزند محمد حسین متهم هستند به فروش مال غیر موضوع شکایت آقایان براتعلی عابدین زاده فرزند تاج محمد، غامرضا ابروزن 
فرزند محمد ابراهیم، حسین معبودی ، مجتبی آبیاری، علی جمعه نوری ، غام علی علی پور، حسین جمعه زاده، غامعباس تیاب، غامرضا 
ترنجیده، غام رضا خاکپورمقدم ، غام محمد خاکپور مقدم، محمدرضا خاکپور،محمدحسن معبودی، غامرضا معبودی، غامرضا عابدین 
زاده ، طاه�ره فهیم�ی علی آباد، مرتضی آبیاری، داود جعفر زاده، مرتضی عابدین زاده ، علی اکبر منفرد،  عباس غامی ،علی عابدین زاده 
،غام محمدخاکپور،داود عاردین غامرضا جعفرزاده، محمدرضا معبودی،محمداس�ماعیل آبیاری، مصطفی آبیاری، کلثوم طراح، مصطفی 
ابروزن،محمدرضا ابروزن با وکالت آقای محمدحسین رجائی لذا به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبردگان در اجرای ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری از طریق نشر آگهی به ایشان اعام در وقت رسیدگی روز چهارشنبه 1397/10/23 ساعت 10/30 صبح در شعبه 101 دادگاه 
کیفری دو شهرستان خواف حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در جلسه  رسیدگی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خواف

512/10رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جواد صادق نژاد دهمیانی دارای شناس�نامه ش�ماره 620 به شرح دادخواست به کاسه 97/ 579 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله صادق نژاد دهمیانی به شناسنامه 4در تاریخ 1397/8/29 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی اکبر صادق نژاد دهمیانی به  ش.ش 0890058210 متولد 
68/7/12  فرزند متوفی 2-علی صادق نژاد دهمیانی به  ش.ش 0890253323 متولد 71/9/12  فرزند متوفی 3- زهرا صادق نژاد دهمیانی به  
ش.ش 828 متولد 58/1/1  فرزند متوفی 4- فاطمه صادق نژاد دهمیانی به  ش.ش 4307 متولد 63/10/1  فرزند متوفی  5- معصومه صادق 
نژاد دهمیانی به  ش.ش 08901992990 متولد 70/7/15  فرزند متوفی 6-جواد صادق نژاد دهمیانی به  ش.ش 620 متولد 65/6/29  فرزند 
متوفی 7- درجهان نوری  دهمیانی به  ش.ش 9 متولد 37/3/3  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 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 پنج شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/11آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
نظر به اینکه بموجب پرونده اجرائی به کاسه 960067 اجرای احکام مدنی دادگستری بجستان محکوم علیه آقای حبیب اله ابراهیم زاده فرزند 
محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 249/444/000 ریال )بدین توضیح که مبلغ 20/547/000 ریال بابت اصل خواسته در حق آقای اصغر ستوده 
مبلغ 195/453/000 ریال از اصل خواسته در حق آقای اکبر قدیمی و همچنین مبلغ 5/560/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 6/384/000 ریال 
حق الوکاله وکیل و مبلغ 17/000/000 ریال بابت هزینه کارشناس مرحله بدوی و مبلغ 4/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی مرحله اجرا در حق 
محکوم لهم آقایان اکبر قدیمی فرزند غامحسین و اصغر ستوده فرزند غامرضا و از آنجایی که محکوم علیه فوق از بابت بدهی خود دو سهم 
ازکل 12 سهم شرکت شن شویی نور بجستان به شماره یک صد و نود وچهار ثبت شرکت های گناباد وشماره ملک یک فرعی از 381 اصلی دفتر 
22 صفحه 522 بخش دوگناباد جهت پرداخت دیون خود معرفی ننموده اس�ت و از س�وی این اجرا توقیف و هر سهم آن به مبلغ 530/000/000 
ریال)پانصد و سی میلیون ریال( که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که پس از اباغ نظریه ارزیابی مصون از اعتراض باقی 
مانده است .لذا در اجرای  درخواست محکوم له از مال معرفی شده مقرر شده تا اندازه محکوم به و هزینه های اجرایی به میزان 47 درصد از یک 
سهم از کل دوزاده سهم ملک مذکور طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در اجرای مواد 49 الی 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از 
طریق مزایده به فروش خواهد رفت. لذا مقرر شده در روز یکشنبه مورخ 1397/10/09 از ساعت 10 الی 11 ظهر از طریق مزایده حضوری و با حضور 
نماینده محترم دادستان عمومی وانقاب شهرستان بجستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجستان واقع در ساختمان 
دادگستری- طبقه دوم – اتاق 302 به فروش برسدشرح اموال مورد مزایده بدین شرح است:1- زمین ملک مذکور دارای پاک ثبتی یک فرعی 
از 381 اصلی به شماره 194 ثبت شرکتهای گناباد و به نام شرکت نوربجستان می باشد2- شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات شن 
شوئی )کلیه ملحقات و امکانات از قبیل خط تولید شن شویی و امتیازات برق  و ابنیه و دستگاه های موجود(به مساحت 39975 مترمربع واقع در 
بجستان – حسین آباد – بخش دو گناباد می باشد.3- قرار است در این مرحله از مزایده 47 صدم مشاع از یک سهم از کل دوازده سهم و ملحقات 
ملک مذکور به مبلغ 249/100/000 ریال به فروش برسد.4- مزایده از قیمت 249/100/000 ریال شروع و ملک به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار 
خواهد شد.طالبین به خرید می توانند حداکثر ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدیدشان از مال 
مذکور داده شود .ضما ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد که باید  در روز مزایده پرداخت و باقیمانده 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب  سپرده دادگستری واریز و فیش مربوطه را به این اجرا تحویل نمایند در غیر این صورت ده درصد 
اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد..این آگهی در راستای مواد 117، 114و118 قانون اجرای احکام مدنی 

مصوب 1359 در یکی از جراید کثیراانتشار طی یک نوبت درج می گردد و مزایده نوبت اول می باشد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهستان بجستان 

511/1آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای مصیب تیما فرزند عبدل    فعا مجهول المکان  اباغ میگردد که رضا اسعدی دادخواستي به خواسته الزام به تنظیم سند 
به طرفیت شما به شعبه 272 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 272/97/308 ثبت وبرای  روز 4 شنبه مورخه 97/10/26 ساعت 
17 بعداز ظهر  وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی 
می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 272 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره .. به نشانی 
ش�هرک طرق خ س�امی 33 طبقه سوم صندوق قرض الحسنه شهید واحدی مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست  و 

ضمائم را دریافت و در صورت عدم حضور وفق مقررات غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 272 شورای حل اختاف مشهد

512/12آگهی اباغ وقت رسیدگی در پرونده کاسه 9709985177000584*
وقت رسیدگی: 1397/10/30 روز یکشنبه ساعت 11 ؛خواهان:خانم زهرا فیاضی لچه گورابی فرزند نادر ؛خوانده: آقای نادر فیاضی لچه گورابی 
فرزند محمد )مجهول المکان(؛ خواسته:اذن در ازدواج؛  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی خواهان خانم زهرا فیاضی لچه گورابی به 
طرفیت خوانده آقای نادر فیاضی لچه گورابی فرزند محمد به  خواسته اذن در ازدواج  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709985177000584 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان چناران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 11 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان چناران

512/13آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای مصطفی وطن دوس�ت  فرزند عباس  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای علیرضا اکبریان فرزند غامرضا  
دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه به طرفیت شما به شعبه مرکزی  
ش�ورای حل اختاف بجس�تان ارائه و به کاسه 97/658 ثبت و برای روز ش�نبه مورخ 1397/10/22 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی 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 رسیدگی 
به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه مرکزی شهرستان بجستان مستقر در ساختمان دادگستری شهرستان بجستان 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.
مدیر دفتر شورای حل اختاف شهرستان بجستان

512/14رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عباسعلی اسدی با کد ملی 0901626643 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 970230 
شعبه سه تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان محمد اسدی به شناسنامه 8 در تاریخ 1396/8/30 در اقامتگاه دائمی 
خود در گذشته  و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-مریم  اسدی  فرزند محمد ش.م  0901675751 ت.ت 1356 دخترمتوفی 
2- فاطم�ه اس�دی فرزندمحمد ش.م  0944131603 ت.ت1344 دختر متوفی 3- صغری اس�دی  فرزند محم�د ش.م 0900284587 ت.ت 
1353 دخترمتوفی 4- عباس�علی اس�دی  فرزند محمد  ش.م0901626643 ت.ت 1350 پسر متوفی 5- حسن اسدی  فرزند محمد  ش.م 
0901533696 ت.ت 1339 پس�ر متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
دفتر شعبه سه  شورای حل اختاف شهرستان خلیل آباد 

512/15اجرائیه
شماره بایگانی شعبه:970205؛مشخصات محکوم له/محکوم لهم: حمیدرضا حیدری فرزند محمدرضا به نشانی :استان خراسان رضوی- شهرستان 
نیشابور-شهر خرو- شهرک امام رضا نبش خ حکیم؛ مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: 1- مهدی حیدری فرزند محمد به نشانی استان 
خراسان رضوی-شهر نیشابور –روستای خرو-شهرک امام رضا خیابان فرهنگ پشت کانتری فاز -2- الیاس شیرین دوست بزمین آبادی فرزند 
داود به نشانی استان مازندران-شهرستان ساری- خیابان جمهوری اسامی – روبروی عکاسی جام جم-پوشاک خانه صورتی )محل کار(3- 
حسین مرشدلو فرزند علیرضا؛ محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 9709975206400408 محکوم علیهم 
محکوم اند به این شرح که خوانده آقای حسین مرشدلو به پرداخت 220/000/000 ریال از باب پشت نویسی به عنوان ضامن و به صورت تضامنی 
و خوانده آقای الیاس شیرین دوست به پرداخت 150/000/000 ریال و آقای مهدی حیدری به پرداخت 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته )چک 
های موضوع خواسته(و هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیرتأدیه از سررسید تا وصول مبلغ چک که هنگام وصول برابر ماده 522 
قانون آیین دادرسی مدنی در اجرای احکام محاسبه و تعیین خواهد شد به صورت تضامنی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق 
صندوق دولت. ؛محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول ، به طورمشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی 
که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اواز اشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییردیگردراموال مذکور اززمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم ، حبس تعزیری درجه 
هفت را درپی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(5- انتقال مال به دیگری 
به هرنحو با انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی 
روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش زبرخان

512/16آگهی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواس�تی به طرفیت خواندگان حس�ین مکاری زاده و شیما جنیدی منیره مقصر، علیرضا تیموری ، حسین 
نژادرحیم، کاظم نژادرحیم به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 211774025 ریال بابت یک فقره چک بانک سپه به 
شماره چک 396799 و مطالبه خسارت تاخیرتادیه و مطالبه خسارات دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان کاشمر نموده که جهت 
رسیدگي به شعبه  اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر واقع در کاشمر ارجاع و به کاسه 970882 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1397/10/25 ساعت 8/30 تعیین شده است. بعلت مجهول المکان بودن خوانده علیرضا تیموری و درخواست خواهان 
و ب�ه تجوی�ز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدني و دس�تور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

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

512/17آگهی مزایده مرحله اول
به موجب پرونده اجرایی 970208 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان درگز به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن ترکه مرحوم 
قنبر قنبری حکم به فروش ماترک گردیده است لذا بنا به تقاضای وکیل احدی از ورثه به نام خانم رقیه قنبری محکوم له از طریق دایره اجرا 
اموال وی به مشخصات مندرج  در ذیل یک قطعه  زمین باغی به مساحت 1100 متر به همرا آب 2- یک قطعه زمین آبی به مساحت 3063 متر 
با آب 3- یک قطعه باغی میم به مساحت 2055 متر و4- یک قطعه زمین آبی به مساحت 3989 مترو5- یک قطعه زمین دیم به مساحت 
6745 و 6- یک قطعه زمین دیم به مساحت 885 متر و7- یک قطه زمین آبی به مساحت 5200 متر که توسط کارشناس دادگستری آقای 
یونس تقی پور به قیمت 280/000/000 ریال ارزیابی گردیده مقرر شد در تاریخ 1397/10/05 روز چهارشنبه و از ساعت 10 لغایت 11 ازطریق 
مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان درگز در محل اجرای احکام مدنی به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده به کسانی که 
بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد.متقاضیان به خرید می توانند حداکثر ظرف مدت پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 
اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدیدشان از اموال توقیفی داده شود .بدیهی است ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده 

دریافت خواهد شد و تحویل اموال تابع مقررات جاری می باشد.
قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان درگز

512/18رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه آقایی فرگ داراي شناسنامه شماره 16به شرح دادخواست به کاسه 3/533/97 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامرضا نخعی مقدم به شناسنامه 1516 در تاریخ 1391/5/31در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حبیب اله نخعی مقدم ش.م 0902219324 ت.ت 1347/1/7 فرزند متوفی 2- بتول 
نخعی مقدم ش.م 0902176153 ت.ت 1342/1/9 فرزند متوفی 3- محمد نخعی مقدم ش.م 0902147501 ت.ت 1339/1/6 فرزند متوفی4- 
حسین نخعی مقدم ش.م 0901367664 ت.ت 1363/10/7 فرزند متوفی 5- فاطمه آقائی فرگ ش.م 0902046748 ت.ت 1323/3/25 همسر 
متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه سه شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

512/19آگهی
شماره بایگانی شعبه:970365؛ خواهان: نعمت مست کاریزی با وکالت آقای عبدالرحمن ریزه گی به نشانی تایباد- خیابان شهید ملکی- بین 
ش�هید ملکی 5و7- پاک 85؛ خوانده: حس�ن امالیان ساکن:تربت جام-فلکه پادگان- بسمت تایباد مغازه لبنیات خوشمزه)فعا مجهول 
المکان(؛ خواس�ته: مطالبه وجه به انضمام خسارت دادرسی وخسارت تأخیرتأدیه؛ رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای نعمت میش مست 
کاریزی فرزند دلدار با وکالت آقای عبدالرحمن ریزه گی به طرفیت آقای حسن امالیان فرزند علی محمد مبنی بر مطالبه وجه 3 فقره سفته 
به شماره های 880028 ، 880029، 880030 هرکدام سیصد میلیون ریال جمعا نهصد میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل ، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق سفته ها و عدم حضور خوانده علیرغم اباغ از طریق نشرآگهی و عدم ارائه 
دلیل ودفاع مناسب و سایر محتویات پرونده، دادخواست خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 320 ،249، 309 و 307 قانون تجارت و 522 
، 519، 515 ،198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال در حق خواهان به انضمام هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و تأخیرتأدیه از تاریخ 1397/5/17)یوم طرح دادخواست( محکوم می نماید. رأی صادر شده غیابی ، ظرف 20 روز پس از 

اباغ،قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
دادرس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد

512/20آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله به خانم 1-ناهید وزیری فرزین 2- محمد عربی فعا مجهول المکان اباغ می گردد که برابر دادنامه 385-97/5/24 شعبه یک 
شورای حل اختاف گناباد حکم به پرداخت تضامنی مبلغ 85/537/746 ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیرتأدیه بر مبنای 31 درصد 
از تاریخ تقدیم دادخواست 97/2/23 لغایت زمان  پرداخت نسبت به مانده اصل بدهی 42/331/647 ریال ؛مبلغ سه میلیون و هفتاد و نه 
هزار و دویست و هشتاد و هفت ریال بابت حق الوکاله وکیل ؛ یک میلیون و پانصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی ؛صد و پنجاه هزار 
ریال بابت هزینه انتشار آگهی روزنامه کثیراانتشار در حق خواهان. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی می گردد. تا نامبرده/

نامبردگان مهلت 20 روز پس از اباغ در دفتر شعبه یک شورای حل اختاف گناباد حاضر و چنانچه اعتراضی دارد، اعام  نماید در غیر این 
صورت رأی قطعی خواهد شد.

مسئول دفتر شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/31دادنامه
پرون�ده کاس�ه:9109985172500847 ش�عبه دوم دادگاه عموم�ی حقوق�ی دادگس�تری شهرس�تان تربت جام تصمیم نهایی ش�ماره 
9709975172500443 ،خواهان: آقای نوراله رس�ول خواه فرزند غامرس�ول به وکالت خانم زهرا امیرزی فرزند ابراهیم به نشانی خراسان 
رضوی- تربت جام-خ المهدی –جنب مجمع طبقه فوقانی سوپر معلم ؛ خواندگان: 1- خانم مهناز محمدی فرزند حسن به نشانی مجهول 
المکان 2- خانم منصوره محمدی فرزند حس�ن به نش�انی مجهول المکان؛ خواسته ها: الزام به تنظیم سند رس�می ملک  ؛رأی دادگاه: در 
خصوص دعوای آقای نوراله رسولی خواه فرزند غام رسول با وکالت خانم زهرا امیرزی بطرفیت خانم ها1- مهناز 2- منصوره شهرت هر دو 
محمدی فرزندان حسن به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سهم اارث خواندگان از ماترک مرحوم 
حسن محمدی به میزان ده ساعت مشاع از مدار 12 سهم از پاک 127 اصلی موسوم به حیانو بخش 13 مشهد مقوم به پنج میلون و یک هزار 
تومان به احتساب خسارات دادرسی مفادا اینکه خواهان و وکیل ایشان حسب دادخواست تقدیمی و شرکت در جلسات دادرسی احماا 
مدعی گردیده به موجب یک فقره س�ند عادی مورخ 71/6/15 مقدار بیس�ت ساعت مشاع از مدار 12 سهم از محل سهم اارث خواندگان 
خریداری نموده که به میزان ده ساعت آب متعلق به خواهان می باشد که به دلیل  استنکاف خواندگان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته 
نموده است .خواندگان علیرغم اباغ قانونی حضور نیافته و دفاع موثری به عمل نیاورده اند.با عنایت به محتویات پرونده مصدق یک فقره 
سند عادی مورخ 71/6/15 که حاکی است وقوع عقد بیع به میزان سهم اارث خواندگان نسبت به یک قطعه زمین به همراه متعلقات آن می 
باشد وخواندگان علیرغم اباغ قانونی اخطاریه در جلسات دادرسی حضور نیافته و نسبت به دعوی مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده اند 
و مستند مذکور مصون از هر گونه ایرادی مانده و استعامات واصله از اداره ثبت اسناد  و اماک تربت جام که حاکی از مالکیت رسمی مرحوم 
مورث خواندگان در پاک 127 اصلی بخش 13 مش�هد می باش�د و تا کنون نسبت به ترکه موصوف تقسیمی به عمل نیامده است و نظریه 
کارشناسی منتخب که علیرغم اباغ مصون از اعتراض موثر مانده حاکی است میزان سهم اارث هر یک از خواندگان 163455/71 سهم از 
500800 می باشد و سند عادی خواهان با محل متنازع فیه انطباق دارد هر چند وکیل خواهان به استناد زمان وقوع عقد مدعی گردیده همسر 
مرحوم مورث در زمان وقوع عقد سهم اارثی نداشته که می بایست مطابق زمان عقد اقدام به تعیین میزان مالکیت طرفین در رقبه موصوف 
گردد.لکن نظر به مراتب فوق خصوصا استعامات واصله از اداره ثبت اسناد و اماک تربت جام حاکی است ترکه تا کنون تقسیم نگردیده و 
به موجب تبصره الحاقی مصوب 89/5/26 ماده 946 قانون مدنی قابلیت عطف به ماسبق را داشته و دفاعیات وکیل خواهان باوجه می باشد 
.لذا دادگاه دعوی خواهان را در این مرحله از دادرسی محمول به صحت تلقی و مستندا به مواد 10 ،  219، 220 ، قانون مدنی و مواد 198 و 502 
و 519  قانون آیین  دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی و قاعده فقهی اذن شی در شی در لوازم آن می باشد وتنظیم سند 
رسمی از لوازم عرفی و قانونی بیع بوده و حکم به الزام خواندگان به حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی وانتقال میزان سهم اارث خود 
هر یک به میزان 163455/71 سهم از 500800 سهم از پاک ثبتی 127  اصلی بخش 13 مشهد موسوم به حیانو به انضمام هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل به میزان تمبر ابطالی که موارد اخیر پس از قطعیت دادنامه در مرحله اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید. نس�بت به مازاد محکومیت خواندگان نظر به اینکه به فرض صحت وقوع عقد بیع بیش از میزان س�هم اارث 
خواندگان با توجه به عدم مالکیت آنان معامله به اموال غیر تلقی و غیر نافذ بوده و دلیلی مبنی برتنفیذ مالک رس�می وجود ندارد 
مستندا به ماده 197 قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان 
صادر می نماید.رأی صادره نس�بت به خواندگان در خصوص محکومیت آنان غیابی وظرف بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان 

رضوی است و نسبت به خواهان حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی می باشد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

512/32دادنامه
پرونده کاس�ه:9109985172500847 ش�عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگس�تری شهرس�تان تربت جام 
تصمیم نهایی ش�ماره 9709975172500784 ،خواهان: آقای نوراله رس�ول خواه فرزند غامرس�ول به وکالت 
خانم زهرا امیرزی فرزند ابراهیم به نشانی خراسان رضوی- تربت جام-خ المهدی –جنب مجمع طبقه فوقانی 
س�وپر معل�م ؛ خواندگان: 1- خانم مهناز محمدی فرزند حس�ن به نش�انی مجهول الم�کان 2- خانم منصوره 
محمدی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان؛ خواسته : اصاح رأی ؛رأی دادگاه: پیرو دادنامه شماره )گزارش 
اصاحی( ش�ماره 9709975172500443 مورخ 97/5/14 ای�ن دادگا با عنایت به اینکه دادنامه مزبور از حیث 
میزان سهم اارث خواندگان دارای اشتباه تایپی بوده است توجها به اشتباه تایپی دادنامه مزبور و عدم انطباق 
دادنامه اباغی با رأی انش�اء ش�ده در پرونده بااجازه حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرس�ی مدنی، دادنامه 
موصوف در س�طرچهاردهم و بیس�ت و دوم از 163455/71 سهم از 500800 به 163455/71 سهم از 5008000 
س�هم اصاح می ش�ود. تسلیم رونوش�ت رأی اصلی )گزارش اصاحی اولیه( بدون رونوشت دو رأی تصحیحی 

ممنوع است و این رأی قطعی است.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

511/34آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 113/970801؛آقای فضل احمد اجباری فرزندگل محمد به اتهام تهدید با چاقوتحت تعقیب می باش�د و به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز  ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب  در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است 
رأس س�اعت 9/45 صبح مورخه 1397/10/19 در ش�عبه 113 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
مدیردفتر شعبه 113 دادگاه کیفری دو مشهد

512/35رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حجت اله محمد زمانی دارای شناس�نامه ش�ماره 98 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 4/970/163 از این ش�ورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مرضیه خوش�بخت به شناس�نامه 11 در تاریخ 1397/9/4 
در اقامت�گاه دائم�ی خ�ود ب�درود زندگی گفت�ه و ورثه حی�ن الف�وت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- حس�نا محمدزمان�ی فرزند 
)0971888132(2- هاجر فکور مادر ش�ماره شناس�نامه 1073 و 3-حجت اله محمدزمانی همس�ر به ش�ماره شناسامه 98  ؛ 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 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/36رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهره کاری دوس�ت معصومی دارای شناس�نامه ش�ماره 2770 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 4/970162 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کاردوس�ت معصومی به شناسنامه 1 در تاریخ 
1376/5/20در اقامت�گاه دائم�ی خ�ود بدرود زندگی گفت�ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- زهره کاری دوس�ت 
معصومی به ش�ماره شناس�نامه 2770  فرزند 2- زهرا کاردوست به شماره شناس�نامه 3277 فرزند 3-هاجرکار دوست معصومی به 
ش�ماره شناسنامه 14115 فرزند4- طاهره کاردوست معصومی به شماره ملی 0840101392 فرزند 5- حسین کاردوست معصومی به 
ش�ماره شناس�نامه 0840034529 فرزند 6-سمیه کاری دوس�ت به شماره شناس�نامه 5333 و 7- محمدکاری دوست معصومی به 
ش�ماره شناسنامه 0840181760 فرزند 8- خانم فاطمه سلیمانی به ش�ماره شنانامه 445 همسر ؛ 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.
شورا شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/37رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه سلیمانی دارای شناسنامه شماره 445 به شرح دادخواست به کاسه 970161 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سمیه کاری دوست به شناسنامه 5333 در تاریخ 1391/6/8 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- فاطمه س�لیمانی به شماره شناسنامه 445  مادر ؛ 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.
شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/38رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی اصغر تن زاده دارای شناسنامه شماره 491 به شرح دادخواست به کاسه 4/970448 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سمیه تن زاده به شناسنامه 3086 در تاریخ 1392/7/3 اقامتگاه دائمی 
خ�ود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1- فاطمه حیدری مقدم ش.ش 6 ت.ت 1338/2/5 ص از 
فریمان مادر 2- علی اصغر تن زاده ش.ش 491 ت.ت 1334/7/5 ص از فریمان پدر؛ 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.
رئیس شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان فریمان

512/39رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی راعی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کاسه 970062 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد صادق راعی به شناس�نامه 0925813931 در تاریخ 1397/6/23 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- علی راعی به ش�ماره شناسنامه 4 صادره از حوزه 
2 گناباد پدر متوفی 2- فاطمه کاس�ب به ش�ماره شناس�نامه 19258 صادره از حوزه9 مش�هد مادر متوفی؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

512/40آگهی اباغ دادنامه
پی�رو آگهی های قبلی روزنامه محلی به آقای ش�اهین حق ش�ناس فرزن�د غامرضا و آقای امیدمحمدی نیک�و فعا مجهول المکان 
اباغ می ش�ود که خانم فریبا مرادی تنگل مزاری فرزندحس�ینعلی دادخواس�تی به خواس�ته تنظیم س�ند پژو405 به شماره پاک 
32-721 ص 64 به طرفیت ش�ما تقدیم ش�ورا نموده که به کاس�ه 2/740/96 ثبت به موجب دادنامه ش�ماره 408-97/5/24 آقای 
شاهین حق شناس محکوم به تهیه مقدمات تنظیم سند و پرداخت هزینه های مستقیم ناشی از آن و بدهی هایی از قبیل مالیات و 
عوارض و خافی تا  تاریخ 95/12/20 به اضافه هزینه های دادرس�ی و آقای امید محمودی نیکو محکوم به تنظیم س�ند خودرو فوق 
ش�ده اید.لذا چنانچه به حکم صادره اعتراضی دارید ظرف بیس�ت روز از تاریخ انتش�ار آگهی دادخواست واخواهی خود را تنظیم و 
به دفتر دادگاه تس�لیم نمائید.و ظرف مدت بیس�ت روز پس از آن دادخواس�ت تجدیدنظر خود را به شعبه دوم شورای حل اختاف 

تربت جام تسلیم نمائید.
دبیر شورای حل اختاف حوزه دوم تربت جام

512/41آگهی اباغ اجرائیه
محک�وم ل�ه: خانم کبری حیدری فرزن�د گل محمد؛ محکوم علیه:آقای محمدرضا حیدری فرزند حس�ین؛ پیروآگهی های منتش�ره 
درجراید بدینوس�یله به آقای محمدرضا حیدری فرزند حس�ین که مجهول المکان می باش�د اباغ می ش�ود طبق اجرائیه صادره به 
ش�ماره 9710425206400250 مورخه 1397/9/15 در پرونده کاسه 970194 به موجب دادنامه شماره 9709975206400570 مورخ 
1397/5/25 صادره از ش�عبه اول حقوقی محکوم علیه محکوم به حضور در دفترخانه و ثبت واقعه ازدواج در تاریخ 1352/02/10 و 
پرداخت هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باش�د.بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به 
معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک 
نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول 

اجرائیه وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زبرخان

512/42رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مصطفی حس�ین آبادی دارای شناس�نامه ش�ماره 1050732316 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 970038 از این 
ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حسین آبادی به شناسنامه 33841 در تاریخ 
1396/12/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- مصطفی حس�ین آبادی 
فرزند محمد به ش.ملی 1050732316 ت.ت 1376/5/18 محل صدور نیش�ابور نس�بت فرزند 2- مرتضی حسین آبادی فرزند محمد 
به ش.ملی 3612254049 ت.ت 1385/3/21 محل صدور زاهدان نس�بت فرزند ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فیروزه

512/43آگهی مزایده وفروش اموال غیرمنقول مرحله اول
ب�ه موج�ب پرون�ده 970417 ج اجرای احکام مدنی دادگاه عموم�ی حقوقی قوچان ملک ثبتی به ش�ماره 2166 فرعی از 168 اصلی 
بخش دو قوچان ملکی مهدی مختاری که ش�امل یک باب منزل )در حال حاضر به صورت زمین و فاق بناس�ت(به مس�احت 1608 و 
80 صدم مترمربع واقع در روس�تای فرخان توقیف و پس از ارزیابی توس�ط کارشناس مبلغ45/000/000 تومان ارزیابی شده در تاریخ 
1397/10/12 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 سپرده دادگستری 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

512/44آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
بموجب کاس�ه پرونده970210 اجرایی ش�عبه ش�ورای حل اختاف فریمان آقای احمدرحمانی محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده 
میلیون و دویس�ت و یک هزار و هفتصد و چهل و س�ه تومان بابت محکوم به به انضمام خسارات دادرسی ومبلغ ششصد و هفتاد هزار 
تومان بابت حق اجرای دولت در حق آقای علی اکبر اس�امی ؛لذا نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده 
حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به ش�رح ذیل بنا به معرفی محکوم له از محکوم علیه در قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارشناس 
دادگستری بشرح ذیل ارزیابی و مقررگردید در تاریخ 1397/10/05 در ساعت 11 صبح در محل شعبه اجرای احکام شورای حل اختاف 
دادگستری فریمان با حضور نماینده دادستان از طریق مزایده حضوری بفروش برسد،مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه 
بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد .طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشتر و ماحظه اقام می توانند پنج روز 
قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید ازاموال ترتیب داده ش�ود. ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مزایده نقدا از 
برنده وصول خواهد شد. شرح اموال مورد مزایده عبارت است از :احتراما در اجرای امر کارشناسی پرونده کاسه 970210 در خصوص 
ارزیابی یک قطعه زمین به ش�ماره پاک ثبتی 2 فرعی از 271-اصلی بخش 13 مش�هد به استحضار می رساند.اینجانبان اعضاء هیئت 
کارشناس�ی منتخب در معیت آقایان اس�ماعیل دلدار و علی دلدار با هماهنگی قبلی با آقای سید اسماعیل خلیلی مالک پاک مذکور 
و با ارائه آنان از ملک مزبور بازدید بعمل آورده و با بررس�ی موقعیت اراضی و کاربری آنها و دسترس�ی به  امکانات از قبیل جاده و نوع 
خاک و مرغوبیت زمین و ش�یب و کلیه پارامترهای موثر نس�بت به ارزیابی آن اقدام که نتیجه به ش�رح ذیل تقدیم حضور می گردد: 
نظریه کارشناسی:ملک مورد نظر دارای سند ثبتی به میزان یک هزار سهم مشاع از یکصد و نود و چهار هزار سهم دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پاک 2 فرعی از 271-اصلی واقع در عمارت از توابع شهرستان فریمان بخش 13 مشهد می باشد 
که با کاربری فعلی دیمه زار در ضلع شمالی هتل بزرگ فریمان به فاصله حدود 50 متری از آن و حدود 150 متر از جاده سد فریمان در 
حوزه استحفاظی شهر فریمان قرار دارد با توجه به موقعیت ملک و کاربری آن و دسترسی به امکانات و کلیه عوامل موثر در سطح یک 

هزار مترمربع در زمان حاضر به مبلغ 200/000/000 ریال معادل بیست میلیون تومان تمام ارزیابی و اعام می گردد.
قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان فریمان

512/45آگهی اجرائیه
کاس�ه پرونده ش�ورا:179/96 ؛مشخصات محکوم علیه:1- سعید متعبد فرزند علی اکبر به نشانی مجهول المکان 2-حمیدرضا اسماعیل زاده 
فرزندعاالدین به نشانی مجهول المکان؛ مشخصات محکوم له: رضا تکبیری فرزند علی اصغر شغل آزاد به نشانی خ بهشتی –حاشیه پاک 12 
؛محکوم به : به موجب آراء شماره 186 تاریخ 97/4/31 شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر که قطعیت یافته است محکوم است به: 
1- محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اسناد سمی وتنظیم و انتقال سند و تعویض پاک یک دستگاه خودروی پراید به شماره 
انتظامی 337 ق 15 ایران 36 به نام محکوم له و خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 1/060/000 ریال بابت هزینه های دادرسی ومبلغ 264/000 ریال 
بابت هزینه نشرآگهی روزنامه در مرحله وقت رسیدگی در حق محکوم له 2- پرداخت مبلغ 1/950/000 ریال بابت نیم عشر دولتی. محکوم علیه 
مکلف است: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای 
بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی 

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

تاسیس شرکت تعاونی روستائی امواج سازان توس نوین 
درتاری�خ 1397/07/01 ب�ه ش�ماره ثب�ت 818 ب�ه شناس�ه مل�ی 
14007851458 ثب�ت و امض�ا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده که خاصه 
آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع :به استناد 
مجوز ش�ماره 4285 م�ورخ 97/6/5 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
چناران - تولی�د برق در قالب احداث نیروگاه خورش�یدی متصل به 
ش�بکه و فروش آن – پرورش دام سبک و سنگین – دامداری احداث 
گلخانه – پرورش زنبور عس�ل -بسته بندی محصوات کشاورزی – 
ارائه خدمات کشاورزی – گردشگری گیاهان داروئی )موضوع فعالیت 
تعاون�ی باید با توجه به اهداف موضوع ماده 2 این اساس�نامه و طرح 
تأسیس تعاونی که حسب مورد به تصویب اداره یا اداره کل تعاون و یا 
دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است 
نوش�ته ش�ود. درهرحال تعاونی می تواند برای انجام موضوع فعالیت 
مورد نظر اقدامات ذیل را هم بعمل آورد که برحس�ب نظر اعضاء قابل 
درج در این ماده خواهد بود.( اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیات 
اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسس�ات مالی اعتباری و اش�خاص 
حقیقی و حقوقی دیگر.اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت 
، اشخاص حقیقی و یا حقوقی. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت 
و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت 
تعاونی ها.س�رمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا 
س�ایر شرکتها و مؤسس�ات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی.مشارکت 
دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی 
برای ارتقای س�طح تولید و خدمات پس از اخذ مجوزهای ازم و ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمیباش�د 
مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان خراس�ان 
رض�وی - شهرس�تان چن�اران - بخش گلبهار - دهس�تان گلمکان 
- روس�تا خیرآباد-محل�ه حمام-جاده گلم�کان )کیلومتر4(-پاک 
44-جنب مرغداری ایثار-طبقه همکف- کدپس�تی 9369169442 
سرمایه شخصیت حقوقی : 10.500.000 ریال منقسم به 21 سهم 500000 
ریالی می باش�د. اولین مدیران : آقای س�ید وهاب موسویان جندقی 
به ش�ماره ملی 0046795650 و به س�مت عضو هیئت مدیره - عضو 
علی البدل به مدت 3 سال آقای سید شهاب موسویان به شماره ملی 
0046915230 و به س�مت مدیرعامل و به س�مت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 3 سال آقای سید احسان موسویان جندقی به شماره 
ملی 0942467868 و به س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 
خانم نسرین بشارت زاده به شماره ملی 1551712962 و به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س�ال خانم نیلوفر سادات 
موسویان جندقی 0937867871 به سمت منشی هیأت مدیره برای 
مدت 3 سال دارندگان حق امضا :کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد 
آور بانکی از قبیل چک ، س�فته، برات و اوراق بهادار با امضای س�ید 
شهاب موسویان ) مدیرعامل( و سید احسان موسویان جندقی) رئیس 
هیات مدیره ( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با 
امضای سید شهاب موسویان ) مدیرعامل ( و مهر تعاونی معتبر خواهد 
بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه دینا آجری 0937844871 
به س�مت بازرس اصلی تعاونی و نس�ترن س�ادات موسویان جندقی 
0934509336 به س�مت بازرس علی الب�دل تعاونی برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )309794(

آگهی تغییرات شرکت پدیده صنعت احسان توس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 45918 و شناسه ملی 

10380618779
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/30 تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : - اقای احس�ان پلویان 
جاغ�رق به ش�ماره مل�ی 0946058822و راحله پلوی�ان جاغرق به 
ش�ماره ملی 0942534026 و اقای مجتبی یوسف پور به شماره ملی 
4479830448 ب�ه س�مت اعضا هیئ�ت مدیره برای مدت دو س�ال 
انتخاب گردیدند . - اقای هاشم ساغریدوز فرزند ابراهیم بشماره ملی 
0932982174 به سمت بازرس اصلی و اقای مهدی طالبی فرزند علی 
بشماره ملی 0945659393 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای 
مدت یکس�ال مالی تعیین گردیدند - روزنامه کثیر اانتشار حمایت 

جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )310155(

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

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/22 تصمیم�ات ذی�ل اتخ�اذ ش�د : آقای س�ید علی اصغر 
هاشمی با ش�ماره ملی 5229742992 و آقای کاظم عرفانی تربقانی 
با ش�ماره ملی 0901341037 و خانم سکینه عرفانی تربقانی با شماره 
مل�ی 0890023001 به س�مت اعض�اء اصلی هیات مدی�ره برای مدت 
2 س�ال انتخاب گردیدن�د. آقای نبی باصری ازغندی با ش�ماره ملی 
6519893056 به س�مت بازرس اصلی و آقای ابوالحس�ن س�عیدی 
با ش�ماره ملی 2141962821 به س�مت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال تعیین گردیدند. روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شدند . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )310162(

512/2مفقودی کارت هوشمند
کارت هوش�مند رانندگان به ش�ماره 1989540 به نام آقای محمد فیروزی مطلق مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
کاشمر 

511/3آگهی
 در پرونده کاس�ه 131/970813 آقای علی کوچه باغی فرزند حس�ین دادخواس�تی دایر بر اعسار از محکوم به به طرفیت آقایان محسن 
خوش سیما و علی اصغر شعرباف مشهدی فرزند عبداه به این دادگاه تقدیم نموده است که وقت رسیدگی تعیین گردیده است به تاریخ 
1397/10/23 ساعت 10/30 به لحاظ مشخص نبودن آدرس خواندگان در یکی از روزنامه ها منتشر تا در جلسه دادگاه شرکت و از دادخواست 

تقدیمی علیه خود دفاع نمایند در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد 

511/4آگهی طاق
مخاطب محترم س�رکار خانم الهه امیری همسر شما آقای علی طازاده به اس�تناد دادنامه 9709977585300453-97/5/17 از شعبه 3 
دادگاه عمومی قصد به ثبت رس�اندن واقعه طاق را دارند لذا با در دس�ت داش�تن شناس�نامه و کارت ملی به محضر 34 مش�هد واقع در 

عبدالمطلب 34 و36 پاک 74 مراجعه نمائید،جهت امضاء ذیل سند طاق در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام می گردد.
محضر ازدواج 53 و طاق 34 مشهد

512/5اباغ وقت رسیدگی
به محترم اردمه فرزند حسن  اباغ که مجتبی صباغی فرزندرحمت اله دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خودرو سیتروئن 
زانتیاعلیه شما ارائه که به کاسه  11/97/407 ثبت و برای مورخه 1397/10/19 ساعت 16/10 وقت رسیدگی تعیین گردیده است . شما می 

توانید قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و ضمن اعام ادرس خود نسخه ثانی دادخواست را دریافت نمایید.97/100/1233 
شعبه چهارده شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/6آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم )تجدید مرحله دوم(
زمان برگزاری مزایده:1397/10/01 ؛ نوبت مزایده:نوبت دوم؛ محل برگزاری مزایده:اتاق اجرای احکام مدنی گناباد؛ به موجب اجراییه صادره از سوی 
شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد در پرونده کاسه 960138 اجرایی محکوم علیه آقای سید حجت مهدوی 
فرند سیدجواد به پرداخت مبلغ 1/348/520/949 ریال در حق شرکت احیا صنعت خراسان و مبلغ 67/426/047 ریال بابت حق ااجرای دولتی 
در حق دولت محکوم می باشد که حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف ششدانگ یک قطعه زمین واقع در شهرک صنعتی گناباد-خیابان 
صنعت 8 –چهاراره اول- سمت راست –نبش چهارراه اول اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه اباغ 
گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع ش�ده و متعاقب آن ارجاع امربه کارش�ناس صورت گرفته و بر اساس نظریه کارشناسی ارزش ملکیت 
ششدانگ در موقعیت و با کیفیت ذیل: یک قطعه زمین به مساحت 1600 متر مربع پاک ثبتی شماره 151 فرعی مجزی شده از 127 فرعی از 114 
اصلی بخش یک گناباد که دارای دو سالن به متراژ 300 و 120 مترمربع و دارای ساختمان اداری و رفاهی به متراژ 70 مترمربع و انباری و فضای 
کوره و نیز سرویس بهداشتی و دارای مخزن تحتانی داخل حیات و دیوارکشی و نرده اطراف ملک و به ابعاد 40*40 متر دو نبش می باشد. به مبلغ 
1/370/000/000 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 1397/10/01 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستان در محل 
اتاق اجرای احکام دادگستری 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 شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد، ده 
درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض 
مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 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

512/21رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم ش�هربانو دستجردی داراي شناسنامه شماره 25 به ش�رح دادخواست به کاسه 970033 از این شورا درخواست گواهي 
حص�ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی اصغر کاته آقامحمدی به شناس�نامه 544 در تاری�خ 1397/9/3 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حسین محمدی فرزند علی اصغر ش.م 1050608399 ت.ت 
1374/4/7 ص�ادره از نیش�ابور فرزند 2- امیر محمدی فرزند علی اصغ�ر ش.م 1050716825 ت.ت 1376/2/17 صادره از نیش�ابور فرزند 
3- احس�ان محمدی فرزند علی اصغر ش.م 1050324005 ت.ت 1370/5/6 صادره از فیروزه فرزند 4-انس�یه کاته آقامحمدی فرزند علی 
اصغر ش.م 6449896671 ت.ت 1367/8/1 صادره از تخت جلگه فرزند 5-مرضیه بازوبندی فرزند عباس�علی ش.م 6449753218 ت.ت 
1347/3/16صادره از تخت جلگه همس�ر 6-شهربانو دس�تجردی فرزند بابا ش.م 6449586583 ت.ت 1319/11/10 صادره از فیروزه مادر 
؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دو شوراي حل اختاف شهرستان فیروزه

512/22برگ اجرائیه
پرونده کاسه:97/50؛ مشخصات محکوم له: اسماعیل محمدی فرزند یحیی به نشانی :شهرستان جوین روستای حاجی آباد حاج صفر؛ مشخصات 
محکوم علیه:آقای قاسم ایلدرآبادی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان ؛محکوم به:بموجب دادنامه شماره 17-329 تاریخ 1397/07/07 صادره 
از شورای حل اختاف شعبه دو جوین محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان بابت اصل خواسته ومبلغ 
پنجاه وسه هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)1397/02/08(لغایت زمان اجرای حکم طبق تورم 
اعام بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب می 

گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. 
قاضی شورای حل اختاف شعبه دو شهرستان جوین

512/23اجرائیه
کاسه پرونده شورا:7/390/97 ح؛ مشخصات محکوم علیه:1-احمد مردان فرزند غام عباس به نشانی روستای علی آباد 2- احمد همه چیز 
فهم رودی فرزند نورمحمد به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: جال سعیدی فرزند محمد به نشانی روستای هزارخوشه؛محکوم 
به : به موجب رای شماره 500 تاریخ 97/5/23 شعبه 7 سامی شورای حل اختاف شهرستان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم 
است به:خوانده ردیف دوم را ملزم به انتقال سند اتومبیل فوق در حق خواهان محکوم گردیده و خوانده ردیف اول دائر بر پرداخت مخارج 
و هزینه های دادرسی و همچنین تنظیم سندگردیده است خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 850/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومخارج 
سند محکوم گردیده است.محکوم علیه مکلف است: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و 

مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
 شورای حل اختاف شعبه 7 سامی-خواف

512/24رأی شورا
کاسه:4/702/97؛خواهان:علی اصغر ابراهیم بای فرزند موسی به شماره ملی 0769891543 به نشانی سامی، خ  فاطمه الزهرا)س(؛ 
خوانده:1- میثم ش�جاع فرزند فداحسین-سامی،خ دکتر بهش�تی 2- و 2- صفدر قنبرزاده فرزند محمد به نشانی مجهول المکان، 
موضوع: تنظیم س�ند؛رأی ش�ورا:در خصوص خواسته خواهان آقای علی اصغر ابراهیم بای فرزند موسی ساکن سامی خیابان فاطمه 
الزهرا به طرفیت خواندگان آقای میثم ش�جاع فرزند فداحس�ین ساکن سامی خیابان دکتر بهش�تی و آقای صفدر قنبرزاده فرزند 
محمدمجهول المکان به خواس�ته الزام به تنظیم سند یک دس�تگاه اتومبیل پراید هاچ بک مدل 91 به شماره شهربانی 32-462 ط 
79 شماره موتور 4574525 و شماره شاسیS 5430091703938  شورا با توجه به مندرجات و مستندات پرونده و اظهارات خواهان 
و وجود قولنامه عادی تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و توجها به اس�تعام صورت گرفته از فرماندهی محترم پلیس 
راهور شهرستان خواف)دایره تعویض پاک(که اعام داشته اند وسیله نقلیه فوق هم اکنون به نام خوانده ردیف دوم فوق می باشد 
. عدم حضور خوانده ردیف دوم علیرغم نش�ر آگهی اخطار دادرس�ی و همچنین عدم ارائه مدرک از سوی آنان مبنی بر تنظیم سند 
مستندا به ماده 198 ق.آ.د.م خوانده ردیف دوم را ملزم به انتقال سند اتومبیل فوق برابر قولنامه تنظیم شده به نام خواهان محکوم 
می نماید .این رأی غیابی ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شوری وپس از آن ظرف همین مدت قابل اعتراض 
در محاکم دادگستری  خواف می باشد .لیکن در خصوص خواسته دیگرخواهان به طرفیت خوانده ردیف اول  شورا با عنایت به اینکه 
در متن قرارداد فی مابین آمده هزینه تنظیم سند با فروشنده می باشد مستندا به ماده 198 ق.آ.د.م به پرداخت هزینه تنظیم سند 
در حق خواهان محکوم می نماید.این حکم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خواف می باشد .لیکن 
در مورد مابقی خواس�ته خواهان از خوانده ردیف اول چون امکان تنظیم س�ند از ناحیه وی امکان پذیر نمی باش�د علیهذا ش�ورابه 
اس�تناد )بن�د 5( 84 و ماده 89 قانون آیین دادرس�ی مدنی قرار رد دعوی خواهان در خصوص نامب�رده را صادر می نماید، این رأی 

حضوری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خواف می باشد.
قاضی شورای حل اختاف شعبه 4 سامی -خواف

511/33آگهی اباغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی
احتراما بدینوسیله به آقای محسن طیرانی دستمالچی فرزند محمد؛ فعا مجهول المکان اباغ می شودکه آقای حسین مختاری فرزند محمد 
با وکالت محمدرحیم پارسای زیارت فرزند اه وردی؛ دادخواستی به طرفیت شما به کاسه 221/970475 به خواسته مطالبه چک به مبلغ 
25/000/000 ریال به انضمام خس�ارت دادرس�ی وخسارت تأخیرتأدیه ، ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 ساعت 10 ظهر وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است. مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محلی درج می گردد و شما می توانید قبل از رسیدگی  به دبیرخانه 
شعبه 221 شورای حل اختاف ویژه زندان مرکزی مشهد مراجعه نموده و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

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

512/25رأی شورا
کاس�ه:5/819/96 ؛خواهان:سعید دانا فرزند اسماعیل به ش�ماره ملی 0943490022 به نشانی سنگان،خ شهرداری ،تعمیرگاه توس 
خراس�ان ؛خوانده:1- حبیب اه یحیایی فرزند دین محمد س�اکن س�نگان،منزل ش�خصی 2- میترا بنی بیدهندی مجهول المکان، 
موضوع: تنظیم سند؛رأی شورا:در خصوص دعوی آقای سعیددانا فرزند اسماعیل به نشانی سنگان،خیابان شهرداری مغازه تعمیرگاه 
توس خراسان  به طرفیت 1-آقای حبیب اه یحیایی فرزند دین محمد به نشانی سنگان، منزل شخصی2- خانم میترا بنی بیدهندی 
فرزند محمود مجهول المکان به خواسته صدور حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضوردریکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند 
رس�می انتقال یک دس�تگاه خودرو لیفان 620 به شماره انتظامی 128 ط86 ایران 36 مقوم به ده میلیون ریال به انضمام خسارات و 
هزینه دادرس�ی، با عنایت به خواس�ته خواهان و ارائه سند خودرو که حکایت از شماره گذاری خودرو به نام خوانده ردیف دوم دارد 
و با توجه به تصویر مبایعه نامه عادی بین خواهان وخوانده ردیف اول و لحاظ تصرفات مالکانه خواهان که حکایت از انتقال مالکیت 
دارد وتوجها به اسناد و مدارک ارائه شده که حکایت از تعلق سند به نام خوانده ردیف دوم داشته و عدم حضور خوانده ردیف دوم 
علیرغم اباغ قانونی و بالتبع عدم ارائه دفاع موثر در خصوص موضوع لذا شوری با عنایت به مراتب موصوف خواسته را موجه دانسته 
و با استناد به مواد 219 ، 220، 222، 223، 225 قانون مدنی و تجویز حاصل از ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 198 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم که سند خودرو بنام وی 
می باشد به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت بنام خواهان و پرداخت مبلغ سیصدوسی هزار 
ریال بابت هزینه دادرس�ی صادر واعام می نماید اما در مورد دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول به خواس�ته فوق با توجه 
به اینکه حسب اسناد مدارک ارائه شده اتومبیل به نام وی نمی باشد، لذا دعوی را متوجه وی ندانسته و با استناد به ماده 89 قانون 
آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد .رأی صادره در قسمت محکومیت غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شورا وپس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 
دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان خواف می باش�د و در قسمت رد دعوی حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خواف خواهد بود.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان خواف- مصطفی مروی

512/26آگهی اباغ وقت دادرسی به خوانده
خواهان آقای اسماعیل خورشیدی سنگانی فرزنددین محمد ساکن شهرستان خواف- سنگان-اندیشه 12-پاک 6 دادخواستی به طرفیت 
خواندگان1- شرکت سپهر فدک کوثربه نشانی مشهد- مجتمع آبادگران- برج آفتاب طبقه 9 -2- جواد رضائی فرزند حسن فعا مجهول 
المکان 3- سید شجاع الدین سجادی نیا فرزند سید حسین ساکن مشهد- خیابان شریعتی 59 خیابان نیکی 2 پاک 108 طبقه سوم به 
خواس�ته مطالبه وجه)کارکر کامیون و بلدوزر و لودر( تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان خواف نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی و انقاب شهرستان خواف واقع در خواف ارجاع و به کاسه 9709985179100646ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1397/10/30 ساعت 9/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم )جواد رضائی فرزند حسن( و درخواست 
خواهان به تجویز ماده 73قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی  و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جرایدکثیراانتشار آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام آدرس کامل و دقیق خود، 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و انقاب شهرستان خواف

512/27آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
بموجب کاس�ه پرونده 970252 اجرایی ش�عبه دوم دادگاه عمومی فریمان آقای س�عید داوری حسین پور فرزندحسینعلی محکوم 
اس�ت به پرداخت یکصد و س�ی و س�ه میلیون تومان بابت محکوم به به انضمام هزینه ها و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق 
ش�رکت س�یمان ار سبزوار می باشد ؛لذا نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده حسب تقاضاو معرفی 
اموالی به ش�رح ذیل بنا به معرفی محکوم له از محکوم علیه در قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگستری بشرح ذیل 
ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/10/17 در س�اعت 11 صبح در محل ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری فریمان با حضور 
نماینده دادس�تان از طریق مزایده حضوری بفروش برس�د،مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع و به کس�انیکه بااترین قیمت را 
پیش�نهاد نماین�د واگذار خواهد ش�د .طالبین به خرید جهت کس�ب اطاعات بیش�تر و ماحظ�ه اقام می توانند پن�ج روز قبل از 
برگ�زاری مزای�ده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید ازاموال ترتیب داده ش�ود. ضمنا حداقل 10 درص�د از بهای مزایده نقدا از 
برنده وصول خواهد ش�د. ش�رح اموال مورد مزایده عبارت است از : لیست اقام لوله بهداشتی )توقیفی  سیمان ار سبزوار(1- لوله 
پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز 20 تعداد 400 عدد به مبلغ کل 14/550/000 – 2- لوله پروپیلن بهداشتی سایز 25 تعداد 320 عدد به 
مبلغ کل19/800/000 – 3- لوله پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز 32 تعداد 60 عدد به مبلغ کل5/737/500 - 4- فلنچ پلی پروپیلن 
بهداش�تی س�ایز20 تعداد 4000 عدد به مبلغ کل 51/000/000 – 5- فلنچ پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز25 تعداد 5000 عدد به مبلغ 
کل 90/000/000- 6- فلن�چ پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز 32 تعداد 3000 ع�دد به مبل�غ کل 74/250/000 -7- فلنچ پلی پروپیلن 
بهداش�تی س�ایز40 تعداد 1500 عدد به مبلغ کل 72/000/000 -8- فلنچ پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز50 تعداد 1500 عدد به مبلغ 
کل 86/625/000- 9- فلنچ پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز63 تعداد 1500 عدد به مبلغ کل 120/375/000 -10- فلنچ پلی پروپیلن 
بهداش�تی س�ایز75 تعداد 1000 عدد به مبلغ کل 117/000/000 -11- فلنچ پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز90 تعداد 200 عدد به مبلغ 
کل 54/150/000 -12- بوش�ن پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز20 تعداد 2000 عدد به مبلغ کل10/500/000 ؛- 13- بوشن پلی پروپیلن 
بهداش�تی س�ایز25 تعداد 2000 عدد به مبلغ کل15/750/000 ؛-14- بوشن پلی پروپیلن بهداشتی سایز32 تعداد 2000 عدد به مبلغ 
کل21/750/000 ؛-15- بوش�ن پلی پروپیلن بهداشتی سایز40 تعداد 1500 عدد به مبلغ کل28/687/500 ؛-16- بوشن پلی پروپیلن 
بهداش�تی س�ایز50 تعداد 1500 عدد به مبلغ کل47/250/000 ؛-17- بوشن پلی پروپیلن بهداشتی سایز63 تعداد 800 عدد به مبلغ 
کل55/500/000 ؛-18- بوش�ن پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز75 تعداد 400 عدد به مبلغ کل40/200/000 ؛-19- بوشن پلی پروپیلن 
بهداشتی سایز90 تعداد 125 عدد به مبلغ کل22/031/250 ؛- 20- در پوش پلی پروپیلن بهداشتی سایز40 تعداد 500 عدد به مبلغ 
کل9/750/000 ؛- 21- در پ�وش پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز50 تعداد 300 ع�دد به مبلغ کل13/725/000 ؛-22- س�ه راهی پلی 
پروپیلن بهداش�تی س�ایز40 تعداد 300 عدد به مبلغ کل 15/187/500 ؛- 23 س�ه راهی پلی پروپیلن بهداش�تی سایز50 تعداد 200 
عدد به مبلغ کل19/275/000 ؛- 24- س�ه راهی پلی پروپیلن بهداش�تی س�ایز63 تعداد 250 عدد به مبلغ کل30/937/500  و جمع 
کل اقام 1/036/031/250؛- لیست اقام لوله پوش فیت)توقیفی سیمان ار سبزوار(1- لوله یکسربوشن به قطر90 شاخه 50 سانتی 
متر تعدد 5 عدد مبلغ کل 397/500- 2-لوله یکس�ر بوش�ن به قطر90 ش�اخه 200 سانتی متر)S20( تعداد 5 مبلغ کل 1/432/500 – 
3- لوله یکس�ر بوش�ن به قطر110 شاخه 50 س�انتی متر)S20( تعداد 10 مبلغ کل 1/050/000 –4- لوله یکسر بوشن به قطر110 شاخه 
50 س�انتی متر)S20( تعداد 10 مبلغ کل 1/965/000 – 5- لوله دوس�ر بوشن به قطر110 شاخه 100 سانتی متر)S20( تعداد 5 مبلغ کل 
1/335/000 – 6- لوله دوس�ر بوش�ن به قطر110 شاخه 300 س�انتی متر)S20( تعداد 3 مبلغ کل 2/272/500 – 7- لوله یکسر بوشن 
 )S20(تعداد 3 مبلغ کل 522/000 – 8- لوله یکس�ر بوش�ن به قطر160 شاخه 50 سانتی متر )S20(به قطر125 ش�اخه 50 س�انتی متر
تع�داد 5 مبل�غ کل 1/357/500 – 9-درپ�وش 110 میلی متر تعداد 500 مبلغ کل14/250/000 – 10- درپ�وش 160میلیمتر تعداد 500 
مبلغ کل28/500/000 -11- رابط دو س�ر س�وکت 110 تعداد 500 مبلغ کل 52/500/000 – 12- س�ه راهی 45 درجه 110 میلیمتر تعداد 
300 ع�دد مبل�غ کل 53/100/000- 13- تبدیل راس�ت 110*125 تعداد 500 عدد مبلغ کل 50/250/000 -14- تبدیل راس�ت 50*63 
تع�داد 300 ع�دد مبلغ کل  8/100/000 – 15-زانو 90 درجه 63 میلیمتر تعداد 300 ع�دد مبلغ کل 12/375/000 – 16- زانو 90 درجه 
50 میلیمت�ر تع�داد 1000 ع�دد مبلغ کل 37/500/000- 17- س�ه راهی تبدیل 63*110 میلیمتر 45 درجه تع�داد 300 عدد مبلغ کل 
16/875/000 – 18- سه راهی 45 درجه 63 میلیمتر تعداد 500 عدد مبلغ  کل 37/875/000 -19- سه راهی 45 درجه 125 میلیمتر 

تعداد 200 عدد مبلغ کل 52/950/000 و جمع کل 374/607/000  می باشد.
قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فریمان  

512/28آگهي مزایده اموال منقول نوبت اول
بموجب پرونده اجرایی به شماره 970463 اجرای احکام مدنی تربت جام محکوم علیه حسین مردانی فرزند محمد محکوم است به پرداخت 
مبلغ 1/300/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته در حق محکوم له رجبعلی شهس�وار و مبلغ 65/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرائی، علیهذا 
محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط  اجرای احکام توقیف ،تقاضای فروش آنرا نموده 
است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است. یک دستگاه کمباین 
س�ال س�اخت 1395 باموتور جاندیر 3140 مدل 1367  و موتور جاندیر 2130 مدل 1356 که مبلغ 1/350/000/000 ریال ارزیابی ش�ده است. 
مزایده  س�اعت 10 الی 11 صبح روز چهارش�نبه مورخ 1397/10/05 در آدرس تربت جام اجراي احکام مدني دادگستري تربت جام برگذار و 
اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی الجملس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول 
و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت 
ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده 

الزامی است. بدیهی است که در صورت تمایل برای بازدید ملک ظرف 5 روز قبل از مزاید به این اجرا احکام مراجعه نمایید. 
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت جام 

512/29رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه داروغه گوربندی دارای کد ملی 0720180181 به شرح دادخواست به کاسه 2/1283/97 از این شورا درخواست 
گواه�ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان کریم داروغه گوربندی به کد مل�ی 0749116587 در تاریخ 1397/8/15 در 
اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- فاطم�ه داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 
1370/4/2 ش.ش 0720180181 ص�ادره از ترب�ت ج�ام فرزند متوفی 2- مریم داروغ�ه گوربندی فرزند کریم متول�د 1368/10/30 ش.ش 
072064341 ص�ادره از ترب�ت جام فرزند متوفی 3- محم�د داروغه گوربندی فرزند کریم متول�د 1371/7/1 ش.ش 0720259479 صادره 
از ترب�ت ج�ام فرزند متوفی  4-زینب داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1362/1/2ش.ش 533 صادره از تربت جام فرزند متوفی 5- حوا 
داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1355/3/3 ش.ش 455 صادره از تربت جام فرزند متوفی6-احمد داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 
1349/4/10 ش.ش 216 ص�ادره از ترب�ت جام فرزند متوفی 7- محمود داروغه گوربندی فرزند کریم متول�د 1348/3/2 ش.ش 215 صادره 
از ترب�ت جام فرزند متوف�ی  8- حلیمه داروغه گوربندی فرزند کریم متول�د 1341/3/3 ش.ش 198 صادره از تربت جام فرزند متوفی 9- 
عبدالرحیم داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1366/12/1ش.ش 59 صادره از تربت جام فرزند متوفی 10- خدیجه زنگنه فرزند علی متولد 
1332/6/3 ش.ش 134 صادره از تربت جام 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 دو شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/30رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه داروغه گوربندی دارای کد ملی 0720180181 به شرح دادخواست به کاسه 2/1282/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه زنگنه به شماره شناسنامه 134 در تاریخ 1397/8/28 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- فاطمه داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1370/4/2 ش.ش 
0720180181 صادره از تربت جام فرزند متوفی 2- مریم داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1368/10/30 ش.ش 072064341 صادره از تربت 
جام فرزند متوفی 3- محمد داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1371/7/1 ش.ش 0720259479 صادره از تربت جام فرزند متوفی  4-زینب 
داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1362/1/20ش.ش 533 صادره از تربت جام فرزند متوفی 5- حوا داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 
1355/3/3 ش.ش 455 ص�ادره از ترب�ت جام فرزند متوفی  6-احمد داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1349/4/10 ش.ش 216 صادره از 
تربت جام فرزند متوفی 7- محمود داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1348/3/2 ش.ش 215 صادره از تربت جام فرزند متوفی  8- حلیمه 
داروغه گوربندی فرزند کریم متولد 1341/3/3 ش.ش 198 صادره از تربت جام فرزند متوفی 9- عبدالرحیم داروغه گوربندی فرزند کریم 
متولد 1366/12/1ش.ش 59 صادره از تربت جام 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 دو شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

   دوشنبهآگهی
  19 آذر 1397
 شماره  4360
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آگهی حصر وراثت 
 آقای حسین شهرت طاهری  فرزند ولی به شناسنامه 7 صادره از ا لیگودرز  درخواستی به شماره 
کاس�ه 970478 به خواس�ته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضی�ح داده که مرحوم مکینه  
شهرت سلطانی به شناسنامه 670  صادره از الیگودرز  در تاریخ 97/1/19 در دزفول اقامتگاه دائمی 
فوت  ورثه اش عبارتند از: 1. متقاضی  باا )پس�ر متوفیه(  2. گل طا طاهری  به شناس�نامه 1590 
صادره از الیگودرز  3.  زهرا طاهری به شناسنامه 2176  صادره از الیگودرز  دختران متوفی و اغیر 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی 
صادر و در وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
128 رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف دزفول 

مفقودی
اصل س�ند کمپانی س�واری پژو 405  جی ال ایکس  آی 8/1  مدل 1384 به رنگ نقره ای متالیک 
به ش�ماره پاک 727ج51- ایران 65 و ش�ماره موتور 12484171129  و شماره شاسی 14263349 

مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10598

مفقودی
 شناسنامه مشخصات )برگ سبز(  وانت پیکان 1600  مدل 1389 به رنگ سفید شیری به شماره پاک 
  NAAA36AA2AG202397 792ج57- ایران 65  و شماره موتور 11488102550  و شماره شاسی

مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10599

مفقودی
اصل سند کمپانی و برگ سبز پژو 405  جی ال ایکس  مدل 1390  به رنگ سفید شیری به شماره پاک 
  NAAM01CAXBE035063612ج93- ایران 65  و شماره موتور 12489241926  و شماره شاسی

مفقود و از درجه ا عتبار ساقط  است. 
 10601

اخطاریه دفترخانه 
  نام و نام  خانوادگی مخاطب  آقای مسعود سلیمانیان  چافجیری  شغل: آزاد آدرس: مجهول المکان  موضوع :  مخاطب  محترم همسر شما  
خانم مهشید برجسته در دست داشتن حکم قطعی  شماره 9709976138100857  تاریخ 1397/07/04  خواسته طاق به درخواست زوجه 
به شماره پرونده 9609986138101091   صادره از شعبه ا ول دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان بهبهان به این دفترخانه  مراجعه نموده است 
درخواس�ت ثبت و اجرای صیغه طاق خود را دارد لذا بدینوس�یله به ش�ما زوج محترم  اخطار و اباغ می گردد ظرف مدت ده روز )10 روز( 
پس از تاریخ نشر این آگهی با در دست داشتن اصل  شناسنامه و کارت ملی به این دفترخانه  واقع در شهرستان دهدشت خیابان شهید 
نورالدینی جنب بانک  مهر  اقتصاد به سردفتری  محمدعلی بهشتی جهت ثبت و اجرای صیغه طاق مراجعه نمایید  در غیر اینصورت  طبق 

ضوابط شرعی و قانونی ثبت و ا جرا خواهد شد. 
محمدعلی بهشتی سردفتر طاق شماره 11 دهدشت 

آگهی مزایده و  فروش اموال منقول )نوبت اول( موضوع پاک 960567  شعبه اول اجرا 
نظر به اینکه به موجب پرونده اجرائی  فوق محکوم  علیه امین رستمی محکوم به پرداخت  مبلغ 235/000/000  ریال به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ 7/110/000  ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 11/400/000 ریال  حق الوکاله وکیل در حق محکوم له بانک رفاه و مبلغ 11/750/000 ریال  
نیم  عشر اجرائیه در حق صندوق دولت  گردیده و محکوم علیه برای بدهی خویش اموالی معرفی  نموده که به شرح ذیل ا عام می گردد 1.  
کولر آبی جنرال استیل 3500 تعداد 5 عدد هر عدد  4/300/000 ریال  2.  کولر آبی پروتون 3500 عدد هر عدد 4/350/000  ریال  3. یخچال 
فریزر  امرسان سامی 46  دو عدد هر عدد 17/500/000 ریال  4. آبگرمکن  شعله طایی 105 لیتر  سه عدد هر عدد 4/700/000 ریال  5. ماشین 
اسنوا 7  کیلویی یک عدد هر عدد 27/000/000  ریال 6. ماشین اسنوا 9/5 کیلویی دو عدد هر عدد 6/750/000  ریال 7. فرش هفتصد شانه 
تراکم 2550  مارال هفت تخته هر تخته 14/000/000 ریال  8. فرش هفتصد شانه زمرد تراکم 2550 دو عدد هر عدد 14/000/000  ریال که توسط 
کارشناس  خبره  ارزیابی و  قیمت کل اجناس 263/200/000  ریال و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 97/10/05 ساعت 
10 صبح در دفتر  دادگاه به فروش می رسد قیمت ا جناس به مبلغ مذکور  طبق نظر کارشناس ا عام  گردیده ا جناس متعلق به شخصی می 
باشد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید متقاضیان  پنج )5 روز(  قبل از تاریخ فوق الذکر  می توانند ا جناس را در خیابان شهید نورالدینی 

روبروی  فروشگاه رفاه مغازه دولتخواه  مشاهده نمایند. 
رئیس شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری دهدشت -  محمد احمدی پور 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول )بار دوم(  موضوع پرونده  970787
نظر به اینکه  به موجب پرونده اجرائی  فوق محکوم علیهم حس�ن خبره و س�جاد  خبره محکوم به پرداخت  1/050/000/000 ریال  در حق 
محکوم له تجارت آفرین ماندگار و پرداخت 52/500/000  ریال  بابت نیم عش�ر اجرائی گردیده که مالی با مش�خصات ذیل از طرف  شخص 
ثالثی )محمدتقی خبره( زمین زراعی به متراژ 45000  متر مربع معرفی نموده مال معرفی شده زمین زراعی  واقع در رو ستای ضرغام  آباد 
می باشد با حدود اربعه از شمال به زمین مجید خبره و از جنوب به باغ مفتح از غرب به زمین خودش و از شرق به جاده بین مزارع می باشد  
ملک منتصب به آقای سید یعقوب خبره مالک  نسق زراعتی به شماره 7945 مورخه 44/09/22  بوده که طبق قولنامه به آقای  محمدتقی 
خبره فروخته شده و بر اساس پاسخ استعام اداره منابع طبیعی شهرستان  کهگیلویه ملک مورد نظر در پاک 170 فرعی از 39  اصلی بخش 
6   شهرستان کهگیلویه  موسوم به ضرغام آباد واقع گردیده که زمین موصوف خارج از محدوده اراضی ملی بوده و جزء مستثنیات قانونی می 
باشد بنابراین با در نظر گرفتن موقعیت وضعیت نوع استهصال  و  بهره بدهی و با لحاظ نمودن جمیع جهات و کلیه حقوق  منصوره و عوامل 
موثر قیمت هر متر مربع عرصه  ملک موصوف توسط کارشناس به مبلغ 27/000 ریال  و ارزش کل  ملک  به مبلغ 1/215/000/000 ریال  ارزیابی 
و در قبال بدهی محکوم علیه معرفی توقیف و در تاریخ 97/10/08  ساعت 10 صبح در محل وقوع به فروش می رسد قیمت ملک به مبلغ 
مذکور طبق نظر کارشناس ا عام گردیده ملک متعلق به شخصی می باشد که قیمتی متعارف را پیشنهاد نماید متقاضیان پنج )5 روز( قبل 

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

آگهی درخواست انحصار وراثت 
 آقای علی اصغر   موسوی ده مراد دارای سند سجلی 176- 1355  درخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم شورای حل 
اختاف  لنده نموده که به کاسه 336/97/1 ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی آن اظهار نموده که مرحوم سید ولی فرزند علی در تاریخ 
97/5/9 به رحمت ایزدی پیوست و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1. محمد موسوی فرزند سید ولی  به شماره شناسنامه 150 تاریخ تولد 
1346  نسبت با متوفی فرزند متوفی  2.  علی اکبر  موسوی  فرزند سید ولی به شماره شناسنامه 19 تاریخ تولد 1360 نسبت با متوفی  فرزند 
متوفی  3. س�ید حس�ن موسوی ده مراد فرزند سید ولی به شماره شناس�نامه 5509975253 تاریخ تولد 1365 نسبت با متوفی فرزند 4. 
س�ید احمد موسوی ده مراد فرزند سیدولی به شماره شناس�نامه 4240126886 تاریخ تولد 1369 نسبت با متوفی فرزند متوفی 5.  سید 
سجاد موسوی فرزند سید ولی به شماره شناسنامه 5509976667 تاریخ تولد 1367 نسبت با متوفی فرزند 6. علی اصغر موسوی ده مراد 
فرزند س�ید ولی به ش�ماره شناسنامه 176 تاریخ تولد 1355 نسبت با متوفی فرزند متوفی  7. سکینه موسوی ده مراد فرزند سید ولی به 
شماره شناسنامه 5509776994  تاریخ تولد 1349 نسبت با متوفی فرزند  8.  ربابه  موسوی ده مراد فرزند سید ولی به شماره شناسنامه 
5509747331 تاریخ تولد 1352 نس�بت با متوفی فرزند متوفی  9. رقیه موس�وی ده مراد فرزند سید ولی به شماره شناسنامه 201 تاریخ 
تولد 1351 نسبت با متوفی  فرزند متوفی 10. صغری  موسوی فرزند سید ولی به شماره شناسنامه 5509829090 تاریخ تولد 1358 نسبت با 
متوفی فرزند متوفی 11. صدرص  قدیمی فرزند برفی به شماره شناسنامه 8 تاریخ تولد 1332  نسبت با متوفی همسر متوفی 12. محمدحسین 
موسوی فرزند سید ولی به شماره شناسنامه 27 تاریخ تولد 1362  نسبت با متوفی فرزند متوفی و اغیر و اینک پس از تشریفات قانونی و به 
استناد به ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس ا عتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او  باشد 

ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی  به شورا  تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف  شماره یک شهر لنده 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
  خانم عاصمه س�لیمانی گلیجان دارای شناس�نامه ش�ماره 17 به شرح دادخواس�ت  به کاس�ه ی پرونده 970343  از این به شورای حل 
اختاف  درخواست گواهی حصر وراثت نموده  است و چنین توضیح داده که مرحوم ابوالقاسم نیکوبین نصیرآباد به شناسنامه 2 در تاریخ 
1395/08/18 در اقامتگاه دائمی خود فوت کرده و ور ثه آن مر حوم منحصر است به: 1.   عاصمه شهرت سلیمانی  گلیجان فرزند بابا شماره 
شناسنامه  17 تاریخ تولد 1327  نسبت همسر متوفی 2.  همایون نکوبین فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 544   تاریخ تولد 1356   نسبت 
پسر متوفی 3. عباس  نیکوبین  نصیرآباد فرزند ابوالقاسم  شماره شناسنامه 177 تاریخ تولد 1359 نسبت پسر متوفی  4. فرشته نیکوبین 
فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 460   تاریخ تولد 1351 نسبت دختر متوفی 5. شایسته نیکوبین نصیرآباد فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 
363 تاریخ تولد 1361 نسبت دختر متوفی 6. نازله نکوبین فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 396  تاریخ تولد 1347  نسبت دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از  متوفی 
نزد او باشد از  تاریخ نشر این آگهی ظرف مهلت یک ماه به شورای حل اختاف شهرستان  کوثر استان اردبیل تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شدو هر وصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه ا عتبار ساقط خواهد شد. 
1099605  قاضی شعبه اول شورای حل اختاف  کوثر – آرش  جعفری 

آگهی 
برابر دادنامه  ش�ماره 9609970406900121- 96/09/29 اصداری از شعبه 2 دادگاه کیفری یک اردبیل موضوع پرونده کاسه 970457ش4 
اجرا محکوم علیهم 1. حمید جوان رشید فرزند چنگیز 31  ساله 2( فیروز باستانی فرزند فرهاد 40 ساله ، 3. شاهین اصانی  فرزند محمد 17 
ساله  محکوم علیه ردیف اول به جرم آدم ربایی ردیف دوم به جرم مشارکت  در آدم ربایی و محکوم علیه ردیف سوم به جرم معاونت در آدم 
ربایی به ترتیب ردیف اول یک سال حبس، ردیف دوم  6 ماه حبس و  ردیف سوم به پرداخت 10 میلیون  ریال   جزای  نقدی بدل از نگهداری 
در کانون اصاح و تربیت کودکان و نوجوانان محکوم شده اند لذا مراتب  جهت درج در آن رو زنامه در یک نوبت به پیوست ارسال می گردد. 
مقتضی  ا ست پس از چاپ  یک نسخه از آن را جهت  درج در پرونده  به این شعبه ارسال نمائید. در ضمن چنانچه به هر دلیل امکان چاپ 

مقدور نباشد مراتب کتبا به این شعبه ا عام گردد. 
1099604  دادیار شعبه  چهارم اجرای احکام   کیفری دادسرای  عمومی و انقاب شهرستان 
اردبیل – الهام سبانی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
در پرونده کاس�ه 970879/106  آقای محس�ن )مظاهر(  محمدی  متهم اس�ت به مشارکت  در  تحصیل مال از طر یق نامشروع به مبلغ 23 
میلیون تومان ارزش ریالی سیب زمینی های تملک شده توسط متهمین موضوع شکایت آقای  حسین جعفریان با وکالت آقای رحیم میکائیل 
زاده  فرد که به لحاظ مجهول المکان بودن  اباغ   احضاریه به وی ممکن نش�ده اس�ت لذا در اجرای ماده 344  قانون آئین دادرس�ی کیفری 
مصوب 1392 با انتشار این آگهی برای یک نوبت در  آن روزنامه  به نامبرده اباغ می گردد تا در روز یکشنبه تاریخ 1397/10/30 راس ساعت 

10 صبح جهت رسیدگی  و اخذ توضیح در این شعبه حضور بهم رساند در صورت عدم حضور  دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
1099607  مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری 2 ا ردبیل – اکبری 

آگهی مزایده نوبت دوم 
  در پرونده به کاسه بایگانی 971108  ج- ک اجرای احکام  کیفری دادسرای عمومی و انقاب  مشگین شهر در نظر دارد ملک با مشخصات 
زیر را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا در اجرای مواد 137  و 138 و 139  و 140  و 141  قانون اجرای احکام مدنی   مراتب برای  نوبت 
دوم آگهی می گردد تا شرکت کنندگان در روز مزایده مورخه 97/9/29 قبل از ساعت 10  صبح ضمن حضور در این اجرا قیمت پیشنهادی 
خود را ارائه نمایند. مزایده راس ساعت 10  صبح مورخه 97/9/29 برگزار خواهد شد و ده درصد مبلغ  مزایده  فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت خواهد شد و مابقی را طی مهلت قانونی پرداخت خواهد نمود. مشخصات ملک مورد مزایده   عبارت است از: 1. ملک متعلق ا ست به 
آقای واحد زاد  داداش  فرزند  محرم دارای سند ثبتی به شماره فرعی 488 از 8 اصلی بخش 13 اردبیل به مساحت 580/6  متر مربع واقع در 
استان اردبیل شهرستان مشگین شهر  روستای جبدرق  دارای یک باب  ساختمان که مطابق نظریه کارشناسی ارزش کل ملک نود میلیون 
تومان تعیین شده است. طبق سند شخص یا اشخاص  دیگری  غیر از مالک در ملک فوق هیچ حقوقی اعم از مشاعی و ارتفاقی و غیره ندارد. 

چنانچه فرد یا افرادی قصد بازدید از ملک را داشته باشند می توانند با اجازه این اجراء از  محل بازدید نمایند. 
1099608  مدیر دفتر اجرای احکام  مدنی دادسرای  عمومی و انقاب مشگین شهر – عالیش زاده 

7- دادنامه
پرونده کاسه 9609983468500621 شورای حل اختاف شماره 25 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973468500599 
خواهان : آقای رضا محمدعلی زاده س�امانی فرزند محمد با وکالت خانم زهرا دامغانی فرزند محمدرضا به نش�انی کرمان – کرمان- 
کرمان- خ امام خمینی ره- روبروی مس�جد امام خمینی نبش کوچه 19 طبقه باای فرش الماس کویر خواندگان : 1- آقای حس�ین 
حاتمی فرزند موس�ی به نش�انی استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس- ش�هر بندرعباس- بلوار جمهوری- بوستان 10 – بوستان 
غربی 2- ساختمان آفتاب- طبقه 4 واحد 8 کدپستی 7919916389 ،2- خانم مرجان غباری فرزند حاجی به نشانی مجهول المکان 
خواس�ته : الزام به تنظیم س�ند خودرو گردشکار : خواهان دادخواستی به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این ش�ورا و ثبت به کاس�ه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا 
نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعام داش�ته، لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می گردد رای قاضی ش�ورا در خصوص دادخواس�ت آقای رضا محمدعلی زاده س�امانی فرزند محمد با وکالت خانم زهرا 
دامغانی به طرفیت خواندگان 1- آقای حسین حاتمی فرزند موسی 2- خانم مرجان غباری فرزند حاجی به خواسته الزام خواندگان 
به تنظیم و انتقال س�ند یک دس�تگاه اتومبیل سواری 206 به ش�ماره پاک 154 د 92- ایران 45 به انضمام خسارات دادرسی بدین 
توضی�ح ک�ه وکیل خواهان اعام نموده موکل طبق قولنامه پیوس�ت در مورخه 94/11/5 خودرو مورد اش�اره را از خوانده ردیف اول 
خریداری و تمام ثمن معامله را پرداخت نموده لکن تاکنون سند خودرو به نام موکل منتقل نگردیده لذا شورا وقت رسیدگی تعیین و 
از طرفین دعوت بعمل آورد که خواندگان علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و ایحه ایی که حاکی از دفاع موثری 
باش�د ارائه ننمودند مضافًا اینکه وکیل خواهان در خصوص انتقال خودرو از خانم مرجان غباری به آقای حس�ین حاتمی شهود خود 
را در محل ش�ورا حاضر و اظهارات ایشان اس�تماع گردید نهایتًا شورا با توجه به مدارک ارائه شده توسط وکیل خواهان در خصوص 
سلسله ایادی استعام به عمل آمده از اداره راهنمایی و رانندگی در خصوص مالکیت خودرو، اظهارات شهود و سایر اوراق و مدارک 
مضبوط در پرونده دعوی را درحق خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 237 و 362 قانون مدنی خوانده ردیف 
دوم را به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودرو صدرااشاره به نام خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد 
و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول از آنجا که حس�ب پاس�خ 
استعام ثبتی خودرو درمالکیت ایشان نمی باشد مستندا به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را 
صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این ش�ورا و س�پس ظرف مهلت 

20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی کرمان می باشد.
621 شورای حل اختاف شماره 25 شهرستان کرمان  

9- دادنامه
ش�ماره پرونده : 5/90/1398 ش�ماره دادنامه : 1178- 91/7/30 تاریخ رس�یدگی : 91/7/18 مرجع رس�یدگی : شعبه 5 شورای حل 
اخت�اف کرمان خواه�ان : محمدرضا دامغانی با وکالت خانمها 1- زهرا هاش�می 2- زهرا دامغان�ی آدرس کرمان خ قرنی نبش ک 8 
دفتر وکالت خوانده : س�عید دژالون فرزند احمد آدرس : مجهول المکان خواس�ته : مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت یک فقره چک 
گردش�کار : خواهان دادخواس�تی به خواس�ته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داش�ته که پس از ارجاع به این ش�ورا و ثبت به کاسه 
فوق جری تش�ریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای ش�ورا نظریه مش�ورتی خود را کتبا اعام 
داش�ته، لذا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی 
ش�ورا خواهان مذکور دادخواس�تی به طرفیت آقای س�عید دژالون به خواس�ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
شماره 339907 عهده بانک ملی شعبه شهداد تقدیم شورا نموده است اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و ارائه مدارک ازم 
از ناحیه خواهان دالت بر اس�تقرار دین به میزان خواس�ته در عهده خانده داش�ته و باقی اصل مس�تند مذکور در ید مدعی دالت 
بر بقای دین و اش�تغال ذمه خوانده و اس�تحقاق خواهان درمطالبه وجه آن را دارد با توجه به اینکه اباغ ارس�الی به آدرس خوانده 
شناخته نشده است و خوانده مجهول المکان تلقی گردیده حسب درخواست خواهان آگهی وقت رسیدگی در روزنامه درج گردیده 
خوانده علیرغم اباغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و ایحه ای نیز ارسال نداشته و دفاعی در قبال دعوای مطروح معمول نداشته 
و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده اس�ت ش�ورا مستندا به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 310 
و 313 و 315 قانون تجارت دعوای مطروح را وارد و ثابت دانس�ته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال به 
انضمام خس�ارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و پس از درج در روزنامه 
رس�می ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این ش�ورا و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

دادگستری شهرستان کرمان می باشد.
1178 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

 آگهی مزایده اموال غیر منقول)مرحله اول( 
شماره بایگانی شعبه 970065 به موجب دادنامه شماره 9609971852100044 صادره از  شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی  کیاشهر و 
در کاسه اجرایی 970065 اجرای احکام مدنی دادگستری کیاشهر محکوم علیه آقای  علیرضا قربانی  دهکاء فرزند : یداله محکوم 
میباش�د به پرداخت مبلغ 226/635/000 ریال جمعا بابت اصل خواس�ته وهزینه  دادرس�ی در حق  آقای س�ید علی  جلیلی  ثابت 
بی�ن کایه با وکالت خانم  نغمه عش�اقی  و نیز پرداخت مبلغ 11/331/750 ریال بابت نیمعش�ر دولت�ی ،  نظر  به اینکه محکوم علیه 
در موعد مقرر  نس�بت به پرداخت  محکوم به اقدام ننموده و اجرای احکام  دادگس�تری کیاش�هر حس�ب تعرفه ش�خص ثالث آقای 
محمد قربانی مبادرت به توقیف مال جهت پرداخت بدهی محکوم علیه به ش�رح ذیل نموده و بر اس�اس ارزیابی  کارش�ناس مبلغ 
3/498/960/000 ریال برآورده قیمت گردیده است فلذا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کیاشهر در نظر دارد در  روز  دوشنبه 
مورخ�ه 1397/10/03 س�اعت 10 لغایت 11 صبح  نس�بت به فروش م�ال از  طریق مزایده در واحد  اجرای احکام مدنی دادگس�تری 
کیاش�هر اقدام نماید. فروش مال از قیمت پایه  کارشناس�ی ش�روع ومال متعلق به کسی اس�ت که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید 
نحوه پرداخت بدین ترتیب است که خریدار ده درصد از مبلغ پیشنهادی خود که از مبلغ  پایه کارشناسی شروع میشود را به حساب 
س�پرده تعرفه ش�ده از سوی دادگس�تری  پرداخت می نماید و فیش واریزی بپیوست تقاضای  مبلغ پیش�نهادی در پاکت در بسته 
تحوی�ل اج�رای احکام میگ�ردد والباقی وجه مزایده ظرف  مهلت حداکثر یکماه  از تاریخ مزای�ده تجاوز نخواهد  کرد که  از خریدار 
اخذ مال به نامبرده تحویل خواهد ش�د در صورتی  که برنده مزایده  در موعد مقرر  بقیه بهای  اموال را  نپردازد س�پرده وی  پس از 
کس�ر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد ش�کایت راجع  به تخلف از مقررات مزایده  ظرف یک هفته از تاریخ  
ف�روش به  دادگاه داده می ش�ود و قبل از انقض�ای مهلت مذکوریا قبل از  اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول ش�کایت ( مال به  
خریدار تسلیم نخواهد  شد ضمنا “ کلیه هزینه  های متصور بعهده خریدار می باشد طالبین می توانند 5 روز  قبل از  مزایده به واحد 
اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند. ) وضعیت مال توقیفی بش�رح ذیل می باش�د.( : یک قطعه  زمین با کابری 
   4139685=yفعلی صیفی کاری  به مساحت تقریبی 2332/62 متر مربع واقع در روستای عسگر آباد دهکاء با  موقعیت جغرافیایی
x=417199   با جهات  اربعه شماا محدود است به اراضی متصرفی  اداره  منابع طبیعی شرقا  باغ متصرفی  آقای مختاری ، جنوبا به کوچه 

خاکی  آذین و غربا به خانه و محوطه متصرفی  ژیا حیروی محدود میباشد در حاشیه شمالی کوچه خاکی آذین استقرار یافته دارای  دروازه فلزی ) 
معیوب( فلزی است که به وسیله حدود 7 ردیف چینی با سنگ بلوک محصور گردیده است این ملک در زمان معاینه محل  و به صورت باکشت و 
پوشیده از علف های هرز خودرو وتمشک وحشی میباشد. امکانات زیر ساختی شامل دسترسی به کوچه خاکی که در حد فاصله حدود 350 متری 
از جاده  آسفالته روستا عسکر آباد قرار دارد خطوط انتقال برق و گاز در اطراف محدوده ملک اجرا گردیده و همجواران از  این امکانات بهره برداری  
می نمایند. فلذا ارزش ملک موصوف با توجه  به موقعیت مکانی و نوع کاربری  و جمیع جهات موثر از قرار  هر متر مربع 1/500/000 ریال و جمعا به 

مبلغ 3/498/960/000 ریال معادل سه میلیارد و چهارصدو نودو هشت میلیون نهصد و شصت هزار ریال بر آورد میگردد.
ح  5455   مدیر اجرای  احکام مدنی  دادگستری کیاشهر- محمد زاده

 آگهی مزایده اموال غیر منقول) مرحله اول(
 شماره بایگانی شعبه 970168 به موجب  دادنامه  به شماره 9609971852100872 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کیاشهر و در کاسه 
اجرایی 970168 اجرای احکام مدنی دادگستری کیاشهر محکوم علیه آقای  نبی اله فکوری دهکاء فرزند : علی محکوم میباشد بپرداخت مبلغ 
481/825/136 ریال جمعا بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه ) شاخص آبان 97( و هزینه کارشناسی در مرحله اجرای احکام  در حق آقای 
رضا سحر خیزان بازکیائی ونیز پرداخت  مبلغ 23/991/256 ریال بابت نیمعشر دولتی ، نظر به اینکه محکوم  علیه  درموعد مقرر نسبت به  پرداخت 
محکوم  به اقدام ننموده  و اجرای احکام دادگستری کیاشهر حسب تعرفه محکوم له مبادرت به توقیف مال به شرح ذیل نموده و بر اساس ارزیابی  
کارشناس مبلغ 670/000/000 ریال برآورد قیمت گردرده است فلذا واحد اجرای احکام  مدنی دادگستری کیاشهر در نظر دارد در روز چهارشنبه 
مورخه 1397/10/05 ساعت 10 لغایت 11 صبح  نسبت به فروش مال از طریق مزایده  در واحد اجرای  احکام مدنی دادگستری کیاشهر اقدام نماید. 
فروش مال از قیمت پایه کارشناسی شروع و مال متعلق به کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید نحوه پرداخت بدین ترتیب است که 
خریدار ده درصد از مبلغ پیشنهادی خود که از مبلغ پایه کارشناسی شروع میشود را به حساب سپرده تعرفه شده از سوی دادگستری  پرداخت 
می نماید و فیش واریزی بپیوست تقاضای  مبلغ پیشنهادی در پاکت در بسته تحویل اجرای احکام میگردد والباقی وجه مزایده ظرف  مهلت 
حداکثر یکماه  از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد که  از خریدار اخذ مال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتی  که برنده مزایده در موعد مقرر 
بقیه بهای  اموال را  نپردازد سپرده وی  پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد شکایت راجع  به تخلف از مقررات 
مزایده  ظرف یک هفته از تاریخ  فروش به  دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکوریا قبل از  اتخاذ تصمیم دادگاه )در صورت وصول 
شکایت ( مال به  خریدار تسلیم نخواهدشد ضمنا “ کلیه هزینه های متصور بعهده خریدار می باشد طالبین می توانند 5 روز  قبل از  مزایده به واحد 
اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند. ) وضعیت مال توقیفی بشرح ذیل می باشد.( : یکباب ساختمان مسکونی دارای  مساحت 
تقریبی  80 متر مربع واقع در دهکاء سمت چپ کوچه فکوری پاک 957 بصورت  یک طبقه روی کرسی با قدمت حدود 8 سال به مساحت حدود 
80 متر مربع با اسکلت بتنی و  دیوار بلوک سیمالنی ، سربندی چوبی با پوشش حلب که  در مجاورت منزل مسکونی  محکوم علیه ودر  ضلع 
جنوبی  آن قرار دارد به صورتی که  راه ورودی به ملک مورد کارشناسی از داخل حیاط ودرب ماشین رومنزل محکوم علیه میباشد، منزل مسکونی 
مشتمل  بر ایوان ، هال ، آشپزخانه ، حمام ودستشویی و یک اتاق خواب  بودعه که نمای  خارجی ضلع شرق سیمان سفیدا و الباقی  فاقد نما ، ایوان 
با سایعه بان فلزی ، کف اتاقها و هال مفروش با بتن لیسه ای، نمای داخلی  و سقف گچ کاری ، دربها چوبی  پنجره ها آلومنیومی ، حمام  و دستشویی 
کاشیکاری شده آشپزخانه دارای کابینت و خواب  داری کمد چوبی  و دارای  امتیازات آب مشترک با منزل مسکونی  محکوم علیه و برق وگاز مجزا 
میباشد.فلذا ارزش ملک موصوف با توجه به  موقعیت مکانی  ونوع کاربری  وجمیع جهات موثر به عنوان  قیمت عادله روز به مبلغ 670/000/000 

ریال معادل ششصد وهفتاد میلیون ریال برآورد میگردد.
ح  5456  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  کیباشهر- محمد زاده 

 آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول
شماره بایگانی شعبه 970432 بموجب پرونده اجرایی کاسه 970432 اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف اهیجان موضوع نیابت صادره از 
شورای حل اختاف قزوین محکوم علیه آقای  ابراهیم عظیمی محکوم است به پرداخت مبلغ 184/252/584 ریال بابت اصل خواسته وتاخیر 
تادیه وهزینه دادرسی در حق محکوم لها آقای  میثم افشاری عارف که محکوم علیه در راستای پرداخت محکوم به اقدام به توقیف دستگاه فر 
پیتزا متعلق به خود را نموده و محکوم لها جهت دریافت محکوم به تقاضای توقیف و ارزیابی و فروش آن از طریق مزایده  و وصول محکوم به از محل 
فروش را نموده است که با  وصف دستگاه مزبور از طریق صورتجلسه کانتری 11 توقیف امین محل گردید ومراتب جهت ارزیابی به کارشناسان 
رسمی دادگستری ارجاع که ایشان پس از بررسی ومطالعه پرونده و بازدید از ملک نظر خود را به شرح ذیل اعام داشته اند: مشخصات ملک و 
ارزش ریالی دستگاه مذکورعبارت است یک دستگاه فر پیتزا مدل  4080 مارک نوین پخت که از طریق کانتری توقیف و تحویل امین واقع در 
خیابان کاشف غربی روبروی بانک صادرات میباشد که ضمن بازدید به عمل  آمده توسط کارشناس منتخب این اجرا از دستگاه موصوف و بررسی 
های  فنی به عمل آمده قیمت مال مورد مزایده فوق 200/000/000 ریال به عنوان  قیمت پایه توسط کارشناسان منتخب اعام  گردید که این امر 
مصون از اعتراض موثر  واقع  گردیده است.دستگاه مذکور در روز یک شنبه  مورخه 97/10/02 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی 
شورای  حل اختاف اهیجان واقع در دادگستری قدیم با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان اهیجان از طریق مزایده حضوری  به فروش  
می رسد ومزایده  در روزو ساعت تعیین  شده شروع  و از قیمت  پایه  شروع و کسی که بااترین  قیمت را پیشنهاد  نماید فروخته  خواهد شد  
وخریدارموظف است ده  درصداز قیمت  کل خریداری  شده فی المجلس  پرداخت و مانده  ثمن معامله  را حداکثرظرف مهلت  یکماه ازتاریخ 
برگزاری مزایده  پرداخت  ورسید آنرابه اجرا تسلیم  نماید و چنانچه خریدار نتوانددر مهلت  تعیین شده باقیمانده  ثمن معامله ) 90 دردصد باقیمانده 
( را در فرجه  مقرر پرداخت  نماید وفق  ماده 129 قانون  اجرای احکام  مدنی سپرده   او ) وجه 10 درصد واریزی ( پس از کسرهزینه های  عملیات 
اجرایی  بنفع  صندوق  دولت ضبط  ودر  صورت  در خواست  مجدد خواهان مزایده تجدید میگردد.متقاضیان می توانند پنج روز  قبل از برگزاری  
مزایده  از ملک  فوق  واقع در آدرس فوق الذکربازدیدو جهت  کسب اطاعات  بیشتر به این اجراء  مراجعه  فرمایند.این آگهی  یک باردر یکی 

ازروزنامه های  کثیر اانتشارمحلی درج  و در معابرعمومی  ونقاط  پر جمعیت  شهرالصاق میگردد.
ح  5457   قاضی  اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف اهیجان– حدیثه  حاجی  پور

 آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت اول ( 
 شماره بایگانی شعبه 960275 به موجب پرونده کاسه 960275/ج اجرای احکام کیفری لنگرود ، حسب دادنامه  شماره 9609971421100105 
مورخ 96/1/28 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو لنگرود آقای علی جعفرپور کوشالشاهی فرزند جعفر به پرداخت مبلغ  2/598/750 تومان  
بابت دیه در حق آقای  امیرعلی  نجفی وخانم کبری جعفر پور محکوم گردیده است و شکات در راستای  استیفای محکوم به مبادرت به تعرفه 100 
کیلوگرم برنج هاشمی نموده که از طریق پاسگاه دیوشل در کارخانه برنجکوبی آقای اصغر رضایی واقع در سادات  محله کوشالشاه توقیف گردیده 
است. و حسب اعام نظریه کارشناسی خبره هر کیلو 12/000 تومان  قیمت گذاری گردیده است. تاریخ انجام مزایده : مزایده در تاریخ 1397/10/04 
روزسه شنبه ساعت 10/00 الی 10/30 صبح در دفتر اجرای احکام  کیفری  لنگرود تشکیل خواهد شد.مزایده  از قیمت  پایه ارزیابی  شروع و کسانی 
که بااترین مبلغ را  پیشنهاد نمایند برنده مزایده  شناخته می شوند. ده درصد مبلغ فروخته شده فی المجلس وصول ومابقی  ظرف یک ماه  وصول 
می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی وجه مزایده ، ده درصد وصول شده به نفع دولت ضبط می گردد. متقاضیان می توانند ظرف مدت پنج  روز 

قبل از تاریخ مزایده، با هماهنگی این اجرا ، از مال  مورد مزایده بازدید بعمل آورند.
ح  5458  مدیر دفتر شعبه اجرای احکام کیفری  دادسرای  عمومی وانقاب شهرستان لنگرود-حسن میرزا 
آقایی

 آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970393 آقای / خانم مجتبی قدیر به شماره  شناسنامه 203 فرزند ابوالقاسم از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم قدیر فرزند احمد علی در تاریخ 1397/3/9 در شهرستان رودسر فوت نموده است و ورثه آن  مرحوم 
به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- مجتبی قدیر شماره شناسنامه 203 نام پدر ابوالقاسم نسبت پسر 2-  جواد قدیر شماره شناسنامه 10354 نام پدر 
ابوالقاسم نسبت پسر 3-  مصطفی قدیر شماره شناسنامه 10355 نام پدر ابوالقاسم نسبت پسر 4-  موسی قدیر شماره شناسنامه 808 نام پدر 
ابوالقاسم نسبت پسر5-  مرتضی قدیر شماره شناسنامه 234 نام پدر ابوالقاسم نسبت پسر 6-  نجمه قدیر شماره شناسنامه 253 نام پدر ابوالقاسم 
نسبت  دختر 7- معصومه محمد پور سرمستانی شماره شناسنامه 3 نام پدر اسمعیل نسبت همسر )) زوجه(( و به غیر از  وراث نامبرده باا ورثه 
دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست وانجام تشریفات  قانونی و ثبت آن  به شماره 970393 مفاد درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی 
می نماید چنانچه هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او  باشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف یک  ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل 

اختاف رودسر  تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی  حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5459   رئیس  شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری رودسر – محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970391 آقای / خانم  ابوطالب حقیقیان رودسری به شماره  شناسنامه 69 فرزند  کاظم از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان  مریم صادقی رودسری فرزند حسین در تاریخ 1397/8/9 در شهرستان رودسر فوت نموده است و ورثه 
آن  مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- ابوطالب حقیقیان رودسری شماره شناسنامه 69 نام پدر کاظم نسبت پسر 2- مجید حقیقیان رودسری 
شماره شناسنامه 8322 نام پدر کاظم نسبت پسر 3-  مژگان حقیقیان رودسری شماره شناسنامه 9097 نام پدر کاظم نسبت دختر و به غیر ازوراث 
نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست وانجام تشریفات  قانونی و ثبت آن  به شماره 970391 مفاد درخواست مزبور را در 
یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک  ماه به دفتر شعبه چهارم 

شورای حل اختاف رودسر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی  حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5460   رئیس  شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری رودسر – محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 970386  آقای / خانم  محمد رضا اس�د پورگرمجانی به شماره  شناس�نامه 1229 فرزند نصرت از این شورا در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نصرت اسدپور گرمجانی فرزند نقی در تاریخ 1397/7/16 در شهرستان رودسر فوت نموده 
است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- رحمت اسدپور گرمجانی شماره شناسنامه 6 نام پدر نصرت نسبت پسر 2- محمد رضا 
اسدپور گرمجانی شماره شناسنامه 1229 نام پدر نصرت نسبت پسر3- حبیبه اسدپور گرمجانی شماره شناسنامه 72663 نام پدر نصرت نسبت  
دختر4- معصومه اسدپور گرمجانی شماره شناسنامه 254 نام پدر نصرت نسبت  دختر 5-  نجمه اسدپور گرمجانی شماره شناسنامه 67 نام پدر 
نصرت نسبت  دختر6- زهرا عابدی گرمجانی شماره  شناسنامه 554 نام پدر جواد نسبت و به غیر ازوراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک 
پس ازماحظه دادخواست وانجام تشریفات  قانونی و ثبت آن  به شماره 970386 مفاد درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه 
هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک  ماه به دفتر شعبه چهارم شورای حل اختاف رودسر 

تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی  حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5462   رئیس شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری رودسر – محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970387 آقای / خانم  احمد تآتسآتش پوش به شماره  شناسنامه 2680211162 فرزند داود از این شورا در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان داود آتش پوش فرزند  تقی در تاریخ 97/8/28 در شهرستان رودسر فوت نموده است و ورثه آن 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- احمد آتش پوش شماره شناسنامه 2680211162 نام پدرداود نسبت پسر 2- حسین آتش پوش شماره 
شناسنامه 2739239661 نام پدرداود نسبت پسر 3- محمد تقی آتش پوش شماره شناسنامه 2680191390 نام پدرداود نسبت پسر 4-  علیرضا 
آتش پوش شماره شناسنامه 2730215514 نام پدرداود نسبت پسر 5- فیروزه آتش پوش شماره شناسنامه 2739222092 نام پدرداود نسبت 
دختر 6-  فرزانه آتش پوش شماره شناسنامه 207 نام پدرداود نسبت دختر7-  پروین آتش پوش شماره شناسنامه 25 نام پدرداود نسبت دختر 
925 نام پدرداود نسبت دختر 9-  فاطمه آتش پوش شماره شناسنامه 4058 نام پدرداود نسبت دختر 10- 8

کبری مامرادنیا شماره شناسنامه 708 نام پدر  طاهر نسبت همسر )) زوجه(( و به غیر ازوراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه 
دادخواست وانجام تشریفات  قانونی و ثبت آن  به شماره 970387 مفاد درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هرشخص اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک  ماه به دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختاف رودسر تسلیم نماید. در غیر 

اینصورت گواهی  حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5463   رئیس شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری رودسر – محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970389 آقای / خانم  احمد محقق کهنه گویه به شماره  شناسنامه 6853 فرزند  ابراهیم از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان  ابراهیم محقق کهنه گویه فرزند مرحوم  مارحمت در تاریخ 66/8/24 در شهرستان رودسر فوت نموده 
است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- احمد محقق کهنه گویه شماره شناسنامه 6853 نام پدر ابراهیم نسبت پسر 2- اسمعیل 
محقق شماره شناسنامه 868 نام پدر ابراهیم نسبت پسر 3- اسحق محقق شماره شناسنامه 6300072169 نام پدر ابراهیم نسبت پسر 4- محمد 
محقق شماره شناسنامه 1371 نام پدر ابراهیم نسبت پسر5-  اشرفیه محقق کهنه گویه شماره شناسنامه 235 نام پدر ابراهیم نسبت  دختر 
6-  معصومه محقق کهنه گویه شماره شناسنامه 237 نام پدر ابراهیم نسبت  دختر 7-  فاطمه محقق شماره شناسنامه 1370 نام پدر ابراهیم 
نسبت  دختر8-شمانیه حسین نیا کجیدی شماره شناسنامه 34 نام پدر  یامین نسبت همسر و به غیر ازوراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک 
پس ازماحظه دادخواست وانجام تشریفات  قانونی و ثبت آن  به شماره 970389 مفاد درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه 
هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک  ماه به دفتر شعبه چهار شورای حل اختاف رودسر  

تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی  حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5464   رئیس شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری رودسر – محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970388 آقای / خانم  معصومه رفعتی شلمانی به شماره  شناسنامه 11 فرزند عیسی از این شورا در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عیسی رفعتی شلمانی فرزند مرحوم حاجی آقادرتاریخ 72/6/20 در شهرستان 
رودس�ر فوت نموده اس�ت و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه ش�ده اند : 1- محمود رفعتی شلمانی  شماره شناسنامه 59 نام پدر 
عیس�ی نس�بت پس�ر2-  حاجی آقا رفعتی شلمانی  ش�ماره شناس�نامه 51 نام پدر عیسی نسبت پس�ر3-  ابراهیم رفعتی شلمانی  
ش�ماره شناس�نامه 21 نام پدر عیسی نسبت پسر4-  غامحسن رفعتی ش�لمانی  شماره شناسنامه 247 نام پدر عیسی نسبت پسر 
5-  محمد رفعتی ش�لمانی  ش�ماره شناس�نامه 2 نام پدرعیسی نسبت پسر6-  صغری رفعتی شلمانی  ش�ماره شناسنامه 238 نام 
پدر عیس�ی نس�بت  دختر7-  غامرضا رفعتی شلمانی  شماره شناسنامه 43 نام پدر عیسی نسبت پسر 8-  صفورا رفعتی شلمانی  
ش�ماره شناس�نامه نام پدر عیسی نسبت  دختر9-  معصومه رفعتی شلمانی  ش�ماره شناسنامه 11 نام پدر عیسی نسبت  دختر و به 
غیر ازوراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست وانجام تشریفات  قانونی و ثبت آن  به شماره 970388 
مفاد درخواس�ت مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هرش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباش�د از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک  ماه به دفتر شعبه شورای چهارم حل اختاف رودسر تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد.
ح  5465   رئیس شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری رودسر – محمد علی محبی

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 970392 آقای / خانم  س�کینه غامی صادق رودس�ری به ش�ماره  شناس�نامه 11315 فرزندعنایت اله از این شورا 
در خواس�ت گواهی حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عنایت اله غامی صادق رودس�ر  فرزند علیجان  درتاریخ 
1397/8/25 در شهرستان رودسرفوت نموده است و ورثه آن مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند : 1- فرهاد غامی صادق رودسری 
ش�ماره شناس�نامه 10317 نام پدر عنایت اله نسبت پسر 2- محمدعلی غامی صادق رودسری شماره شناسنامه 43 نام پدر عنایت 
اله نس�بت پسر3-محمدحسین غامی صادق رودسری شماره شناسنامه 826 نام پدر عنایت اله نسبت پسر4-حسن غامی صادق 
رودس�ری ش�ماره شناس�نامه 1652 نام پدر عنایت اله نسبت پسر 5-  زهرا غامی صادق رودسری ش�ماره شناسنامه 268 نام پدر 
عنایت اله نسبت  دختر6- سکینه غامی صادق رودسری شماره شناسنامه 11315 نام پدر عنایت اله نسبت  دختر7-  فاطمه غامی 
صادق رودس�ری ش�ماره شناسنامه 300 نام پدر عنایت اله نسبت  دختر8-  کبری غامی صادق رودسری شماره شناسنامه 303 نام 
پدر عنایت اله نس�بت  دختر 9-  صغری غامی صادق رودس�ری شماره شناس�نامه 3559 نام پدرعنایت اله نسبت  دختر 10- رقیه 
بویه پورثانی شماره شناسنامه 2 نام پدر  نعمت  نسبت همسر )) زوجه(( و به غیر ازوراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس 
ازماحظه دادخواس�ت وانجام تش�ریفات  قانونی و ثبت آن  به شماره 970392 مفاد درخواست مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید 
چنانچه هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک  ماه به دفتر شعبه شورای چهارم 

حل اختاف رودسر  تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردرخواست صادرخواهد شد.
ح  5466   رئیس شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری رودسر – محمد علی محبی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به خانم انور رخشانی
   خواهان آمنه ش�یرزائی دادخواس�تی بطرفیت خوانده انور رخش�انی فرزند یارمحمد به خواس�ته طاق به درخواست زوجه مطرح که به 
این ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709980056200771بایگانی970899/شعبه 4دادگاه خانواده شهرستان گرگان)1خانواده قدیم(

ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/10/24س�اعت10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس 
ازتاریخ انتش�ارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
387-دادرس شعبه 4دادگاه خانواده شهرستان گرگان)1خانواده قدیم(-مومنی کشتلی

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه متهمان1-امید افش�ار فرزند حیدر به اتهام1-توهین به اش�خاص عادی2-اخال درکسب وکار 2-رامین افشار ف حیدر به 
اتهام1-توهین به اشخاص عادی2-اخال درکسب وکار3-سجاد افشار فرزند حیدر1-توهین به اشخاص عادی2-اخال درکسب وکار3-

قدرت نمایی با تبر4-تخریب عمدی 4-فرهاد افش�ار فرزند حیدر1-توهین به اشخاص عادی2-اخال درکسب وکار3-ایراد ضرب وجرح 
عمدی ازسوی این شعبه درپرونده کاسه بایگانی 1/970616ب اباغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده ممکن نگردیده لذا 
دراجرای ماده 174قانون آئین دادرس�ی درامورکیفری مراتب برای 1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتشار 
ساعت9 جهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درپرونده کاسه فوق الذکرشعبه اول بازپرسی واقع درگرگان ابتدای جاده آق قا روبروی 
ترمینال دادسرای عمومی وانقاب حاضرگردد درغیراینصورت بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید ضمن اینکه نامبرده حق 

انتخاب1 نفر وکیل را نیز دارد.
 368-بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقاب گرگان-رادمهر

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه متهم حمید عاء الدین فرزند یحیی ازسوی این شعبه درپرونده کاسه بایگانی1/970459ب به اتهام تصرف عدوانی اراضی 
منابع ملی اباغ احضاریه به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده ممکن نگردیده لذا دراجرای ماده 174قانون آئین دادرسی درامورکیفری 
مراتب برای 1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار درج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتش�ار س�اعت10جهت پاس�خگویی ودفاع ازاتهام انتسابی 
درپرونده کاس�ه فوق الذکرشعبه اول بازپرس�ی واقع درگرگان ابتدای جاده آق قا روبروی ترمینال دادسرای عمومی وانقاب حاضرگردد 

درغیراینصورت بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید ضمن اینکه نامبرده حق انتخاب1 نفر وکیل را نیز دارد.
 367-بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقاب گرگان-رادمهر

آگهی احضار متهم 
     نظربه اینکه متهم مس�لم جوادی فر ازس�وی این شعبه درپرونده کاسه بایگانی1/961288ب به اتهام فروش مال غیر اباغ احضاریه به 
واس�طه مجهول المکان بودن نامبرده ممکن نگردیده لذا دراجرای ماده 174قانون آئین دادرس�ی درامورکیفری مراتب برای 1نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشار درج تا ظرف یکماه ازتاریخ انتشارساعت11جهت پاسخگویی ودفاع ازاتهام انتسابی درپرونده کاسه فوق الذکرشعبه 
اول بازپرسی واقع درگرگان ابتدای جاده آق قا روبروی ترمینال دادسرای عمومی وانقاب حاضرگردد درغیراینصورت بصورت غیابی تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد گردید ضمن اینکه نامبرده حق انتخاب1 نفر وکیل را نیز دارد.
 366-بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقاب گرگان-رادمهر

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  بدینوسیله سید عبداله حسینی اوزینه باوکالت اسماعیل بخشنده دادخواستی بطرفیت خواندگان حامد زرگرانی وغیره که احد ازخواندگان  
بنام نورد لوله پروفیل بسطین مجهول المکان میباشد به خواسته اثبات وقوع بیع)موضوع مبایعه نامه شماره3078(مقوم به3/100/000ریال 
ارزش منطقه ای ملک5/880/000ریال الزام به تنظیم سندرس�می ملک )مش�اعی بمس�احت7000مترمربع ازپاک ثبتی6/271 بش�ماره 
76-اصلی بخش 3ثبت گرگان(مقوم به3/100/000ریال ارزش منطقه ای ملک5/880/000ریال مطالبه خس�ارات دادرس�ی بکاس�ه پرونده 
9609981760201603بایگانی 961641/تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان آق قا ووقت رسیدگی آن دوشنبه1397/11/01ساعت11صبح 
تعیین شده است لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده پس 
ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرگردد.   
373-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قا- پقه

آگهی احضار متهم
   دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری به متهم مجید قره خانی فرزند قربان محمد که به جهت شناخته نشدن محل اقامت اباغ 
احضاریه ممکن نگردیده اباغ میگردد ظرف مهلت یکماه ازتاریخ نشرآگهی جهت دفاع ازاتهام انتسابی دایربرسرقت مقرون به ازار230راس 
گوس�فند وایراد جرح عمدی با چاقو نس�بت به ش�اکی حاج محمد ایزدی فرزند انش محمد درپرونده کاس�ه بایگانی970135/شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب شهرستان آق قا حاضرشوند نتیجه عدم حضورموجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد ضمنا میتوانید 

بهمراه 1نفر وکیل درشعبه حاضر شوید.
372-بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقاب شهرستان آق قا-تازیکی نژاد

آگهی احضار متهم
   دراجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری به متهم احمد علی شیر زائی فرزند محمد علی که به جهت شناخته نشدن محل اقامت 
اباغ احضاریه ممکن نگردیده اباغ میگردد ظرف مهلت یکماه ازتاریخ نش�رآگهی جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی دایربرس�رقت 1دستگاه 
گوش�ی تلفن همراه هو اوی شکایت شاکی حالت کهن پور اینچه برون درپرونده کاس�ه بایگانی951378/شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی وانقاب شهرس�تان آق قا حاضرش�وند نتیجه عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد ش�د ضمنا میتوانید بهمراه 1نفر 

وکیل درشعبه حاضرشوید.
371-دادستان دادسرای عمومی وانقاب شهرستان آق قا درغیاب بازپرس-نجفی

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
   به تجویزماده 174ق آ د ک با انتشار این آگهی برای یکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار بدینوسیله به متهم آقای ارش نظیری 
فرزند احمد که درآدرس اعامی مورد شناس�ایی قرارنگرفته اباغ میگردد تا دروقت رس�یدگی روزیکشنبه مورخه1397/10/30ساعت9 
صبح جهت رسیدگی ودفاع ازاتهام انتسابی دایربرمشارکت درکاهبرداری رایانه ای بمبلغ3689570تومان موضوع شکایت خانم مهناز 
کر فرزند تاش�لی درپرونده کاسه971591/ش�عبه101 جزایی دادگاه عمومی شهرستان آق قا حاضرشوید درصورت عدم حضور تصمیم 

قانونی اتخاذ خواهد شد.
 370-مدیردفترشعبه101دادگاه کیفری 2شهرستان آق قا- قره داشلی 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) نوبت دوم (   
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجرائیه به ش�ماره بایگانی 960619 صادره از دادگس�تری گرمس�ار در مورخ 
1397/10/16 ساعت 11 صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اماک توقیف شده ذیل می نماید . شرکت در مزایده برای عموم آزاد 
و برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا در محل مزایده تحویل نماینده اجرا و ظرف 
مهلت سی روز بهاء کامل مزایده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واریز و قبض مربوط را ارائه نماید . در غیر اینصورت کل ده درصد 
دریافت شده اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . ملک مورد مزایده شامل: 1- یک قطعه زمین به 
میزان چهار سهم مشاع از سه سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 600 متر مربع واقع در حاجی آباد گرمسار از قطعه زمین 
موصوف با عنایت به شاهدان و موقعیت ملک ارزش هر متر مربع عرصه مبلغ 80000 ریال و ارزش کل چهار سهم از سه سهم جمعا به مبلغ 
101080000 ریال ) یکصد و یک میلیون و هش�تاد هزار ریال ( مکان مزایده: گرمس�ار- دادگستری – اجرای احکام مدنی شعبه اول. ضمنا 
متقاضیان خرید )هرکس( می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ماحظه نماید.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار – گیلوری

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به آقای مصطفی روشنی فعاً مجهول المکان 
که به اتهام فروش مال غیر در پرونده کاس�ه 9609980841200908 ش�عبه دوم بازپرس�ی دادسرای 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 می گردد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام –محسن میرزایی 

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به آقای حمزه عبدی  فعًا مجهول المکان که 
به اتهام مش�ارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی در پرونده کاسه 9709980841200249/970282 شعبه دوم بازپرسی 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 می گردد.
بازپرس شعبه دوم  بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام –محسن میرزایی

آگهی دادنامه
))رأی دادگاه(( در خصوص کیفرخواست شماره 9610430878500316 مورخ 1396/10/11 دادسرای عمومی شهرستان ملکشاهی ، علیه 
متهم جابر میرزایی فرزند عبدالحسین دائر برتوهین نسبت به طوایف ملکشاهی و اخال در نظم عمومی با بررسی اوراق و محتویات پرونده 
ضمن اصاح اتهام از توهین به طوایف به هجو بلحاظ استفاده متهم از عباراتی که مصداق نظم یا نثر دارند. گزارش مرجع انتظامی،تحقیقات 
دادسرا، فایل صوتی موجود در پرونده. عدم حضور متهم در جلسه دادرسی جهت دفاع و سایر قرائن خصوصاً مفاد کیفرخواست صادره 
دادگاه بزهکاری نامبرده را به اتهام هجو طوایف شهرستان ملکشاهی محرز دانسته و به استناد ماده 700 قانون مجازات اسامی )تعزیرات 
مصوب 1375( متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نمایدو در خصوص اتهام متهم دائر بر اخال در نظم عمومی بلحاظ 
عدم تحقق ارکان بزه با رعایت اصل کلی برائت و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسامی ایران مستنداً به ماده 4 از قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392 حکم برائت متهم را در این خصوص صادر و اعام می دارد.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجددید نظر استان ایام است.
دادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ملکشاهی- طالب ده گنبدی

آگهی دادنامه
))رأی دادگاه(( در خصوص ش�کایت ش�اکی آقای س�لیمان کریمی فرزند علی عس�گر و کیفرخواست ش�ماره 9610430878500290 مورخ 
1396/9/11 دادس�رای عمومی شهرس�تان ملکشاهی ، علیه متهمان 1- آقای مهدی اسدزاده فرزند صید کریم 2- آقای میاد قاسمی فرزند 
عبدالرضا دائر بر مش�ارکت در تخریب عمدی اموال شاکی، با بررسی اوراق و محتویات پرونده خصوصاً شکایت شاکی گزارش و صورتجلسه 
ضابطین دادگس�تری، تحقیقات دادس�را و عدم حضور متهمان در جلسه دادرسی و سایر قرائن خصوصاً مفاد کیفرخواست تنظیمی، دادگاه 
به اقناع رسیده و بزهکاری متهمان را به ارتکاب بزه تخریب عمومی محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 677 کتاب پنجم قانون مجازات 
اسامی به ترتیب هریک از متهمان را بابت مشارکت در تخریب عمدی اموال شاکی به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجددید نظر استان ایام است.
دادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ملکشاهی- طالب ده گنبدی

آگهی اباغ وقت دادرسی
شاکی: دادسرای عمومی و انقاب شهرستان مهران متهم: اسماعیل رضایی فرزند حسن فعا مجهول المکان اتهام: حمل و نگهداری مواد مخدر با 
توجه به اینکه آقای اسماعیل رضایی فرزند حسن به اتهام فوق  از سوی این مرجع تحت تعقیب می باشد و فعاً مجهو ل المکان هستند بدینوسیله 
در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده اباغ میگردد که در وقت رسیدگی مورخه 1397/12/5 ساعت 10 صبح در شعبه اول 
دادگاه انقاب اسامی مهران حاضر و در برابر بزه انتسابی از خود دفاع نماید در غیر اینصورت برابر مقررات قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه انقاب اسامی مهران- قاسمی پور

آگهی احضارمتهم
درپرونده کاسه 9609984425700463 به شماره بایگانی 970852 این شعبه صابررسولیان فرزندعمربه اتهام ترک انفاق تحت تعقیب قرارگرفته 
است باعنایت به مجهول المکان بودن متهم دراجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب درامور کیفری به نامبرده 
اباغ میگردد تا مورخه 97/10/24 ساعت 10:30 صبح جهت دفاع ازاتهام انتسابی دراین شعبه حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی به عمل خواهد امد.
3225- رئیس شعبه103دادگاه کیفری دوشهر بوکان- ابراهیم بابامرادی

اباغیه
درخصوص  ش�کایت صادق حس�ن زاده علیه فرهادخادمی فرزندکریم وکیفرخواست صادره ازدادسرای بوکان علیه شما مبنی بر انتشارفیلم 
خصوصی بدون رضایت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان بوکان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهر بوکان 101 جزایی 
سابق واقع در بوکان خیابان کمربندی خیابان عدالت ارجاع وبه کاس�ه 9709984425600372 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/17 
ساعت 9 تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن متهم ودرخواست شاکی وبه تجویزماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری ودستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
3224- منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دوشهر بوکان 101 جزائی سابق –یوسف آرزو

اباغ وقت رسیدگی
خواهان حسین بیات پاتپه فرزند رحمت اله با وکالت حسین تهرانی بطرفیت خواندگان نیوشا مرادیان فرزند اصغر -  اصغر مرادیان – ونوس 
طهماسبی – مازایار طهماسبی – سعیده خضر ابادی بخواسته مطالبه وجه به شماره 960858 تقدیم که جهت رسیدگی در این شعبه مطرح و 
همچنین دادخواست خواهان زهرا سلگی فرزند علی صالح بطرفیت خواندگان نیوشا مرادیان فرزند اصغر -  اصغر مرادیان -  ونوس طهماسبی 
-  مازیار طهماسبی -  سعیده خضرآبادی و حسین بیات پاتپه فرزند رحمت اله به خواسته ورود ثالث به شماره 970166 الف پرونده اصلی در شعبه 
سوم دادگاه عمومی )حقوقی( بروجرد واقع در لرستان بروجرد شهرک اندیشه چهارراه مخابرات ارجاع و ثبت گردیده . وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/10/23 ساعت 12:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده گان مازیار طهماسبی -  ونوس طهماسبی -  سعیده خضرآبادی 
به درخواست خواهان اصلی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود. تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری بروجرد – خانم معصومه ولیزلده خرم آبادی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
شماره پرونده: 9509986622100504  بدینوسیله به متهم مجهول المکان اقای رضا کرزبر فرزند احمد که مشخصات بیشتری از وی در دسترس 
نمی باشد اباغ میشود به موجب محتویات پرونده کاسه 960193 متهم به توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک نسبت به محمد کرمی می باشد. 
لذا نظر به اینکه برای تحقیق و رسیدگی به اتهام مذکور ساعت 12 صبح مورخ 1397/11/10 تعیین شده ازم است در موعد تعیین شده برای دفاع 
از اتهام انتسابی در این مرجع واقع در دادگستری بروجرد شعبه 103 کیفری دو حاضرگردد. بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و 
رسیدگی نبوده و  تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. این آگهی به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری 

جهت اباغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار درج میگردد./ 
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری دو محاکم عمومی )جزایی( – یاراحمدی

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای داریوش مقدسی دارای شماره شناسنامه 4 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش�ادروان رحمت اله مقدسی به شماره شناس�نامه 265 در تاریخ 96/5/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-اعظم یاراحمدی – همس�ر  2- داریوش مقدس�ی – فرزند  3- فرحناز مقدسی – فرزند  4- غامرضا 
مقدسی – فرزند  5- مهدی مقدسی – فرزند  6- محبوبه مقدسی – فرزند  7- رضوان مقدسی – فرزند  8- مهتاب مقدسی – فرزند  9- مهناز 
مقدسی – فرزند  10- رسول مقدسی – فرزند  11- فاطمه مقدسی – فرزند  12- منیر مقدسی – فرزند ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

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

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای سید حسین نفیسی زاده دارای شماره شناسنامه 6747 به شرح دادخواست به کاسه 97/896 این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد تاج دار به شماره شناسنامه 183 در تاریخ 97/6/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به: 1-سید حسین نفیسی زاده به ش ش 6747 – خواهر  2- زهرا نفیسی زاده به ش 
ش 1259 – خواهر  3- فاطمه سید بی اختیار به ش ش 46614 – خواهر  4- افسانه تاجدار به ش ملی 4120088105 – برادرزاده  5- محسن 
تاجدار به ش ش 738 – برادرزاده  6- مرتضی تاجدار به ش ش 2549 – برادرزاده  7- مصطفی تاجدار به ش ش 7 – برادرزاده  8- پروانه 
تاجدار به ش ش 1733 - برادرزاده ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا 

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

آگهی احضارمتهم
درپرونده کاس�ه 9709984426300501 به ش�ماره بایگانی 970699 این شعبه حبیب کریمی قایچی فرزندعزیزبه اتهام غیبت زندانی پس 
ازمرخصی تحت تعقیب قرارگرفته است باعنایت به مجهول المکان بودن متهم دراجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عموم�ی و انق�اب درامور کیفری به نامبرده اباغ میگردذد تا مورخه 97/10/26 س�اعت 10 صبح جهت دفاع ازاتهام انتس�ابی دراین ش�عبه 

حاضرگردد.بدیهی است درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی به عمل خواهد امد.
3226- رئیس شعبه103دادگاه کیفری دوشهر بوکان- ابراهیم بابامرادی

10- حصروراثت
خانم فاطمه نوراللهی فرزند یداله دارای شناس�نامه 97 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره 619- 29- 97  مورخ 1397/9/12 توضیح داده 
ش�ادروان محمود دانش فرزند احمد بشناس�نامه 268 در تاریخ 97/8/8 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند 
از : 1- فاطمه نوراللهی فرزند یداله ش.ش 97 متولد 1348 همس�ر متوفی. 2- محمدمهدی دانش فرزند محمود ش.ش 2650 متولد 
1365 فرزن�د متوف�ی. 3- زینب دانش فرزند محمود ش.ش 7779 متولد 1366 فرزن�د متوفی. 4- فائزه دانش فرزند محمود ش.ش 
2980164143 متولد 1368 فرزند متوفی .  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رسمی محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باش�د ظر مدت یک ماه از نش�ر 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.
619 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
خانم محبوبه نژاد زمانی راوری فرزند هاش�م دارای شناس�نامه 829 شرح دادخواست شماره 669/2/97  مورخ 1397/9/14 توضیح 
داده ش�ادروان مرحوم هاش�م نژاد زمانی راوری فرزند فتح اله بشناس�نامه 1316 در تاریخ 1380/7/14 در ش�هر کرمان فوت ش�ده 
و وراث حی�ن الف�وت وی عبارتن�د از : 1- خان�م عصمت فاحتی فرزند حس�ن ش.ش 31707 متولد 1315 همس�ر متوفی. 2- آقای 
محمدعلی نژاد زمانی فرزند هاش�م ش.ش 412 متولد 1341 فرزند متوفی. 3- آقای محمدرضا نژاد زمانی فرزند هاش�م ش.ش 563 
متولد 1339 فرزند متوفی. 4- خانم محبوبه نژاد زمانی راوری فرزند هاش�م ش.ش 829 متولد 1348 فرزند متوفی. 5- خانم فاطمه 
نژاد زمانی راوری فرزند هاش�م ش.ش 859 متولد 1337 فرزند 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 اش�خاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد ش�د و هر وصیت نامه ای جز رس�می و س�ری که بعد از این موعد ابراز ش�ود از درجه 

اعتبار ساقط است.
669 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

12- حصروراثت
آقای رحیم گرامی فرزند ماش�االه دارای کدملی 2992012998 ش�رح دادخواس�ت ش�ماره ----  مورخ 1397/9/17 توضیح داده 
ش�ادروان ماش�االه گرامی فرزند حسین و سکینه کدملی 2990063821 در تاریخ 97/8/3 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- آقای رحیم گرامی فرزند ماشااله کدملی 2992012998 پسر متوفی. 2- آقای مهدی گرامی فرزند ماشااله 
کدملی 0050924801 پس�ر متوفی. 3- خانم مهری گرامی فرزند ماش�االه کدملی 2991292520 دختر متوفی. 4- خانم مریم گرامی 
فرزند ماش�االه کدملی 2992029742 دخترمتوفی. 5- خانم محبوبه گرامی فرزند ماش�االه کدملی 0050771124 دختر متوفی. 6- 
خانم عصمت س�اارپور فرزند شکراله کدملی 3110762331 )همس�ر( زوجه متوفی. براساس اظهار خواهان ماترک متوفی نامحدود 
)بیش از سی میلیون ریال( تعیین گردیده است.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رسمی محلی آگهی می شود چنانچه کسی 
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.
330 شورای حل اختاف شماره 12 شهرستان کرمان

13- حصروراثت
آقای قنبر جهانی فر فرزند حیدر دارای شناس�نامه 8 شرح دادخواست ش�ماره 970432  مورخ 1397/9/13 توضیح داده شادروان 
صادق جهانی فر فرزند قنبر بشناس�نامه 2549 در تاریخ 97/6/7 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- قنبر جهانی فر فرزند حیدرش.ش 8 متولد 1325 پدر متوفی. 2- شوکت سپهر فرزند علی ش.ش 652 متولد 1328 مادر متوفی. 
تعداد وراث 2 نفر.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رسمی 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 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.
432 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

آگهی مزایده نوبت دوم
در م�ورد پرون�ده اجرایی کاس�ه 934054 ش 1 اجرای احکام مدنی بجن�ورد ، فیمابین محکوم له بانک ص�ادرات و محکوم علیهم 
1- س�ودابه قزل س�فلی 2- مهدی وحیدی 3- حس�ن رحمانی 4- حس�ین وحیدی 5- مراد نوری با موضوع مطالبه طلب فروش دو 

دانگ از شش دانگ پاک ثبتی که با عنایت به انجام کارشناسی ملک به مشخصات ذیل الذکر :
مشخصات ملک : پاک ثبتی 0 فرعی از 1464 اصلی واقع دربخش یک بجنورد نشانی ملک بجنورد سبزه میدان کوچه نور پاک 26 
می باش�د اعیان ملک یک باب مغازه با دیوارهای اجری و س�قف چبی و س�قف کاذب یو پی وی سی با کف سرامیک و دیوار کاشی و 
درب شیش�ه س�کوریت به مس�احت 13/60 مترمربع و به دهانه 2/80 متر و طول 4/85 متر ومغازه دارای ارتفاع 3/50 متر می باشد 
و دارای امتیازات آب وبرق وگاز وتلفن و موقعیت کاربری تجاری و مش�خصات تجاری و عمر س�اختمان ملک بررس�ی وقیمت عرف 
محل و س�ایر که ارزش ملک توس�ط کارشناس رس�می دادگس�تری مبلغ 1/050/000/000 ریال معادل )یکصد و پنج میلیون تومان (
ارزیابی گردیده اس�ت و اینکه  پس از س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده کل ملک مذکور در روز  دوشنبه 1397/10/10 ساعت 10:30  
الی 11:00 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری بجنورد به فروش برس�د. بنابراین متقاضیان ش�رکت در 
جلس�ه مزای�ده می توانند پنج روز قب�ل از موعد مقرر در این اجرا حاض�ر و از کم و کیف موضوع مطلع و در ص�ورت تمایل از مورد 
مزایده بازدید نمایند. بدیهی اس�ت مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و به بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد ش�د و ده درصد 
مبلغ پیش�نهادی را قبل از ش�روع مزایده به حس�اب سپرده دادگس�تری 2171291822004  و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول 
خواهد ش�د. و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد( در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کس�ر هزینه های مزایده به نفع دولت 

ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.15
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد – عبدالرضا  عطارد

آگهی مزایده نوبت اول 
در مورد پرونده اجرایی کاسه 942679 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد فیمابین محکوم له بهروز شریفی محبتی – محمد صنمی  
محکوم علیه : حس�ن علیزاده  موضوع ازم ااجرا : تحویل مورد معامله با عنایت به انجام کارشناس�ی ملک توقیفی محکوم علیه 

واقع در بجنورد  اراضی روستای مملجه ) کاته میرو ( به مشخصات ذیل الذکر: 
ملک مورد نظر به مس�احت 4520 متر مربع ) چهار هزار و پانصدو بیس�ت متر مربع (  در حال حاضر زیر کش�ت  محصول انگور  دیم 
بوده و س�ن تقریبی  درختان آن حدودا 20 س�اله می باش�د  که با توجه به  بررس�یهای صورت گرفته  ارزش ملک مورد نظر  پانصدو 
چهل و دو میلیون و چهارصد هزار ریال براورد  و اینکه  پس از سیر مراحل قانونی  مقرر گردیده  به نسبت طلب  محکوم له به مبلغ 
417/710/308 ریال ملک مذکور  در مورخ 97/10/10 س�اعت 10 الی 10:30  و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی  
دادگس�تری بجنورد به فروش برس�د بنابراین متقاضیان شرکت در مراس�م مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا 
حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت کارشناس�ی ش�روع و با 
بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ  پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف 
یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی ) نود درصد( در مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به 

نفع دولت ضبط  و مزادیه تجدید می گردد . 15
دادورز ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد – عزیزآبادی 

آگهی مزایده اموال منقول 
در خصوص پرونده های کاسه 970177 اجرایی آقایان احسان پورابراهیم و محمدرضا پور ابراهیم فرزندان علیرضا جمعا محکوم به 
پرداخت 1/098/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 765/566/850  ریال  بابت خسارت تاخیر تادیه  و به پرداخت  
مبلغ 34/150/000 ریال بابت هزینه دادرسی  در حق محکوم له  آقای ابراهیم  صدقی  فرزند ذوالفقار  و به پرداخت مبلغ 54/900/000 
ریال بابت هزینه اجرایی در حق صندوق دولت  محکوم گردیده است  و چون تاکنون نامبرده  نسبت به پرداخت دین خود  اقدامی 
ننموده  با معرفی یک دستگاه تریلی هوو  به شماره انتظامی 21 ع 695 ایران 26  و به مشخصات مدل 2008  رنگ سفید  تیپ 6 * 
4  و به ش�ماره شاس�ی 348941 و موتور 754119 نوع س�وخت گازوئیل تعداد محور 3 و تعداد چرخ 10  و به نام محکوم علیه  آقای 
محمدرضا پور ابراهیم  توقیف و توس�ط کارش�ناس رسمی دادگستری مبلغ 1/550/00/000 ریال قیمت گذاری شده است  مقرر شده 
اس�ت که کامیون توقیفی  در روز  سه ش�نبه  مورخه 1397/10/04 ساعت 10 الی 11 محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
گرمه به فروش برسد و مزایده از قیمت کارشناسی شروع به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد دهند واگذار خواهد شد طالبین 
خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از موعد مقرر مزایده به این اجرا مراجعه نس�بت به بازدید آنان از اماک مورد مزایده اقدام ش�ود 
و حداقل 10 درصد  بهای فروش نقدا وصول خواهد شد ازم به ذکر است و تحویل و تحول آن تابع مقررات مربوطه خواهد بود. 13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرمه 

آگهی احضار متهمین 
در خصوص شکایت خانم نسرین خادمی  علیه آقایان 1- شهرام شاد مهری 2- شایان یزدانی 3- محمد دردی مبنی بر مشارکت در 
س�رقت ش�بانه  و مشارکت در شروع  به سرقت از توابع  محل سکنی که در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب بجنورد با 
کاس�ه پرونده 970264 ش 1 د ثبت و تحت رس�یدگی  می باش�د و به جهت مجهول المکان بودن  نامبرده گان  به تجویز  ماده 174 
قانون آیین دادرس�ی کیفری مصوب 1392 مراتب یک  نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار آگهی می شود  تا متهمین  ظرف 
یک ماه  از تاریخ انتش�ار آگهی  جهت دفاع از خود در این ش�عبه حاضر گردند که در صورت  عدم حضور متهمین  و یا عدم ارس�ال 

ایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادسرا اقدام به رسیدگی غیابی نموده  و قرار  مقتضی  صادر می نماید . 8
دادیار  شعبه اول دادسرای عمومی  و انقاب بجنورد – برات زاده  

آگهی احضار متهم
در خصوص ش�کایت خانم مرضیه یادگار فرزند یداه و یداه عزیزی فیروزه فرزند اس�داه علیه محمد کامرانی  فرزند رضا مبنی بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی که در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب بجنورد با کاسه پرونده 970681 ش 1 د ثبت و تحت 
رسیدگی  می باشد و به جهت مجهول المکان بودن  نامبرده و  به تجویز  ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب 
یک  نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود  تا متهم  ظرف یک ماه  از تاریخ انتش�ار آگهی  جهت دفاع از خود 
در این ش�عبه حاضر گردند که در صورت  عدم حضور متهم و یا عدم ارس�ال ایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادس�را اقدام به 

رسیدگی غیابی نموده  و قرار  مقتضی  صادر می نماید . 8
دادیار  شعبه اول دادسرای عمومی  و انقاب بجنورد – محمد برات زاده  

آگهی مزایده 
درپرونده 971461/2 اجرائی آقای محکوم علیه هیبت اله مردانی  محکوم اس�ت به پرداخت تعداد 72 عدد س�که بهار آزادی درحق 
خانم مریم کریم زاده  وپرداخت 50 درصد ازمحکوم بعنوان نیم عش�ردولتی درحق صندوق دولت حس�ب تقاضای محکوم له اموال 
بش�رح زیر: یک دس�تگاه خودرو سواری پراید سیستم س�ایپا تیپ SL 131 مدل 1391 رنگ سفید به شماره پاک انتظامی 328 ط 
21 ایران 21 به ش�ماره شاس�ی 25106233 و ش�ماره موتور 4640858 که طبق کارشناس�ی صورت گرفته به مبلغ هجده میلیون 
تومان معادل 180/000/000 ریال کارشناس�ی گردیده وارزیابی گردیده که مبلغ پایه کارشناس�ی بوده و درضمن خودرو درپارکینگ 
گلس�تان اسامشهرمی باشد.1- توقیف وارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبورمنظور استیفای حق محکوم له 
ازطریق مزایده ازمبلغ ارزیابی ش�ده ش�روع می گردد.2- محل فروش اموال: دفتراجرای احکام مدنی دوم دادگس�تری اسامشهر 
اس�ت.3- هرکس می تواند5 روزقبل ازمزایده با هماهنگی اجرا ازاموال بازدید ودرمزایده ش�رکت نماید روزانجام مزایده دوش�نبه 
97/10/3 ازس�اعت 10 صبح الی 11 صبح می باش�د برنده مزایده ده درصد قیمت پیش�نهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا”می 
بایس�ت پرداخت نماید.مال متعلق به کس�ی اس�ت که بااترین قیمت پیش�نهاد کرده اس�ت وبقیه بهادرفرجه قانونی که ازیک ماه 
تجاوزنخواهد کرد پرداخت خواهد ش�د.ضمنا چنانچه روزمزایده به عللی مصادف با تعطیلی باش�د ف�ردای همانروزدرهمان مکان و 

همان ساعت مزایده انجام خواهد شد.
م الف 3269 دادورز شعبه دوم حقوقی محاکم عمومی اسامشهر 

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: خانم زیبا مطلب نژاد  دادخواس�تی: بطرفیت آقای 1- محمد جافری 2- پوریا اصغری  بخواس�ته: مطالبه خس�ارت  تس�لیم 
دفتر ش�عبه 8 نموده که پس ازثبت به کاس�ه  833/8/97 شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهربرای روز مورخ 97/9/25 ساعت 
16:00 تعیین وقت گردیده لذا با توجه به اینکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعام شده لذا به درخواست خواهان وتجویزماده 
73قان�ون آیین دادرس�ی مدن�ی دادگاههای عمومی و انقاب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود ک�ه نامبرده فوق 
درروزمقررجهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رساند در صورت عدم حضور دادگاه غیابا” رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا” نیازبه 

آگهی باشد  فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3262 رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
ب�ه خوانده: 1- فاطمه خمس�ه 2- محمد زمانی کاس�ه پرون�ده: 485/211/97 وقت رس�یدگی: به روز یک ش�نبه تاریخ 97/10/30 
ساعت 16/00 خواهان: میر باسع حسینی توشمانلونی خوانده: 1- فاطمه خمسه 2- محمد زمانی خواسته: مطالبه وجه چک خواهان 
دادخواس�تی تس�لیم دفترکل دادگستری اسامش�هر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت 
رس�یدگی تعیین ش�ده وب�ه علت مجهول الم�کان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواه�ان ودس�توردادگاه و بتجویزماده72قانون 
آئین دادرس�ی مدن�ی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه 
ب�ه دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت نمای�د 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 شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3257 مدیردفترشعبه 211 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: محمد اصغری کاس�ه پرونده: 726/2/97 وقت رس�یدگی: به روز یکش�نبه تاریخ 97/10/23 ساعت 16/00 خواهان: سید 
س�عید نوری زاده خوانده: محمد اصغری خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهر نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به 
درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست 
وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ شده 
محس�وب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3248 مدیردفترشعبه دوم شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کاس�ه پرونده: 677/4/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/10/22 ساعت 15/00 خواهان: علی محمد محمدی خوانده: 
مهدی صفرزاده خواس�ته: اس�ترداد طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامش�هر نموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت 
خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شود 
تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی 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 حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب 
ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتش�رومدت آن ده 

روزخواهد بود. 
م الف 3271 مدیردفترشعبه 4 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 970390 آقای / خانم  نقی ذکری به ش�ماره  شناسنامه 163 فرزندحسن از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان   لیلی حسنعلی نیا فرزند علی اکبر در تاریخ 1395/11/12 در شهرستان رودسر فوت نموده 
اس�ت و ورثه آن  مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند : 1- نقی ذکری شماره شناس�نامه 163 نام پدر حسن نسبت همسر ))زوج(( 
و ب�ه غی�ر ازوراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت وانجام تش�ریفات  قانونی و ثبت آن  به ش�ماره 
970390 مفاد درخواس�ت مزبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هرش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد 
از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک  ماه به دفتر ش�عبه چهارم شورای حل اختاف رودسر تس�لیم نماید. در غیر اینصورت گواهی  حصر 

وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5461  رئیس  شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری رودسر – محمد علی محبی
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512/46رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  خانم معصومه جمعه داراي شناس�نامه ش�ماره 278 به شرح دادخواس�ت به کاسه 4/568/97 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدجمش�ید نژاد اول به شناس�نامه 121 در تاریخ 1392/10/20 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- حس�ن جمش�ید ن�ژاد اول ش.ش 16873 
ت.ت 1367/12/1 فرزند متوفی 2- حس�ین جمش�ید نژاد اول ش.ش 40 ت.ت 1357/1/1 فرزند متوفی 3- علی جمش�ید نژاد اول 
ش.ش 5862 ت.ت 1365/6/1 فرزند متوفی 4- مصطفی جمش�ید نژاد اول ش.ش 0890347751 ت.ت 1373/11/22 فرزند متوفی  
5- زهرا جمش�ید نژاد اول ش.ش 5863 ت.ت 1365/6/1 فرزند متوفی 6- فاطمه جمش�ید نژاد اول ش.ش 292 ت.ت 1353/4/2 
فرزن�د متوف�ی  7- مریم جمش�ید ن�ژاد اول ش.ش 4077 ت.ت 1363/10/10 فرزن�د متوفی 8- معصومه جمع�ه ش.ش 278 ت.ت 
1333/7/2 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 اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

512/47رونوشت آگهي حصر وراثت
نظرب�ه اینک�ه  خانم زهرا غامی داراي شناس�نامه ش�ماره 0902346921 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 563/97 از این ش�ورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین غامی به شناس�نامه 1806 در تاریخ 1394/6/3 
در اقامت�گاه دائمي خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- غامرض�ا غامی ش.م 0902156942 
ت.ت 1340/12/17 فرزن�د متوف�ی 2-ع�زت غام�ی ش.م 0902156950 ت.ت 1340/12/17 فرزند متوف�ی 3- فاطمه غامی ش.م 
0902166603 ت.ت 1341/6/6 فرزن�د متوفی  4- منظر غامی ش.م 0902209272 ت.ت 1346/4/9 فرزند متوفی 5- محمد غامی 
ش.م 0902237616 ت.ت 1349/1/4 فرزن�د متوف�ی 6- عل�ی غام�ی ش.م 0902299964 ت.ت 1356/3/2 فرزند متوفی 7- زهرا 
غامی ش.م 0902346921 ت.ت 1363/4/5 فرزند 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 اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان کاشمر

512/48آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای 1- س�ید علی میری طرقی فرزند سیداکبر 2- مصطفی هاشم نیا ترشیزی فرزند قاسم اباغ می شود که آقای 
مرتضی درویش�ی دادخواس�تی به خواس�ته تنظیم سند به طرفیت ش�ما به شعبه دوم شورای حل اختاف کاش�مر ارائه و به کاسه 
2/575/97 ثبت و برای روزش�نبه مورخ 1397/10/29 ساعت 9 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 دوم 
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 دوم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/49آگهی مزایده اموال غیر منقول)نوبت دوم(
زم�ان برگزاری مزای�ده:1397/10/12 ؛ نوب�ت مزایده:نوبت دوم؛ محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگس�تری کاش�مر؛ به 
موجب پرونده کاس�ه 960693 اجرایی محکوم علیهم1-شرکت س�رمایه گذاری معین تولید ایرانیان2- مهدی خوارزمی 3- احمد 
خوارزم�ی محکومن�د به پرداخ�ت مبلغ 615578541 ریال باقی مان�ده محکوم به در حق آقای ابراهیم رض�ا زاده قاینی و پرداخت 
مبل�غ 77/500/000 ریال نیم عش�ر اجرایی با توجه به عدم پرداخت دین یک باب منزل مس�کونی پ�اک ثبتی 2286 فرعی از 58  
اصلی مفروز ش�ده از 1098 فرعی توقیف که بر اس�اس نظریه کارشناسی مبلغ 1424462000 ریال ارزیابی که در تاریخ 1397/10/12 
س�اعت 10 صبح با حضور نماینده دادس�تان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمراز طریق مزایده به فروش خواهد رسید. 
قیمت مزایده از مبلغ کارشناس�ی ش�ده شروع و به بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار  و ده درصد قیمت کل مزایده فی المجلس از 
برن�ده مزایده اخذ خواهد ش�د.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از ملک ظرف 5 روز قب�ل از تاریخ مزایده در اجرای احکام حاضر 

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

)512/50(آگهی وقت دادرسی )970577(
خواهان : شهرداری منطقه یک نیشابور با مدیریت آقای مهدی کوثری به طرفیت خوانده آقای مهدی آبخو فرزند حسین به خواسته 
صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال با احتس�اب خس�ارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات و هزینه های 
دادرسی، تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور  نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور واقع در 
نیش�ابور بلوار جانبازان ارجاع و به کاسه 970576 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/06 ساعت 12:00 تعیین شده است. 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان، به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی  مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتشار آگهی میشود. تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رستمی - مدیر دفتر شعبه اول  دادگاه حقوقی شهرستان  نیشابور

)512/51(آگهی وقت دادرسی )970443(
خواهان : حس�ن فخری فرزند مهدی با وکالت الهام کلماتب زاده به طرفیت خوانده آقای محمد مهدی دهقان مش�ادی فرزند محمد 
علی به خواس�ته ابطال دس�تور اجرائی رئیس اداره ثبت اسناد نیش�ابور و ابطال اجرائیه شماره 91004906217632 و توقف عملیات 
اجرائی، تقدیم دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور  نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور واقع در 
نیش�ابور بلوار جانبازان ارجاع و به کاس�ه 970443 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/07 ساعت 11:00 تعیین شده است. 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان، به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتشار آگهی میشود. تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رستمی - مدیر دفتر شعبه اول  دادگاه حقوقی شهرستان  نیشابور  

)512/52(آگهی وقت دادرسی )970576(
خواهان : شهرداری نیشابور با مدیریت آقای علی نجفی به طرفیت خوانده تعاونی دانش افشان به خواسته صدور حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و کلیه خسارات دادرسی و هزینه های دادرسی، تقدیم 
دادگاه حقوقی شهرس�تان نیش�ابور  نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان نیشابور واقع در نیشابور بلوار 
جانبازان ارجاع و به کاسه 970576 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/07 ساعت 12:00 تعیین شده است. بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان، به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتشار آگهی میشود. تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
رستمی - مدیر دفتر شعبه اول  دادگاه حقوقی شهرستان  نیشابور 

)512/53( آگهی اباغ اجرائیه )960030(
پی�رو آگهی اباغ وقت دادرس�ی و اباغ دادنامه ش�ماره 9609975197700440 در روزنامه بدینوس�یله به پوراندخت ش�کوریان و 
حمیدرضا کاویانی فرزند محمد مهدی و مهدیه س�امی فرزند رمضانعلی محکوم علیه پرونده کاس�ه 960030 اباغ می شود که بنا 
به تقاضای وکیل خواهان و حس�ب دس�تور دادگاه دادنامه   صادره منتهی به صدور اجرائیه گردیده و نامبردگان موظف می باشند به 
صورت محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ دویس�ت و س�ی و هشت میلیون و دویست و ش�صت و چهار هزار و هفتصد و شصت و 
چهار ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تأخیر تأدیه طبق قرارداد از تاریخ 1394/05/11 لغایت یوم الوصول و هزینه های دادرسی 
و حق الوکاله وکیل که محاسبه آن با اجرای احکام مدنی می باشد در حق خواهان . پرداخت نیم عشر دولتی با محکوم علیه است.
محیطی –  مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/54( آگهی دادنامه ) 970031(
پی�رو آگه�ی قبل�ی در روزنام�ه بدی�ن وس�یله به اصغ�ر ملون�دی فرزند محم�د رضا اب�اغ میگ�ردد به موج�ب دادنامه ش�ماره 
9709975198000685 به مبلغ 8/800/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف ملک فوق و همچنین هزینه دادرس�ی آن و مبلغ دو 
میلی�ون ریال بابت هزینه کارشناس�ی در حق خواهان محکوم ش�ده اید چنانچه به رأی مزبور اعت�راض دارید ظرف 40 روز از تاریخ 

نشر در روزنامه به این دادگاه اعام نمایید . 
نصرآبادی –  منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/55( آگهی )970814(
به این وسیله به آقای مصطفی احمد آبادی فرزند محمد رضا فعا مجهول المکان اباغ می گردد با توجه به اینکه در خصوص دعوی 
خانم اعظم ابوصالحی دایر به الزام به طاق به لحاظ تخلف از ش�رط ضمن س�ند نکاحیه قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده لذا 
مراتب به ش�ما اباغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ نش�ر آگهی یک نفر از بس�تگان خود را که شرایط مندرج در ماده 28 قانون 

حمایت خانواده را داشته باشد به این دادگاه معرفی نمایید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری نیشابور

)512/56( آگهی اباغ اخطاریه تبادل لوایح )890665(
بدینوس�یله ب�ه آق�ای محمد کش�اورز فرزند حس�ین اباغ می گردد ک�ه ورثه مرحوم س�یف اله ذبحی نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9709975197900530 مورخ 1397/07/16 صادره از ش�عبه 3 حقوقی دادگستری نیشابور اعتراض و فرجام خواهی نموده است. لذا 
چنانچه پاس�خی دارید ظرف مهلت 20 روز از تاریخ نش�ر آگهی کتبا پاس�خ خود را به این دادگاه اعام نمائید، در پایان پرونده وفق 

مقررات به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 3 حقوقی دادگستری شهرستان نیشابور

)512/57( رأی دادگاه )961325(
آق�ای کیهان مرش�دی فرزند ابراهیم متهم اس�ت به کاهبرداری مبل�غ دو میلیون و هفتصد هزار توم�ان در مورخه 1395/06/01 با 
مراجعه به فروشگاه موبایل فروشی و جلب اعتماد شاکی ) آقای محمد مهربانی فرزند علی ( و معرفی خویش بعنوان دوست یکی از 
آش�نایان وی و با دادن چک از حس�اب مسدود به شاکی و عدم تطابق امضای آن مرتکب بزه شده است که با توجه به مراتب و کیفر 
خواس�ت و تحقیقات ضابطین و گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک بزهکاریش محرز اس�ت لذا مستندا بماده یک قانونه تشدید 
مجازات مرتکبین ارتش�اء و اختاس و کاهبرداری مصوب 1367 نامبرده را به تحمل یکس�ال حبس تعزیری و رد مال به ش�اکی و 
پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور در حق دولت محکوم می نماید. این رأی غیابی اس�ت و پس از اباغ ظرف بیس�ت روز قابل 

واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
مهاجران – رئیس شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان نیشابور 

)512/58(آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم به )970462(
کاس�ه پرونده :970462 ح 3  وقت رس�یدگی 1397/10/22 ساعت 8/30 صبح  خواهان : ش�هرداری منطقه دو نیشابور با مدیریت 
آقای محمدعلی سیرجانی  خوانده : خلیل مروی فرزند غامعلی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه  خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه سوم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر ااانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
مدیر دفتر شعبه سوم  دادگاه عمومی حقوقی  نیشابور

512/59( آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970625(
خواهان آقای محس�ن یزدانی مقدم فرزند محمدرضا دادخواس�تی به طرفیت خوانده علی اکبر دوراندیش به خواس�ته مطالبه وجه 
پانصد میلیون ریال )وجه یک فقره چک(و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک الی زمان وصول و جبران خسارات دادرسی مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985197700601 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/25 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
گلی طاهرآبادی – منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور 

)512/60( آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم )970609(
خواهان ش�هرداری نیشابور با مدیریت آقای علی نجفی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای سیدعلی اصغر 
میرهادی به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ 58000/000  بابت 5 فقره چک با احتس�اب خس�ارت تاخیر تادیه و 
هزینه های دادرس�ی و مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985197700585 شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 8/30 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 کثیر اانتش�ار، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
طاهرآبادی – منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/61(آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم به )961167(
کاس�ه پرون�ده :961167 ش 1 خانواده وقت رس�یدگی 1397/10/22 س�اعت 9 صبح  خواهان : خانم طاه�ره برفرازی خوانده : علی 
مجدی خواس�ته : تقاضای صدور حکم عدم امکان س�ازش به منظور طاق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده نیشابور ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
ب�ه درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوب�ت در یکی از جراید کثیر 
ااانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی 

ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود . 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده  دادگستری نیشابور

)512/62( آگهی مزایده و فروش اموال منقول نوبت اول )960014(
به موجب پرونده کاسه 960014 اجرایی دادگاه عمومی بخش زبرخان محکوم علیه شرکت سفید گل بینالود )آرشام( به مدیر عاملی 
حمیدرضا خانی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال در حق خواه�ان خانم معصومه طالبی و پرداخت مبلغ 1/250/000 
ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت، با توجه به عدم پرداخت بدهی خود در موقع مقرر در حق محکوم لها چون مشار الیه نسبت 
به تودیع بدهی خود اقدام ننموده حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذکر شده ذیل توقیف و توسط کارشناس ارزیابی و مقرر 
گردید در تاریخ 1397/10/05 روز چهارش�نبه از س�اعت 11 الی 12 صبح در محل دایره اجرای احکام دادگاه زبرخان از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد لذا متقاضیان خرید و شرکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به محل این اجرا مراجعه 
تا ترتیب بازدید آنها از اموال مورد مزایده مهیا شود. مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایید 
فروخته خواهد شد. ضمنًا هزینه حراج و سایر هزینه های نقل و انتقال بعهده خریدار بوده و اجرای احکام مسئولیتی نخواهد داشت 
و حداقل ده درصد از بهای پیش�نهادی برنده مزایده فی المجلس دریافت و الباقی ظرف یکماه از تاریخ مزایده از برنده اخذ خواهد 
ش�د . در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر الباقی بهای اموال مورد مزایده را نپردازد س�پرده ده درصد وی پس از کس�ر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش�د. اموال مورد مزایده و قیمت پایه کارشناس�ی آن به شرح ذیل می باشد. 
1- یک دس�تگاه ش�یرینگ بسته بندی پک ساخت شرکت ماشین سازی اصفهان به عرض 70 سانتیمتر و ابعاد یک متر در 5 متر به 

مبلغ 23/000/000 ریال 2- یکدستگاه کمپرسور هوای فشرده در سیلندر به همراه مخزن به مبلغ 5/500/000 ریال
غامی – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بخش زبرخان

511/63آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محسن عابدیان فرزند 
غامحسین 

خواهان  علی ایزدی  دادخواستی به طرفیت خوانده محسن آبادیان  به خواسته  مطالبه وجه مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987508901032  شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
5 مش�هد ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/25 س�اعت9 تعیین شده است به علت مجهول 
الم�کان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و ب�ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده 
ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 250 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5  مشهد

511/83آگهي  
بدینوس�یله ب�ه اقای/خانم رحم�ان رهدار فرزند خدامراد   فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود  که مرتضی پهلوان  دادخواس�تي به 
خواس�ته اس�ترداد سند  به طرفیت شما به شعبه 22  شوراي حل اختاف مش�هد تقدیم نموده است  که به کاسه 970899 ثبت  و 
برای روزبتاریخ97/11/10 س�اعت 8/30 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت 
در  روزنامه کثیراانتش�ار درج میگردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه22 شهرستان مشهد 
مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد   
مسئول دبیرخانه شعبه 22 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/84آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
خواه�ان آق�ای محمد عل�ی آذینی فرزند حبیب  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان ع�ذرا بهرآبادی-علی اصغ�ر  بهرآبادی –بتول 
بهرآب�ادی –نجمه بهرآبادی –میاد بهرآب�ادی –ابراهیم بهر آبادی –فاطمه بهرآبادی –نازیا بهرآبادی –معصومه س�یرغانی –هانیه 
تقی نیا –میدر کل امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی یا کمیسیون فرهنگی اجتماعی امور بانوان مشهد سابق-معصومه 
زیر آبادی –جعفر بهرآبادی –مهس�ا بهرآبادی –رضا بهرآبادی –س�میه بهرآبادی –سرور س�یرغانی-معصومه بهرآبادی به خواسته 
:مطالبه خس�ارت دادرسی –الزام به تنظیم سند رس�می اجاره )غیر منقول(-خلع ید-دستور موقت-ابطال اجاره نامه تقدیم دادگاه 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 960642 و 960897 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/11/15 س�اعت 8/30 تعیین ش�ده است که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده 
ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست 

و ضمائم رادریافت دارید 
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/85آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان 1-مجید 2-جمش�ید 3-حمید 4-وحید 5-ناهید همگی ارش�ادی   دادخواس�تی به طرفیت سید محسن حسن زاده فرزند 
سید مهدی 2- سید معین حسن زاده فرزند سید مهدی 3- اعظم حسینی پور نوغانی فرزند احمد-4-سید امیر حسین حسن زاده 
فرزند س�ید مهدی  به خواسته :جلب ثالث در کاس�ه 970431 تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 حقوقی 
ارجاع گردیده و به ش�ماره 970790 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/10 س�اعت 9 تعیین ش�ده است که حسب 
دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید 
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/86آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان بانک ملی  دادخواستی به طرفیت جال کاری کدخداپور –علیرضا بهاری –فاطمه اسمعیلی صالح آبادی  به خواسته :مطالبه 
وجه بابت...-تامین خواسته-مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به ش�ماره 970842 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/30 س�اعت 9 تعیین 
ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان 1- جال کاری کدخداپور فرزند عباسعلی 2-علیرضا بهاری فرزند رضا علی به 
درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت دارید 
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/87آگهی 
خواهان آس�تان قدس رضوی  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان: هادی رحمانی –مهدی رحمانی  به خواس�ته :خلع ید –قلع و قمع 
مس�تحدثات-مطالبه خس�ارت دادرس�ی اجاره  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مش�هد نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 2 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مش�هد واقع در خراس�ان رضوی-مش�هد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به شماره 
پرونده کاس�ه 2/970428 ثبت گردیده با عنایت به وصول نظریه کارشناس�ی 200/97566. به علت مجهول المکان بودن دو نفر  از 
خواندگان فوق و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه هی عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخواندگان مجهول الم�کان حداکثر ظرف مهلت 7 روز  پس 
ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن با اصل کارت ملی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نظریه مذکور رادریافت 

ودرمهلت مقرر هر گونه اظهار نظر نفیا یا اثباتا تقدیم نمایند شماره بایگانی :970428
منشی شعبه 2  دادگاه عمومی حقوقی )56 حقوقی سابق(مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/88آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواس�ت به ش�ماره :9709987515100770 خواهان ناهید س�ادات زمانی   دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای رضا هنرور 
قیطان باف  به خواس�ته  مطالبه خس�ارت تقدیم ش�وراهای حل اختاف مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 321 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره 6 مشهد واقع در کوثر 15 ارجاع  و به کاسه 970779 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 
ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده 
پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 321 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/89آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواس�ت به ش�ماره :9709987515100806 خواهان مهدی اس�دی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده هاشم شخصی زارع  به 
خواسته  مطالبه وجه  تقدیم شوراهای حل اختاف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
6 مش�هد واقع در کوثر 15 ارجاع  و به کاس�ه 970815 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 ساعت 9 تعیین شده 
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 کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنش�ر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 321 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/90آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواس�ت به ش�ماره :9709987515100830 خواهان وحید ظریف ربیعی   دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمد نوش�اد  به 
خواسته  مطالبه وجه تقدیم شوراهای حل اختاف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
6 مش�هد واقع در کوثر 15 ارجاع  و به کاس�ه 970830 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/1 س�اعت 8/30 تعیین 
ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس ازنشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفترشعبه 321 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/91آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا بصیر شرقی فرزند هادی
خواهان :مجید فارس�یان  دادخواس�تی به طرفیت خوانده رضا بصیر ش�رقی  به خواس�ته :مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به ش�ماره پرونده کاسه9709987578500614  ش�عبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/16 س�اعت 12/30 تعیین ش�ده اس�ت که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواه�ان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی م�ی ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و اطاع از مف�اد آن به دفت�ر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد شماره بایگانی:970792
شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

51/92آگهی اباغ نظریه تکمیلی کارشناسی
وقت حضور ظرف یک هفته از انتش�ار آگهی –خواهانها:حس�ین توس�لی –مس�عول پیروز بطرفی�ت  خوانده:فاطمه طائی خواهان  
دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 35 ارجاع گردیده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده  
به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب اباغ نظریه کارشناسی یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک هفته بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم و نظریه کارشناسی را دریافت نماید و در مهلت مقرر در صورت داشتن اعتراض به نظریه 

کارشناسی مراتب اعتراض خود را کتبا و مستدا اعام نماید 
منشی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/93آگهی 
خواهان س�ید نجیب اله هاش�می اصل   دادخواستی به طرفیت خواندگان :سید مهدی طوس�ی فرزند علی اصغر و غیره  به خواسته 
خلع ید  تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده  که جهت رسیدگی به ش�عبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام 
خمینی مشهد واقع در خراسان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987578800256 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/27 س�اعت 10 تعیین شده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خواندگان :سید 
مه�دی طوس�ی فرزند عل�ی اصغر  و صادق بیابانگز فرزند حس�ن-قنبر علی ثنای�ی فرزند حیدر علی –امیر حس�ینی فرزند محمد 
علی –حس�ین محمد زاده  فرزند رمضان-غامرض�ا کفاش فرزند عباس –ابراهیم عامری فرزند براتعلی –غامرضا حس�ینی فرزند 
جواد –محمد اصغری فرزند رضا –محمد علی مرادی فرزند حس�ن –محمد علی پور فرزند حس�ن –محمد رضا صداقتی مهر فرزند 
علیرضا –حمید قلی زاده فرزند حس�ینعلی –س�ید محمد اکبری فرزند س�ید علی –زهرا ایزدی فرزند محمد رضا –غامرضا جهان 
بیگی فرزند دین محمد  و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه هی 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 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد شماره بایگانی :970424
منشی شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/94آگهی 
کاسه پرونده:26/970756-وقت رسیدگی:1397/11/28 ساعت 9 صبح خواهان:بانک صادرات ایران -خوانده:شرکت صنایع بسته 
بندی نگین حاتم-محمد امانی فرزند محمد علی –مجهول المکان –خواس�ته:مطالبه وجه  خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های 
عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 
آگه�ی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی ظ�رف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانید 
مدیردفترشعبه 26 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/95آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاس�ه پرونده :25/970810  وقت رس�یدگی :97/11/27 س�اعت 11  خواهان :مرغ مادردیزباد  خوانده:موسی الرضا قائمی  خواسته 
:مطالب�ه وجه چک و خس�ارات دادرس�ی و تاخیر تادیه خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی مش�هد نموده که جهت 
رس�یدگي به ش�عبه25 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می 
شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این شورا مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهمرس�اند چنانچه بعدا اباغي بوس�یله آگهي ازم ش�ود فقط 

یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیر دفترشعبه 25 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/96آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان
کاس�ه پرون�ده :25/970382  وق�ت رس�یدگی :97/11/29 س�اعت 9  خواهان :س�ید اس�د هاش�می رضوی فرزند س�ید قاس�م  
خواندگان:محمد رضا-مرتضی-حمید رضا –مجتبی –عزت-مرحمت-مهدی همگی ش�هرت بلبل عنبران فرزندان غامرضا- فاطمه 
چمنی�ان فرزن�د محمد علی –بی بی طیبه قاضی قرقی فرزند جال   خواس�ته :اثبات عقد بیع-الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک-
مطالبه خس�ارات دادرس�ی  خواهان دادخواستی تس�لیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رس�یدگي به شعبه25 دادگاه 
حقوقی ارجاع  گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خواندگان به درخواس�ت خواهان  و دستور شورا 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خواندگان از 
تاریخ نش�ر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این ش�ورا مراجعه ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیر دفترشعبه 25 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/97رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�ید س�عید حس�ینی  داراي شناسنامه شماره 1423 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 230/970716 ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید جعفر حس�ینی قوژدی به شناسنامه 1829 در تاریخ 
97/6/28 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-منصوره ظریفیان اجتهادی ش 
ش 22- ت ت 1341 ص مش�هد همس�ر متوفی 2- سید سعید حسینی  فرزند سید جعفر ش ش 1423 ت ت 1362 ص مشهد فرزند 
متوفی 3- فاطمه سادات حسینی قوژدی فرزند سید جعفر ش ش 09223575 ت ت 1372 ص مشهد فرزند متوفی 4- سید مسعود 
حسینی فرزند سید جعفر ش ش 2439 ت ت 1363 ص مشهد فرزند متوفی 5- منیره سادات حسینی قوژدی فرزند سید جعفر ش 
ش 0920045214 ت ت 1368 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
رئیس شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/98رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد علی هاش�می باقرآباد  داراي شناس�نامه ش�ماره 52169 به شرح دادخواست به کاسه 230/970615 ازاین 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان هاش�م هاشمی باقرآباد  به شناس�نامه 78 در تاریخ 
1396/8/26 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-ماشاءاله نیازمند عباس پور 
فرزند حس�ین ش ش 619 ت ت 1323 ص مش�هد همس�ر متوفی 2-مریم هاش�می باقرآباد فرزند هاش�م ش ش 1242 ت ت 1357 
ص مش�هد فرزند متوفی 3-زهرا هاش�می باقرآباد فرزند هاش�م ش ش 1805 ت ت 1350 ص مشهد فرزند متوفی 4- محمد حسین 
هاشمی باقرآباد فرزند هاشم ش ش 8718 ت ت 1348 ص مشهد فرزند متوفی 5- محمد تقی هاشمی باقرآباد فرزند هاشم ش ش 
8716 ت ت 1344 ص مشهد فرزند متوفی 6- فاطمه هاشمی باقرآباد فرزند هاشم ش ش 52170 ت ت 1341 ص مشهد فرزند متوفی 
7- محمد علی هاشمی باقرآباد فرزند هاشم ش ش 52169 ت ت 1339 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
رئیس شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/99رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم منصوره روش�ندل ش�عرباف داراي شناسنامه شماره 14695 به ش�رح دادخواست به کاسه 230/970/677 ازاین 
شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین احمد نیا  به شناسنامه 1794 در تاریخ 1397/6/1 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-منصوره روش�ندل شعرباف فرزند محمد 
تقی ش ش 14695 ت ت 1350 ص مش�هد همس�ر متوفی 2- علی احمدنیا فرزند اس�داله ش ش 374 ت ت 1330 ص مش�هد برادر 
متوفی 3-حسن احمدنیا فرزند اسداله ش ش 292 ت ت 1346 ص مشهد برادر متوفی 4- طاهره احمدنیا فرزند اسداله ش ش 1152 
ت ت 1333 ص مشهد خواهر متوفی 4-زهرا احمدنیا فرزند اسداله ش ش 323 ت ت 1327 ص مشهد خواهر 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 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/64آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کاس�ه پرونده:40/970148 -وقت رسیدگی: 1397/10/29 س�اعت 8/30-خواهان:ادن توتونیان مشهد  خوانده:1-سید علی حسینی 
2-علی قنبری کللو خواسته: تجدیدنظر خواهی از رای شورا خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 40 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و دستور دادگاه به تجویز 
م�اده 73 قانون آیین دادرس�ی مدن�ی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی 
ظ�رف یک م�اه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت را ضمن اباغ وقت دادرس�ی از دفتر 

دادگاه دریافت نماید 
دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/65آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کاس�ه پرونده:40/970156 -وقت رسیدگی: 1397/10/30 س�اعت 8/30-خواهان:عبدالحس�ین علیزاده  خوانده:محسن محمد مریم 
منصوره نرگس ش�هرت همگی عقیلی عطار  خواس�ته: الزام به تنظیم س�ند رس�می خواهان دادخواستی تس�لیم دادگاه های عمومی 
نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 40 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و دس�تور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده 
از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست را ضمن اباغ وقت 

دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید 
دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/66آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کاس�ه پرون�ده:40/970173 -وقت رس�یدگی: 1397/10/29 س�اعت 11/30-خواهان:احمد درودی فرزند اس�ماعیل   خوانده:1-میترا 
درودی 2-علی درودی 3-آریو مینو س�پهر 4-ابوالفضل مینوس�پهر خواس�ته: ابطال سند رس�می خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 40 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و دس�تور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می 
شودتاخوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست را ضمن 

اباغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید 
دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی  مشهد

511/67آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :محمد رضا اشکیل دادخواستی به طرفیت خوانده هادی به گو فرزند خلیل   به خواسته :اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند 
خودرو  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987575400437  شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/24 ساعت 8/30 تعیین شده است که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفترشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/68آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :مرتضی محالی  دادخواس�تی به طرفیت حس�ین علی میرزائی فرزند حاجی –حس�ین علیان فرزند *-اله نوروز بیگی فرزند 
یحی�ی –س�ارا مرتضوی نجف آباد فرزند رض�ا –رضا نوروز بیگی فرزند یحیی-کاظم امیری فرزند نعمت اله –س�ید علی مرتضوی نجف 
آب�اد فرزن�د رضا –نرگ�س مرتضوی نجف آباد فرزند رضا-حس�ین زارع فرزند علی –نس�یم ن�وروز بیگی فرزند یحیی-علی قاس�می 
فرزند یوس�ف-محمد احمد میقانی فرزند حس�ین –محمود علیان فرزند  به خواس�ته :اثبات مالکیت )مالی غیر منقول(-ابطال س�ند 
رسمی)موضوع سند ملک است(-دستور موقت-الزام به تنظیم سند رسمی ملک-مطالبه خسارت دادرسی-تسلیم مبیع)تحویل مورد 
معامله(مالی غیر منقول   مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه9709987575400379  ش�عبه 4 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/24 ساعت 9 تعیین شده است 
که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مرات�ب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و اط�اع از مفاد آن به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفترشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/69آگهی احضار خوانده
خواهان:علی اکبر توکلی فرزند علی اصغر –خوانده:ابوالفضل کانتریان فرزند علی اکبر –خواسته:اثبات وقوع بیع و...-رسیدگی:مورخ 
1397/10/27 س�اعت 8/45 0محل حضور:شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی مشهد –بدینوسیله از طریق درج این آگهی به شما اباغ 
می ش�ود از تاریخ نش�ر آن ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایید.در غیر این 
صورت دادگاه غیابا طبق مقررات رس�یدگی خواهد نمود –نتیجه عدم حضور ش�ما در دادگاه اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود ش�ماره 

بایگانی:970792
مدیر دفتر شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/70آگهی 
خواهان  صادق وارس�ته اللهی فرزند غامرضا  دادخواس�تی به طرفیت خوانده محسن حسین زاده فرزند علیمحمد  به خواسته تنظیم 
سند و اثبات وقوع عقد بیع یک دستگاه موتور سیکلت  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987509201012 
ش�عبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مش�هد  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/25 ساعت8 تعیین شده 
که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/71آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :خانم زکیه کارش�کی فرزند غامرضا دادخواس�تی به طرفیت خوانده عبدالرحیم جاویدان فرزند علی  به خواسته :مطالبه وجه  
چک  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه9709987576000661  شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/15 ساعت 10/30 تعیین شده است که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/72آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم محسن جاهدی زاده فرزند اسماعیل
خواهان :مهران جوینده دل فرزند مقصود  دادخواس�تی به طرفیت خوانده محس�ن جاهدی زاده فرزند اس�ماعیل   به خواسته :مطالبه 
وجه ما به التفاوت ارزش پارکینگ کس�ر ش�ده از مبیع مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9509987576100613  
ش�عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مش�هد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 
س�اعت 9 تعیین ش�ده است که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفترشعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/73آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم سعید صانعی سید آباد فرزند حسینعلی
خواهان :بانک مهر اقتصاد  دادخواستی به طرفیت خوانده سعید صانعی سید آباد فرزند حسینعلی   به خواسته :مطالبه تضامنی وجه به 
مبلغ 346/000/000 ریال  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987576100650  شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 12 تعیین شده است که 
حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان 
مرات�ب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنش�ر آگهی و اط�اع از مفاد آن به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفترشعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/74آگهی اباغ وقت دادرسی 
کاس�ه پرونده :12/970827   وقت رس�یدگی :97/10/27 س�اعت 11  خواهان :علی فتوتی   خواندگان:علی خبازی مافی نژاد فرزند- 
مهرداد خبازی ما فی نژاد خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه12 دادگاه حقوقی 
ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرس�ي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر این ش�ورا مراجعه ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر 

باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/75آگهی اباغ وقت دادرسی  و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان
کاس�ه پرونده :25/970698 وقت رس�یدگی :97/11/28 س�اعت 11  خواهان :بانک صادرات ایران  خواندگان:س�ید مرتضی میرانوری 
بایگی فرزند س�ید مجتبی –فاطمه غامی ش�هرت جدید بزرگمهر –علی عباباف فرزند محمد علی   خواس�ته :مطالبه وجه بابت قراداد 
مش�ارکت مدنی و خس�ارات دادرسی و تاخیر تادیه  خواهان دادخواستی تس�لیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي 
به ش�عبه25 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و 
دس�تور ش�ورا و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا 
خواندگان از تاریخ نش�ر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این ش�ورا مراجعه ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهمرس�اند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت 

منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیر دفترشعبه 25 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/76آگهي اباغ وقت رسیدگي
بدینوس�یله به آقای س�ید مجتبی ساعد فرزند سید حسن  اباغ می گردد حسب پرونده کاسه 17/970709 ودادخواست ارائه شده از 
س�وی خانم مریم خوافی ماش�ی فرزند ابوالفضل  به خواس�ته طاق در  مورخه 97/10/27 راس ساعت 10 صبح در محل دادگاه حقوقی 
ش�عبه هفدهم مش�هد  واقع در بلوار شفا نبش شفا  30 حاضر ش�وید مراتب به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني یک نوبت در 
روزنامه کثیر اانتشار آگهی تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه با مراجعه به دفتر دادگاه ضمن اعام نشانی کامل خویش نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت واا وفق مقررات اقدام می گردد
مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد

511/77آگهی اباغ وقت دادرسی  و دادخواست و ضمائم به 
کاس�ه پرونده :970957 وقت رس�یدگی :97/10/30 س�اعت 8/30  خواهان :زهرا چاهه فرزند غامرضا  خوانده:سلمان شریفی فرزند 
یداله  خواسته :طاق  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه10 دادگاه حقوقی ارجاع  
گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان  و دس�تور شورا و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرس�ي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهي 
ظرف یک ماه بدفتر این ش�ورا مراجعه ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر 

باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیر دفترشعبه 10 دادگاه خانواده  مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/78آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به فاطمه نایب زاده عیدگاهی فرزند حسین  
خواهان :کاظم موس�وی نژاد ش�اندیز دادخواس�تی   بطرفیت خوانده فاطمه نایب زاده عیدگاهی  به خواس�ته صدور گواهی عدم امکان 
سازش  به درخواست زوج  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985113900900شعبه 5 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی ش�هید مطهری مشهد)44 خانواده سابق( 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 عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در دادگاه حاضر گردد-شماره بایگانی:970955
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/79آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مرتضی اماندار فرزند محمد  
خواهان :حانیه اماندار فرزند مرتضی  بطرفیت خوانده آقای مرتضی اماندار فرزند محمد  به خواسته اذن ازدواج  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985112300866شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد)28 خانواده سابق( 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/14 س�اعت 9 تعیین شده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه�ان و ب�ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه عمومی و انق�اب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

در دادگاه حاضر گردد-شماره بایگانی:970912
دفتر  شعبه 8 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/80آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مریم عظیم زاده 
خواهان :علی کفاش�ان-عباس کفاشان  دادخواستی به طرفیت خوانده سید جواد صلواتی –ابوالفضل سیگاری-
مریم عظیم زاده –ایراندخت رام یار-آس�تان قدس رضوی-مدرس�ه جعفریه به تولیت آقای عبدالخدایی-حامد 
س�یگاری-محمد هادی عبدالخدایی-اداره کا اوقاف و امور خیریه اس�تان خراس�ان رضوی   به خواسته :مطالبه 
اجرت المثل اموال –ابطال س�ند )موضوع س�ند مالی نیست(-ابطال وقف نامه –ابطال سند رسمی )موضوع سند 
ملک است(-خلع ید—ابطال سند رسمی)موضوع سند ملک است(-ابطال سند رسمی)موضوع سند ملک است 
(-ابطال س�ند رس�می)موضوع سند ملک است(-ابطال سند )موضوع س�ند مالی نیست( مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه970966  شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مش�هد )56 حقوقی س�ابق(ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/11 ساعت 9/30 تعیین شده است 
که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس 
ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/81آگهی 
خواهان  علی اکبر صنعت نما   دادخواس�تی به طرفیت خوانده زهرا علی دادی  به خواس�ته  مطالبه وجه تقدیم ش�ورای حل اختاف 
مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 174 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 
24 و به کاس�ه 970241 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت 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
شعبه 174 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/82آگهی 
خواهان  روح اله ش�ریفی خرق   دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمود مصطفوی به خواس�ته  مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف 
مش�هد نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی بین قرنی 22 و 
24 و به کاسه 970388 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 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 169 شورای حل اختاف  مجتمع شماره سه  مشهد

511/100رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم معصومه ضمیری فیضی  داراي شناس�نامه ش�ماره 636 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 230/970707 ازاین شورا 
درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان لیلی خ�داوردی   به شناس�نامه13059 در تاریخ 1363/2/4 
دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-معصومه ضمیری فیضی فرزند فیض محمد 
ش ش 636 ت ت 1327 ص ش�اهرود فرزن�د متوف�ی 2- فیض محمد ضمی�ری فیضی فرزند ما نج�ف ش ش 43797 ت ت 1289 ص 
مش�هد همس�ر متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به اس�تناد 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
رئیس- شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/101رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم معصومه ضمیری فیضی  داراي شناس�نامه ش�ماره 636 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 230/970708 ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فیض محمد ضمیری فیضی   به شناس�نامه43797 در تاریخ 
1364/12/24 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-معصومه ضمیری فیضی فرزند 
فیض محمد ش ش 636 ت ت 1327 فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور 
حس�بي  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
رئیس- شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/102رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه امین ش�ریعت زاده   داراي شناس�نامه ش�ماره 3169 به شرح دادخواست به کاس�ه 230/970706 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامعلی شریعت زاده   به شناسنامه15 در تاریخ 96/2/13 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-صدیقه قدرتی عباس�ی فرزند محمد علی ش ش 42682 ت ت 
1328 ص مشهد همسر متوفی 2- امید شریعت زاده فرزند غامعلی ش ش 104 ت ت 1364 ص مشهد فرزند متوفی 3- امین شریعت 
زاده فرزند غامعلی ش ش 3169 ت ت 1359 ص مشهد فرزند متوفی 4- حمید شریعت زاده فرزند غامعلی ش ش 2026 ت ت 1352 
ص مش�هد فرزند متوفی 5-امیر ش�ریعت زاده فرزند غامعلی ش ش 99 ت ت 1349 ص مش�هد فرزند متوفی 6- زهره ش�ریعت زاده 
فرزند غامعلی ش ش 1164 ت ت 1351 ص مش�هد فرزند متوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس- شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/103رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد مهدی عطائی فر    داراي شناسنامه شماره 715 به شرح دادخواست به کاسه 230/970660 ازاین شورا درخواست 
گواه�ي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان احمد عطائی فر  به شناس�نامه668 در تاریخ 97/8/6 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد رضا عطائی فر فرزند احمد ش ش 4078 ت ت 1359 ص 
مش�هد فرزند متوفی 2- محمد هادی عطائی فر فرزند احمد ش ش 55232 ت ت 1345 ص مش�هد فرزند متوفی 3-فاطمه عطائی فر 
فرزند احمد ش ش 168 ت ت 1358 ص مش�هد فرزند متوفی 4-اکرم عطائی فر فرزند احمد ش ش 169 ت ت 1358 ص مش�هد فرزند 
متوف�ی 5-زهرا عطائی فر فرزند احمد ش ش 596 ت ت 1351 ص مش�هد فرزند متوف�ی 6- اعظم عطائی فر فرزند احمد ش ش 1318 
ت ت 1353 ص مش�هد فرزند متوفی 7- محمد تقی عطائی فر فرزند احمد ش ش 363 ت ت 1340 ص مش�هد فرزند متوفی 8- محمد 
مهدی عطائی فر فرزند احمد ش ش 715 ت ت 1343 ص مش�هد فرزند متوفی    اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  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
رئیس- شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/104رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد یحیی برادران هروی  داراي شناس�نامه ش�ماره 351 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 230/970694 ازاین ش�ورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین برادران هروی  به شناسنامه34229 در تاریخ 87/8/27 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-فاطمه طولی فرزند محمد کاظم ش ش 1182 
ت ت 1323 ص مشهد همسر متوفی 2- محمد رضا برادران هروی فرزند حسین ش ش 4613 ت ت 1360 ص مشهد فرزند متوفی 3- 
محمد یحیی برادران هروی فرزند حسین ش ش 351 ت ت 1343 ص مشهد فرزند متوفی 4- معصومه برادران هروی فرزند حسین ش 
ش 0923633502 ت ت 1352 ص مش�هد فرزند متوفی 5-ثمانه برادران هروی فرزند حس�ین ش ش 100 ت ت 1355 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
رئیس- شعبه 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/105رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  مجید میمی  داراي شناس�نامه ش�ماره 64076 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 970712 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد علی میمی به شناس�نامه3805 در تاریخ 97/8/5 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مجید میمی فرزند محمد علی ش ش 64076 ت ت 1345 ص مشهد 
فرزند متوفی 2- زهره میمی فرزند محمد علی ش ش 78106 ت ت 1351 ص مش�هد فرزند متوفی 3- غامحس�ین میمی فرزند محمد 
علی ش ش 53497 ت ت 1339 ص مش�هد فرزند متوفی 4- حس�ن میمی فرزند محمد علی ش ش 197 ت ت 1331 ص مش�هد 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 230 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/106آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگان�ی :970266-بدینوس�یله پی�رو آگه�ی ها قبل�ی به حس�ن قربانی فرزند عل�ی  فعا مجه�ول المکان بموج�ب دادنامه 
9709977575900862 در خصوص دادخواس�ت فاطمه  و مرضیه و محمد و علی قنبری رنجبر فرزندان رجبعلی و صدیقه پس�ندیده 
منش   بخواسته الزام بانجام تعهد حکم به محکومیت خوانده به انجام تعهدات قرارداد مشارکت 20309-1392/12/25 صادر می گردد 

مراتب ضمن درج در روزنامه قابل رسیدگی در این شعبه ظرف مهلت مقرر می باشد 
مدیر دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/107آگهی 
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به 1-لیا نجاتیان انسانی 2- حامد امینی  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد درخواست آقای 
محمد ناصر چمی گر بطرفیت  ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9709977504101008 در پرونده کاسه 970453 حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 3/956/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی 
و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص 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

511/108آگهی 
بدینوس�یله پیروآگه�ی های قبل�ی به عباس رضایی اکس�ار   فعا مجه�ول المکان اباغ می ش�ود در مورد درخواس�ت آقای محمد 
ارجمندیان بطرفیت  ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک بموجب حکم ش�ماره 9709977504100724 در پرونده کاس�ه 970394 حکم 
به پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 2/335/500  ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص 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

511/109آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای عماد حاجی نظر کندی  فرزند حس�ین  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که در پرونده کاس�ه 
26/970136  طبق دادنامه شماره 9709977577601241 به پرداخت مبلغ 1301707637 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 78944397 
ریال بابت هزینه دادرس�ی محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 

از اباغ  قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/110آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به آقای رجبعلی غامی حاجی آبادی و خانم الهام غامی حاجی آبادی   مجهول المکان اباغ می شود که 
در پرونده کاس�ه 26/970567  طبق دادنامه ش�ماره 9709977577601229 به پرداخت مبلغ 77152035  ریال بابت اصل خواس�ته 
و مبلغ 6593274 ریال بابت هزینه دادرس�ی محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت 20 روز پس از اباغ  قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/111آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به آقای محمد کاظم کاش�ف نیا-خانم شهین ظریف عسگریان نجیب   فعا مجهول المکان اباغ می شود 
که در پرونده کاسه 26/970530  طبق دادنامه شماره 9709977577601235 به پرداخت مبلغ 229346496 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 14618443  ریال بابت هزینه دادرس�ی محکوم ش�ده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت 20 روز پس از اباغ  قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی  مشهد

آگهی حصر وراثت 
خانم گوهر دراز شمش�یر دارای شناس�نامه شماره 206 به ش�رح دادخواست به کاسه 97/538 از این ش�ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ظریفه صفری بشناس�نامه 63 در تاریخ 1397/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به1- متقاضی بت مش�خصات فوق 2- خانم شمشیری ش ش 129 صادره از سرپل ذهاب 3- کشور 
دراز شمش�یر ش ش 205 صادره از س�رپل ذهاب 4- زیبر دراز شمش�یر ش ش 281 صادره از س�رپل ذهاب 5- زینت دراز شمشیر ش 
ش 332 صادره از س�رپل ذهاب )دختران متوفی ( 6- حس�ین دراز شمشیر ش ش 282 صادره از سرپل ذهاب )پسرمتوفی ( متوفی به 

غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد. 
اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به ش�ورای حل اختاف س�رپل ذهاب تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
خانم منیر محمدی دارای شناس�نامه ش�ماره 309 به شرح دادخواست به کاسه 529/97 از این ش�ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان داراب رضایی بشناسنامه 276 در تاریخ 1397/8/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به1- فرنگیس جمش�یدی ش ش 119 صادره از سرپل ذهاب )مادر متوفی ( 2- منیر محمدی ش ش 309 
صادره از گیانغرب )همس�ر متوفی ( 3- حس�ن رضایی ش ش 44 صادره از گیانغرب 4- محمد رضایی ش ش 3360359801 صادره 
از س�رپل ذهاب )فرزندان ذکور متوفی( 5- کلثوم رضایی ش ش 3320014528 صادره از گیانغرب )فرزندان اناث متوفی( متوفی غیر 
از وراث فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
آقای منوچهر رضایی دارای شناسنامه شماره 1549 به شرح دادخواست به کاسه 531/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز مراد رضایی بشناسنامه 2 در تاریخ 1397/8/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به1- متقاضی با مش�خصات فوق 2- پیمان رضایی ش ش 752 صادره از س�رپل ذهاب 3- سعید رضایی 
ش ش 2299 صادره از کرمانش�اه )پس�ران متوفی ( 4- فرانک رضایی ش ش 3360304454 صادره از سرپل ذهاب )دختر متوفی (5- 
ملوس پیر مرادی ش ش 3360048393 صادره از س�رپل ذهاب )همس�ر متوفی( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک 
ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

آگهی حصر وراثت 
خانم کافیه س�لمانی دارای شناس�نامه شماره 71 به شرح دادخواست به کاس�ه 500/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرحناز عبدلی بشناسنامه 39 در تاریخ 1397/8/21 
اقامت�گاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به1- متقاضی با مش�خصات فوق)مادر 
متوفی ( 2- امیر حسین عبدلی ش ش 542 صادره از همدان)پدر متوفی ( 3- کوروش الماسی ش ش 165 صادره 
از س�رپل ذهاب)همسر متوفی ( 4- ذکریا الماس�ی ش ش 336474368 صادره از سرپل ذهاب)فرزند متوفی ( 
متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک ش�ورا با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف سرپل ذهاب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
اعضای شعبه سوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

دادنامه
خواهان: برزو غامی فرزند ش�مس اله به وکالت از آقای س�عید صادقی  آدرس: س�رپل ذهاب خ ش�هید رجایی 
جنب بانک تجارت  خوانده: رسول میرزایی فرزند فتح اله  آدرس:مجهول المکان  خواسته: استدعای محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال اصل خواس�ته به انضمام خس�ارت ناش�ی از دادرسی به نحو اعم و حق 
الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از تاریخ 97/3/8 لغایت اجرای حکم  ش�ورا با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم 
رس�یدگی را اع�ام و با اس�تعانت از خداوند متعال به ش�رح ذیل مب�ادرت بصدور رای می نماید.  رای ش�ورا در 
خصوص دعوی خواهان آقای برزو غامی فرزند ش�مس اله با وکالت آقای س�عید صادقی بطرفیت آقای رس�ول 
میرزای�ی فرزند فتح اله به خواس�ته پرداخت مبلغ 90/000/000 میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به ش�ماره 
016802/15104 مورخه 1397/3/8 بانک تجارت به انضمام خس�ارت ناش�ی از دادرسی به نحو اعم و حق الوکاله 
وکی�ل و تاخی�ر تادیه از تاریخ 97/3/8 لغایت اجرای حکم، بش�رح منعکس و مندرج در دادخواس�ت تقدیمی با 
توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده و ماحظه تصاویر یک فقره چک و گواهینامه عدم پرداخت آن که حاکی 
از بدهکاری و متعهد ش�دن و مدیونیت خوانده در قبال خواهان دعوا را دارد و خوانده علی رغم اباغ قانونی در 
جراید کثیراانتش�ار در جلسه ش�ورا حاضر نگردیده و دفاعی نیز در رد خواسته خواهان معمول نداشته است و 
دلیل و مدرکی در جهت پرداخت ذمه خویش ارائه نکرده اس�ت و بر صحت و اصالت مس�تند ادعا ایراد و تعرضی 
معمولی نداش�ته و در قلمرو حقوق تجارت دهنده س�ند تجاری مدیون است مگر خاف آن را ثابت نماید و در ما 
نح�ن فیه خوانده خاف این اصل را اثبات نکرده و وجود اصل س�ند تجاری در ید دارنده ظهور در اش�تغال ذمه 
صادر کننده آن را دارد بناء علیهذا ش�ورا دعوای خواهان را محمول بر صحت دانس�ته و با استناد به مواد 198 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب مصوب 1379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبال�غ ذی�ل در حق خواه�ان را صادر و اعام م�ی دارد 1- پرداخت مبل�غ 90/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته 
2- پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه دین از تاریخ 97/3/8 لغایت اجرای حکم 3- پرداخت مبلغ 2/350/000 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی 4- پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی رای صادره غیابی محس�وب وفق مقررات 
ظرف مهلت بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی سرپل ذهاب می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف سرپل ذهاب-نریمان شفیعی

رونوشت برابر با اصل و اداری است- دبیر شعبه سوم شورای حل اختاف سرپل ذهاب
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آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به جواد فاحی
   خواهان شرکت جهاد تعاون استان گلستان)سهامی خاص(دادخواستی بطرفیت خوانده جواد فاحی فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه 
چک مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981721000603بایگانی 970610/شعبه10شورای حل اختاف مجتمع شهید 
قدوسی شهرستان گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 10/23 /1397ساعت9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تاخوانده 
ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
382-مسئول دفترشعبه10شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شجاعی

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم زهرا مقصودلو دوینی فرزند محمد بش�رح درخواس�تی که بکاسه970658-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که محمد مقصودلو دوینی فرزند قنبر بش�ماره شناس�نامه 2ص�ادره ازگرگان درتاری�خ 1397/8/7دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان گرگان ف�وت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-ارس�ان مقصودلو دوینی ف محمد ش 
ملی2297606311ت ت1354/9/19پسرمتوفی2-دانیال مقصودلو دوینی ف محمد ش ملی2122819111ت ت1367/4/19پسرمتوفی3-زهرا 
مقصودل�و دوینی ف محمد ش ملی2122181176ت ت1357/6/25دخترمتوفی4-س�ارا مقصودلو دوینی ف محمد ش ملی2121944192ت 
ت 1362/6/26دخترمتوفی5-ملکتاج بابائی خره آبی ف عبداله ش ملی3251610139ت ت1335/1/9زوجه متوفی واغیر اینک شورا پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

انتشارآگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 388-قاضی شعبه8 شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم معصومه کمانگر فرزند مرتضی بشرح درخواستی که بکاسه970640-این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داشته که مرتضی کمانگر ف اسد اه بشماره شناسنامه 3صادره ازگرگان درتاریخ 97/6/10 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان 
گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-فاطمه ساورعلیا ف عباس ش ش20ت ت 35/6/2همسرمتوفی2-
معصومه کمانگر ف مرتضی ش ش2110268001ت ت70/7/1 دخترمتوفی3-هانی کمانگر ف مرتضی ش ش3018ت ت59/6/17پسرمتوفی4-
صفیه کمانگرف مرتضی ش ش47ت ت 61/6/3دخترمتوفی5-حمیده کمانگر ف مرتضی ش ش2122893370ت ت64/6/30 دخترمتوفی6-
اس�د اه کمانگر ف مرتضی ش ش2110124113ت ت68/1/28 پس�رواغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه 

وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 389-قاضی شعبه 14شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده کاس�ه970358/احکام کیفری این دادگاه ملک ذیل ازطریق مزایده بفروش میرس�د 1ملک واقع درخان ببین روستای اله باغ 
خیابان امام رضا)ع(کوچه شهید کیخا- بن بست امامت متعلق به خانم تاج بیگم سارانی فرزند شیرعلی بمساحت415مترمربع که درآن بنایی 
بمساحت100متر احداث شده است باتوجه به نوع کاربری ومسکونی ودرنظرگرفتن کلیه جوانب امرکارشناس ملک مذکور را648/000/000ریال 
برآورد واعام نموده است)شرایط مزایده (1-مزایده ازمبلغ اعام کارشناسی شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد2-مکان 
مزایده اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی خان ببین میباشد 3-موعد مزایده روز1397/10/15-ازساعت10الی11ظهر میباشد 4-متقاضیان 
میتوانند پنج روزقبل ازمزایده ازملک مورد نظردیدن نمائید5-برنده مزایده مکلف اس�ت10درصد بهای احتمالی را فی المجلس به صندوق 
سپرده دادگاه عمومی خان ببین تودیع والباقی رادرمهلت یکماه به حساب مذکور واریز وفیش آن را تحویل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 

خان ببین نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی ازوی درحق صندوق دولت ضبط خواهد میگردد.
378- رئیس اجرای احکام کیفری دادگاه عمومی خان ببین-وکیلی

آگهی مزایده
   درپرونده اجرایی کاسه951285/شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس محکوم علیهم محمد حسین رئوف 
و...محکوم اند بفروش ماترک مرحوم سلطان علی رئوف وتقسیم وجوه حاصل ازآن میان وراث به نسبت سهم هریک مطابق با گواهی انحصار 
ورثه وپرداخت مبلغ1/800/000ریال بابت هزینه اجرا درحق صندوق دولت براین اساس ماترک مذکور که عبارت است از 6دانگ عرصه واعیان 
مش�اع 1باب منزل مسکونی بمس�احت عرصه240مترمربع واعیانی حدود100مترمربع واقع در گنبد کاووس کمربندی صیاد شیرازی کوچه 
صاحب الزمان پاک آبفای22598دارای اسکلت دیوار بابر آجری سقف تیرآهن وطاق ضربی فاقد نما باقدمت 16سال وامتیاز آب وبرق ازطریق 
حضوری بش�رح ذیل بفروش میرسد1-مطابق نظریه کارش�ناس ملک مورد مزایده بمبلغ950/000/000 ریال ارزیابی گردیده است2-مزایده 
ازمبلغ پایه کارشناس�ی شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود3-مکان مزایده درشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
گنبد کاووس میباشد4-موعد مزایده روزسه شنبه مورخه 10/11/ 1397-ازساعت10الی11صبح میباشد5-متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند 
5روزقبل ازمزایده ازمال مورد مزایده دیدن نمایند6-مزایده مذکوربرای نوبت دوم تشکیل میگردد7-برنده مزایده مکلف است10درصد مبلغ 
پیشنهادی خویش رافی المجلس ومابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یکماه بصندوق دادگستری تودیع وفیش آنرا ارائه نماید درغیراینصورت 

10درصد مبلغ واریزی بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهدشد.
 208-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس-بهاری

آگهی اباغ احضاریه به متهم  
  بدینوسیله به متهم نوید حافظی فرزند محمد صمد که درپرونده کاسه970769/شعبه دوم دادگاه عمومی بخش کماان حسب شکایت لیا 
زنگانه به اتهام سرقت تحت تعقیب میباشد باعنایت به مجهول المکان بودن به وی اباغ میگردد برابرماده 174قانون آئین دادرسی کیفری 
ظرف 1ماه ازتاریخ نشراین آگهی درروزنامه درشعبه 2دادگاه عمومی بخش کماان حاضر وازاتهام وارده به خود دفاع نماید درغیراینصورت 

دادگاه مطابق مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
 392-قاضی شعبه101دادگاه کیفری2 بخش کماان)101جزایی سابق(-نوری

آگهی مزایده اموال منقول ) نوبت دوم ( 
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجرائیه به ش�ماره بایگانی 970467 صادره از دادگس�تری گرمس�ار در تاریخ 
1397/10/15 ساعت 11صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل می نماید . شرکت در مزایده برای عموم آزاد و 
برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا در محل مزایده تحویل نماینده اجرا و ظرف مهلت 
سی روز بهاء کامل مزایده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واریز و قبض مربوط را ارائه نماید . در غیر اینصورت کل ده درصد دریافت 
شده اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . مورد مزایده که توسط ارزیاب ارزیابی گردیده است عبارتند 
از: 1-یک دس�تگاه اره نواری DMST280NC مارک DISPA س�اخت ترکیه به همراه میز رولیکی 3 متری مس�تعمل به ارزش قیمت پایه 

دویست میلیون ریال )200/000/000 ریال( . مکان مزایده: گرمسار- شهرک صنعتی حاجی آباد- شرکت تولیدی کاوش
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار – گیلوری

مزایده فروش اموال منقول
بموجب نیابت ارسالی ازدادگستری چایپاره وپرونده کاسه 970266شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شوط محکوم له مجتبی افشاری 
فرزندعباسعلی تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه مهدی کریمی فرزندموسی رابه شرح ذیل معادل مبلغ 26131064 ریال بابت کل 
محکوم به از طریق مزایده ازطریق مزایده وانتشارآگهی روزنامه نموده به همین سبب این اجراپس ازطی مراحل قانونی وعدم پرداخت محکوم 
به توس�ط محکوم علیه قصددارددرمورخ 18/10/97س�اعت11الی12درمحل اجرای ازطریق مزایده عمومی نوبت اول مال توقیفی رابه قیمت 
پایه کارشناسی به میزان 35000000ریال به فروش برساندضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گرددمزایده دراولین روزاداری بعدازتعطیلی 
درهمان س�اعت ومکان برگزارخواهددش�د متقاضیان جهت بازدید اموال محل میتواند درمدت پنج روز قبل ازمزایده جهت هماهنگی به 
واحداجرامراجعه تااخروقت اداری روز قبل ازمزایده مبلغ 10درصدقیمت پایه رابه حساب سپرده دادگستری بشماره2171290134007نزدبانک 
ملی ش�وط واریزوقیمت پیش�نهادی رابه همراه اصل فیش بانکی درپاکت سربسته به قس�مت اجراتسلیم ورسیداخذنمایدبدیهی است به 
پیشنهادات مبهم وواصل شده بعد ازاتمام مهلت ترتیب اثرداده نخواهدشدحضورکلیه شرکت کنندگان درجلسه مزایده الزامی است ومورد 
مزایده به کسی فروخته خواهدشد که بااترین مبلغ راپیشنهادکندوکلیه هزینه مصروفه درآگهی به عهده خریدار میباشدبایستی بقیه بهای 
اموال راظرف یکماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزنمایددرصورت عدم پرداخت مابقی ثمن ظرف یکماه ازتاریخ مزایده 
باانصراف ازخریدمبلغ10 درصدواریزی پس از کسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشدخریدارحق هیچگونه اعتراض نخواهدداشت 
موردمزایده به نفردوم واگذارخواهدشد. مشخصات مال منقول خودروی پیکان وانت مدل 1386 به شماره انتظامی ایران 27-729ب19 واقع 

در پارکینگ انجمن حمایت اززندانیان شهرستان شوط به مبلغ 35000000ریال قیمت گذاری شده است.
3221-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط

آگهی حصر وراثت
حسین خیری دارای شناسنامه شماره 27 بشرح دادخواست به کاسه 57/971103 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان رخساره مشکی مهرآباد بشناسنامه 17 در تاریخ 97/7/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 
منحصر است به1-حسن خیری اربط فرزندصمد ش ش 331 فرزندمتوفی2.حسین خیری فرزندصمد ش ش27فرزندمتوفی 3.محمد خیری 
اربط فرزندصمد ش ش 1500 فرزندمتوفی4.مهناز خیری اربط فرزندصمد ش ش 56 فرزندمتوفی5.فریبا خیری اربط فرزندصمد ش ش 3756 
فرزندمتوفی6.مینا خیری اربط فرزندصمد ش ش 57479 فرزندمتوفی7.صفیه خیری اربط فرزندصمد ش ش 834 فرزندمتوفی8.منظر خیری 
اربط فرزندصمد ش ش 612 فرزندمتوفی.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حسبی را در یک 
نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3244- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

آگهی دادنامه
پرونده کاسه 9609980852900328 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان دره شهر تصمیم نهایی شماره 9709970862700826 ، گزارش: 
گزارش زندان دره ش�هر، متهم: آقای اصغر دیناری فرزند قاس�م به نش�انی ایام- آبدانان، اتهام: غیبت زندانی پس از مرخصی، گردش�کار: 
بتاریخ 97/8/26 دروقت فوق العاده جلسه شعبه 101 به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کاسه امر تحت نظر است با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید.))رأی دادگاه(( در خصوص اتهام آقای اصغر دیناری 
فرزند قاسم دائر برغیبت از زندان پس از مرخصی با عنایت به محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب دره شهر 
و با توجه به عدم حضور متهم در تمام مراحل رسیدگی اتهامش محرز و مستنداً به ماده 547 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات مصوب 
1375 نامبرده را به تحمل س�ه ماه حبس تعزیری محکوم می نماید ولی با توجه به جوانی متهم حبس وی در راس�تای بند 2 ماده 3 قانون 
وصول برخی از درآمدهای دولت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. رأی صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز قابل 
واخواهی در این شعبه از جانب محکوم علیه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

تجدید نظر استان ایام می باشد.
رییس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 دره شهر- داریوش پیری 

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به آقای علی اصغر جدا  فعاً مجهول المکان 
که به اتهام کاهبرداری در پرونده کاسه 9709980841200150/970173 شعبه دوم بازپرسی دادسرای 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 منتس�به در این ش�عبه حاضر واا تصمیم قانونی 

اتخاذ می گردد.
بازپرس شعبه دوم  بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام –محسن میرزایی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970507 این شعبه متهم به نام آقای شاهین دخیل زاده متهم است به عم رعایت نظامات ایمنی کار منجر به ایراد صدمه بدنی 
شبه عمدی به میزان 75 درصد حسب شکایت آقای حسین فتاحی سومار مراتب  در اجرای مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به 
نامبرده اباغ میگردد تا در موعد مقرر یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد وقانونا می توانند یک 

نفر وکیل به همراه داشته باشند بدیهی است در صورت عدم حضور بدون عذرموجه موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
دادیار شعبه دهم دادسرای شهرستان ایام- سنجابی 

آگهی احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به آقای داود کمریان  فعاً مجهول المکان که به 
اتهام سرقت  در پرونده کاسه 9709980841203921/970044 شعبه دوم بازپرسی 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 می گردد.
بازپرس شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ایام –محسن میرزایی

آگهی اباغ وقت سیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به آقای آرش عسگری فعاً مجهول المکان اباغ 
می گردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر ضرب و جرح عمدی در پرونده کاس�ه 970540 ش�عبه 101 در جلسه مورخ 1397/10/26 ساعت 9 

صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور، دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری ایام- احمدبیگی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم لیا ابوالفتحی دارای شناسنامه شماره 945 به شرح دادخواست به کاسه 9701500545 از این شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  حسین ابوالفتحی به شناسنامه شماره 1065 در تاریخ 97/8/22 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1. متقاضی   همسر متوفی 2. ابوالفضل ابوالفتحی  به ش ش  3950481893 پسر 
متوفی 3. محمدمهدی ابوالفتحی به ش ش  3980411672 پس�ر متوفی  4. فرخ لقا س�لمان به ش ش  10 مادر متوفی و اغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3741 - قاضی شعبه 115 شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمد قربان پاره کار دارای شناس�نامه ش�ماره 348 به شرح دادخواست به کاسه 9701200709 از این شعبه درخواست  گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  گوهر  تاج عالی به شناسنامه شماره 198 در تاریخ 97/4/1 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر اس�ت به:   1 . متقاضی  گواهی حصر وراثت  پس�ر متوفی 2.  محمد یاره  کار  به ش ش  210 
پسر متوفی 3.  محمودرضا پاره کار به ش ش  376 پسر متوفی 4. حسین رضا یارکار به ش ش  272 پسر متوفی  5.  اکرم یاره کا به ش ش  
9 دختر متوفی  6.  ترکان پاره کار به ش ش  317 دختر متوفی و اغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3740 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای احمد رستگاریان فرزند 
  خواهان آقای  محمد پرچم فرزند یداله دادخواس�تی به طرفیت  خوانده    آقای احمد رس�تگاریان و محس�ن ش�ریعتی فرزند محمد   به 
خواس�ته صدور حکم به محکومیت تضامنی  خواندگان  به پرداخت مبلغ 250000000 ریال از بابت  و جه یک فقره س�فته به  شماره 104826 
)س�ری/ب( با احتس�اب  هزینه دادرسی و نش�ر  آگهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ و صول محکوم  به مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
ش�ماره پرونده کاس�ه  9709984491700591 ش�عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان  بهبهان ثبت و وقت رسیدگی به دایل طرفین 
مورخ 1397/11/14  ساعت 10:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 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 در دادگاه حاضر گردد. 
444 منشی شعبه  3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان 

آگهی حصر وراثت 
آقای فاضل زویداوی  تاپوق فرزند  کاظم  دارای  شماره شناسنامه 1819562263 به شرح کاسه 689/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کاظم زویداوی باتوق فرزند  عباس به شماره شناسنامه 1469 در تاریخ 97/4/14 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و  ورثه مرحوم منحصر اس�ت به: 1.   حیات محمودنژاد  ش�ماره شناس�نامه 1816154008   همسر متوفی  2. 
عیسی زویداوی باتوق شماره شناسنامه 1810929962 پسر متوفی 3. عباس زویداوی باتوق شماره شناسنامه 5279359671 پسر متوفی 4. 
فریده زویداوی تابوق  شماره شناسنامه 1815785561 دختر متوفی 4. خلیل   زویداوی تابوق شماره شناسنامه 1816211796 پسر متوفی  5. 
فاطمه زویداوی تابوق شماره شناسنامه 819006281 دختر متوفی  8.  زینب  زویداوی تابوق شماره شناسنامه 1819542971 دختر متوفی 9. 
مهناز زویداوی تابوق شماره شناسنامه 1819780521  دختر متوفی 10.  فرحناز زویداوی تابوق شماره شناسنامه 1819791211 دختر متوفی 
11. علی زویداوی تاپوق شماره شناسنامه 1819499081 پسر متوفی 12.  فاضل   زویداوی تاپوق شماره شناسنامه 1819562263  پسر متوفی 
13.  حسین زویداوی  پاتوق  شماره شناسنامه 1819517871  پسر متوفی  و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی ا عتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی  ظ ردیف یک ماه به دادگاه 

تقدیم نماید واا گواهی صادر خ واهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف  ابادان 

آگهی 
خواهان آقای مجتبی فاح  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان پریس�ا یوسفی و پریا یوسفی و پویا 
یوسفی و عذری برومند پور و خدیجه زارعی به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709982610700509 شعبه  7 دادگاه عمومی حقوقی کرج ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/10/23 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
9 منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی کرج – طاهره زکی زاده

دادنامه
به تاریخ 1397/09/07 در وقت مقرر جلسه دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز مستقر در دادگاه 
انقاب اسامی کرج به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کاسه 9609983011000078/1 
تحت نظر قرار دارد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 
مبادرت به اصدار رای می نماید رای دادگاه در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
خمینی ) ره ( اس�تان البرز و توابع اس�تان تهران به ش�ماره 184/431212/ن مورخ 96/12/19 مبنی 
بر اینکه شش�دانگ ملک به پاک ثبتی 72 فرعی مفروز و مجزی ش�ده از 48 فرعی از 23 اصلی به 
شماره قطعه 50 تفکیکی به مساحت 1000 مترمربع جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس متعلق به اقای 
ابراهیم خاله یعقوبیان فرزند نوراله را شناس�ایی و اعام نموده اند که به علت عدم حضور مالک در 
کشور سالهاست رها و در معرض حیف و میل قرار دارد که به همین جهت در راستای آئین نامه نحوه 
رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف نموده ند 
علی ایحال با توجه به مراتب مذکور و تحقیقات و اقدامات معموله و استعامهای صورت گرفته از اداره 
ثبت اسناد و اماک و وزارت اطاعات و اداره گذرنامه و احضار مالک از طریق جراید کثیراانتشار که 
تاکنون مراجعتی نداشته همه حکایت از رها و باتصدی بودن پاک مذکور دارد لذا دادگاه مستندا 
به مواد 13 و 10 و 8 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی حکم به 
تملک پاک موصوف به نفع ستاد اجرایی فرمان   امام ) ره ( صادر و اعام می نماید تا ضمن تقویم و 
کسر مطالبات دولت و حق سرپرستی مابقی وجوه حاصله را در حساب امانی نگهداری و در صورت 
مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل ایش�ان به انان مسترد گردد رای صادره غیابی و در فرجه 

قانونی قابل واخواهی در همین دادگاه است .
78 قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز – میرغفاری

دادنامه
ب�ه تاری�خ 1397/08/30 در وق�ت فوق العاده جلس�ه دادگاه اصل 49 قانون اساس�ی اس�تان البرز 
مس�تقر در دادگاه انقاب اس�امی کرج به تصدی امضاء کننده ذیل تش�کیل اس�ت پرونده کاسه 
9509983011000051/1 تحت نظر قرار دارد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعام و به ش�رح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید رای دادگاه در این پرونده حس�ب محتویات 
ان ملکی به پاک ثبتی 8326 فرعی از 157 اصلی به شماره قطعه 10 تفکیکی به مساحت 416/78 
مترمربع متعلق به آقای امیر محمد فتوگو ) نتوگو ( فرزند مختار توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی ) ره ( به آدرس صحرای ویان کرج شناسایی و با اعام این موضوع که مالک ملک به تاریخ 
86/2/22 فوت نموده و حس�ب اعام ثبت احوال مشخصاتی از بستگان سببی و نسبی وی بدست 
نیامده و بعلت با وارث بودن پاک مورد بحث رها و در معرض حیف و میل قرار دارد در راستای آئین 
نامه نحوه رس�یدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی برابر شماره 1842/182893/ ن 
مورخ 1395/5/26 درخواس�ت رسیدگی و تعیین تکلیف پاک موصوف را می نمایند که این دادگاه 
به محض وصول درخواس�ت ضمن استعام ثبتی سرپرستی ملک را به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام ) ره ( محول و س�وابق مالک را از وزارت اطاعات و آخرین ورود و خروج او از کش�ور را از اداره 
گذرنامه اس�تعام و با احضار مالک از طریق جراید کثیراانتشار وارد رسیدگی که در این اثنا فردی 
بنام آقای توفیق توکلی فرزند محسن با وکالت آقای قاسم فاحی و خانم معصومه رادمنش با تقدیم 
دادخواستی به طرفیت ستاد اجرایی به خواسته وارد ثالث در پرونده حاضر با ادعای اینکه موکل پاک 
ثبتی 8326 فرعی از 157 اصلی واقع در عظیمیه را از مرحوم محمد نتوگو در تاریخ 85/10/28 وفق 
قرارداد عادی خریداری و قسمت اعظم ثمن آنرا نیز پرداخته است و به علت عدم حضور فروشنده در 
دفترخانه پیگیریهای موکل به نتیجه نرسیده لذا ایشان پرونده ای را به خواسته تنظیم سند رسمی 
علیه مالک مطرح می نماید که منجر به صدرو حکم محکومیت مالک به تنظیم سند در پرونده های 
کاس�ه 713/4/87/669/4/88 ) 669 – 880 ( و دادنامه ش�ماره 0736 – 880 مورخه 88/10/2 می 
گردد لیکن ستاد اجرایی فرمان امام ) ره ( نسبت به دادنامه واخواهی نموده و اعام می دارد که مالک 
فوت ش�ده اس�ت لذا به دلیل فوت مالک دادنامه نقض می گردد علی ایح�ال از آنجا که موکل وفق 
ق�رارداد عادی مذکور در زمان حیات مالک ملک را خری�داری نموده و ثمن آنرا نیز پرداخت نموده 
است و از طرفی وراث قانونی متوفی نیز شناسایی نشده اند لذا به تجویز قانون با تقدیم دادخواست به 
عنوان ثالث در پرونده کاسه 950053 وارد و تقاضای رسیدگی و احقاق حق به شرح ستون خواسته 
را دارم که با دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به تاریخ 96/7/26 در وقت مقرر در جلسه 
دادگاه حاض�ر و نظ�ر به ایراد به عم�ل آمده به اصالت امضاء آقای امیر محم�د نتوگو در ذیل مبایعه 
نام�ه ابرازی از ناحیه خواهان تنظیمی به تاریخ 1385/10/28و بررس�ی قدمت و اصالت ان از طریق 
ارجاع به کارشناس�ی رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء و تشخیص قرار کارشناسی صادر که 
نتیجه کارشناسی به تاریخ 97/2/8 طی شماره 950053/95 از ناحیه کارشناس اعام که اشاره شده 
است تاریخ تنظیم ادعایی و مندرج 1385/10/28 در صدر مستند مورد ادعای موصوف تاریخ واقعی 
تنظیم ان نبوده ، بلکه در سنوات نزدیک اخیر تنظیم و فاقد اصالت از حیث تاریخ مذکور می باشد ) 
منفی ( که مراتب جهت استحضار از نظریه کارشناسی اعام که از سوی وکیل خواهان ) آقای قاسم 
فاحی ( به نظریه کارشناس�ی به تاریخ 97/3/9 ثبت به ش�ماره 9710093011000083 اعتراض و به 
تقاضای ایش�ان برابر قرار صادره به تاریخ 1397/3/31 طی شماره 9710113011000147 به هیئت سه 
نفره کارشناس�ی ارجاع گردید که هیات سه نفره کارشناسی نیز در مورخه 1397/7/14 طی شماره 
950053 ضمن رد اصالت بیع نامه مورد بحث موضوع را منفی ارزیابی که این دادگاه با وصول نظریه 
کارشناسی به تاریخ 97/7/18 دستور اباغ آن را در راستای ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به 
دفتر صادر که نظریه کارشناسی به تاریخ 97/7/29 به وکیل خواهان خانم معصومه رادمنش در صفحه 
109 پرونده اباغ که تاکنون اعتراضی به نظریه هیئت کارشناسی واصل نشده است علی ایحال دادگاه 
با عنایت به مراتب مذکور ماحظه محتویات پرونده و کارشناسی های به عمل آمده و عدم اعتراض 
خواهان به کارشناسی هیئت سه نفره و نظریه عدم اصالت مستند وارد ثالث و با توجه به نظریه های 
کارشناسی و خروج ان از ردیف دایل وی و عدم ارائه دلیلی دیگری که دالت بر انتقال رقبه مذکور 
به وی باشد و تحقیقات و اقدامات معموله و استعامهای صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و اماک و 
ثبت احوال و اداره گذرنامه و احضار مالک از طریق جراید کثیراانتشار که تاکنون مراجعتی صورت 
نگرفته است همه حکایت از رها و باوارث بودن ملک موصوف دارد لذا با استناد به ماده 13 آئین نامه 
نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی و ماده 11 اساسنامه ستاد اجرایی فرمان 
امام ) ره (  و بخشنامه شماره 9000/15658/100 مورخ 92/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه و ماده 96 
قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به بطان دعوی وارد ثالث پاک ثبتی 8326 فرعی از 
157 اصلی قطعه شماره 10 تفکیکی را به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی ) ره ( تملیک 
می نماید تا پس از تقویم وجوه حاصله را در حساب امانی نگهداری و در صورت مراجعت قائم مقام 
قانونی یا وکیل وی وفق مقررات اقدام گردد رای صادره نسبت به تملیک پاک ثبتی مذکور به نفع 
س�تاد اجرایی غیابی که در فرجه قانونی قابل واخواهی در همین دادگاه اس�ت لکن نسبت به دعوی 
وارد ثال�ث حضوری و ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قاب�ل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم 

تجدیدنظر استان تهران است . 
51 قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان البرز – سید مرتضی میرغفاری

آگهی احضار متهم 
  نظر به اینکه در پرونده  شماره 970205ب3 آقای ناصر دلخون اصل  فرزند  جمال  الدین به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب می باشد و اباغ 
احضاریه به واسطه  معلوم نبودن محل اقامت و مجهول المکان  بودن ممکن نگردیده است لذا در اجرای ماده 174  ق.آ.د.ک  مراتب به نامبرده 
اباغ می گردد تا ظرف یک ما ه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام خود با  اختیار همراه داشتن  یک نفر وکیل دادگستری در شعبه سوم 
بازپرسی دادسرای  عمومی و انقاب  اردبیل حاضر شود در صورت  عدم حضور  برای دفاع در   مهلت مقرر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
1099601  بازپرس شعبه سوم دادسرای  عمومی و انقاب اردبیل  - نادر برومند 

آگهی اباغ  وقت رسیدگی 
 در پرونده کاسه 970780 شعبه 108 دادگاه کیفری دو اردبیل   خانم رویا فیروزپور  متهم  هست به تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر  عمدی 
از طریق مداخله در امر دانپزش�کی موضوع ش�کایت  خانم سونیا حسین نژاد به لحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه  به ایشان ممکن 
نشده است لذا در اجرای  ماده 344  قانون آئین دادرسی   کیفری مصوب 1392 با انتشار این آگهی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراانتشار  به نامبرده اباغ می گردد روز شنبه 97/10/29 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی  در این شعبه  حضور بهم رسانند. در صورت عدم 

حضور دادگاه  تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
1099602  مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 108  دادگاه کیفری دو شهر اردبیل - شامی

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609980405700167  ش�عبه 10  دادگاه  عمومی حقوقی  شهرستان اردبیل تصمیم نهایی  ش�ماره 9709970405700948   
خواهان: آقای داریوش خرسندی فرزند بهرام به نشانی استان اردبیل شهرستان اردبیل شهر اردبیل  خیابان دادگستری روبروی اداره ثبت 
اس�ناد و اماک طبقه زیرین س�اختمان وکای  عدل  خواندگان:  1. آقای  علی  خرس�ندی فرزند فیروز به نش�انی استان اذربایجان شرقی 
شهرستان تبریز  شهر تبریز ولیعصر مجتمع شفیع زاده بلوک 13 راه پله دوم طبقه 4 سمت راست 2. آقای شرکت   گروه پزشکی بین المللی 
آراز شهریار سامت امرتات به شماره ثبت 469247  و شناسه ملی 14004776309  ،  3. خانم زرین  ثانی  فرزند بهمن همگی به نشانی تهران 
تقاطع مفتح و سمیه پاک 132 طبقه سوم و احد 31 ،  4. خانم فاطمه پناهی علولو فرزند توکل به نشانی استان آذربایجان شرقی شهرستان 
تبریز تبریز روبروی پارک ا زادگان  کوچه گلبرگ 2  پاک 31 تلفن محل  کار 04135260527- 09146309928 ، 5.  آقای امین هاشملو  فرزند 
سلطانعلی  به نشانی استان اذربایجان شرقی شهرستان تبریز شهر تبریز کوی ولیعصر  خیابان امیرکبیر روبروی برج  نظام مهندسی  جنب 
پیتزا 2000 پاک 24،  6. خانم لیا افروزیه  فرزند مجید  به نشانی استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز شهر تبریز ولیعصر  جنوبی  کوی 
استانداردی  مهستان چهارم غربی قطعه 171  ، 7. آقای امید دیده ور فرزند علی  به نشانی اردبیل خیابان بهشت فاطمه روبروی جمعه مسجد  
آژانس هوشنگ خواسته ها: 1. تامین خواسته 2. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  3.  مطالبه و  جه بابت ... گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع 
محتویات پرونده  ختم رس�یدگی   را ا عام و به ش�رح ذیل   مبادرت به انش�اء رای می نماید. رای  دادگاه در خصوص دعوی آقای داریوش 
خرسندی به طرفیت خانم 1. فاطمه پناهی  علوو  2. شرکت گروه پزشکی بین المللی شهریار سامت  2. زرین ثانی  4. لیا افروزیه  5. امین 
هاش�ملو  6.  علی خرس�ندی 7. امید دیده ور  به خواسته مطالبه مبلغ 1/644/000/000 ریال بابت یک فقره  چک به شماره 195/25811805  
عهده  بانک سامان شعبه بازار تبریز به انضمام  کلیه خسارات دادرسی  و تاخیر تادیه  توجها به مفاد  اوراق  پرونده نظر به وجود اصل چک 
و گواهی عدم پرداخت  صادره از بانک محال علیه در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه  خواندگان و  استحقاق خواهان  به مطالبه  مبلغ 
مرقوم می نماید  و خواندگان با و صف اباغ  قانونی در جلسه مورخ این دادگاه حاضر نشده در قبال مستندات ابرازی  دلیل و مدرکی که موید 
پرداخت وجه چک  مستندیه  و برائت ذمه اش را مدلل نماید ارائه و اقامه ننموده است لهذا با عنایت به مراتب معنون دادگاه  دعوی خواهان را 
وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 310 و 313 و 320 قانون تجارت  و مواد 198 و  515 و 519  قانون آئین دادرسی مدنی و  تبصره الحاقی 
به ماده دو قانون صدور چک  خواندگان موصوف را به صورت تضامنی به پرداخت اول مبلغ یک میلیارد و ششصد و چهل و چهار میلیون ریال  
بابت اصل خواس�ته و ثانیا مبلغ 2/647/200 ریال بابت خس�ارات دادرسی و ایضا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول 
محکوم به بر اس�اس نرخ تور اعامی بانک مرکزی  جمهوری اس�امی ایران  در حق خواهان  محکوم و ا عام می  دارد. رای صادره  غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این  مرجع و ظرف  مهلت بیست روز پس از انقضای  مهلت واخواهی  قابل تجدید نظر 
در محاکم محترم  تجدید نظر  مرکز استان اردبیل می باشد.  ضمنا نظر به معافیت موقت خواهان از پرداخت  هزینه دادرسی هنگام اجراء  

هزینه دادرسی کسر و به حساب  دولت منظور شود. 
1099603 رئیس شعبه  دهم دادگاه های عمومی حقوقی اردبیل – صادقی 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609988701200097  ش�عبه 12  ش�ورای حل اختاف  حقوقی شهری  اراک تصمیم نهایی  ش�ماره 9609978701200350  
خواهان: آقای علیرضا شامحمدی  فرزند  عبدالرضا با وکالت آقای علی  غفاری اشتیانی فرزند صادق به نشانی اراک  خیابان شهید رجایی  
ملک کوچه آراس�ته دفتر  وکالت  خوانده : آقای س�امان ملک حسینی فرزند سیاوش  به نشانی خواس�ته:  مطالبه وجه چک  رای شورا در 
خصوص دعوی علیرضا شاه محمدی فرزند  عبدالرضا  با وکالت علی  غفاری  به طرفیت  سامان ملک حسینی  فرزند سیاوش  به خواسته  
مطالبه وجه چک  به ش�ماره 913826  بانک کش�اورزی به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال به همراه مطلق  خس�ارات دادرس�ی – 
حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه از توجه به محتویات پرونده و  ماحظه کپی چک  ش�ماره 913826  مورخ 1395/04/06 از حس�اب جاری 
785816300   عهده بانک کشاورزی به مبلغ 12500000 ریال و   گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه استماع اظهارات  وکیل خواهان و اینکه 
خوانده  با و صف اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا  حاضر نشده و در قبال مستندات و دعوی مطروحه  ایراد و اعتراضی نکرده و دلیلی ا رائه 
نشده که  دالت بر پرداخت مبلغ خو استه کند و تکذیبی  نیز به عمل نیامده است و بقاء اصل مستندات  مذکور در ید مدعی دا لت بر بقاء 
دین و اشتغال ذمه خوانده  و  استحقاق خواهان  در مطالبه و جه آن دارد لذا دعوی مطروحه را  وارد و ثابت  دانسته و با استصحاب  بقاء دین 
مستندا به مواد 310، 313 و 314  قانون تجارت  ناظر به ماده 249  قانون مذکورو مواد 9، 19، 25، 26، 27 و 29  قانون شوراهای حل اختاف  و 
مواد 271، 1257، 1258، 1284  و 1301  قانون مدنی و 198، 515  و 519  قانون آئین دادرسی   مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاحی 
موادی از قانون  صدور چک   و ماده واحده  استفساریه  تبصره  مذکور مصوب 1377  مجمع تشخیص  مصلحت نظام خوانده  محکوم است 
به پرداخت  مبلغ 12500000 ریال بابت اصل خواسته 432500 ریال بابت هزینه دادرسی  و نیز پرداخت  حق الوکاله وکیل  به مبلغ 450000 و 
خسارت  تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ تقدیم دادخواست 1396/03/24  تا زمان اجرای حکم در حق  خواهان رای صادره غیابی محسوب 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه  و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم  عمومی حقوقی  شهرستان  اراک می باشد. 
3957 قاضی شعبه 12  شورای حل اختاف شهرستان اراک 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای بهلول نوروزی فرزند حمداله 
 خواهان آقای رضا نعمتی  جمایران دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای بهلول نوروزی به خواسته  مطالبه وجه چک  به مبلغ 75/000/000 
ریال عهده ی بانک کشاورزی به شماره 16926086/259431   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709980493100584  
شعبه 1  شورای حل اختاف  شهرستان اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/03 ساعت 10:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1099606  مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان اردبیل 

آگهی احضار متهم 
به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری و  نظر به پرونده کاسه 970107 بدینوسیله  به متهم  احمد درویشی  فرزند حسینعلی اباغ 
می گردد جهت حضور در شعبه سوم دادیاری دادسرای  عمومی و انقاب دلیجان جهت اخذ توضیحات و تفهیم اتهام دائر بر بی احتیاطی 
در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی  آقای مسعود نیازی با توجه به 1.  گواهی  پزشکی قانونی  2. کروکی افسر کاردان فنی  
3.  گزارش مرجع انتظامی  از  تاریخ انتشار  آگهی  تا یک ماه در این شعبه حاضر شود در غیر اینصورت این مرجع غیابا رسیدگی  و  اتخاذ 

تصمیم  خواهد کرد. 
3959  دادیار  شعبه سوم دادیاری  دادسرای  عمومی و انقاب دلیجان 

آگهی اباغ دادنامه کیفری 
  بدینوسیله به خانم پروانه درویش  فرزند عین اله که به موجب   دادنامه شماره 9709978666300808  در پرونده کاسه 950715  به اتهام 
مزاحمت تلفنی  موضوع شکایت آقای   حسن شفیعی  حکم بر برائت صادر گردیده اباغ می شود  که چنانچه نسبت به حکم  صادره اعتراض 
دارد ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این مرجع و اقع در دلیجان بلوار فاضل نراقی دادگستری  شهرستان 

دلیجان تسلیم نماید. بدیهی است پس از انقضای  مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد . 
3958 مدیر دفتر شعبه اول  کیفری  2 دلیجان 

آگهی اباغ دادنامه کیفری 
  بدینوسیله به  آقای مهدی احمدی فرزند خداداد  تبعه افغانستان که به موجب   دادنامه شماره 9709978666301253   در پرونده کاسه 
970701 به اتهام س�رقت  موضوع  ش�کایت آقایان صدراله خراسانی نژاد – مرتضی عباسی – حسن خراسانی – مهدی گرشی به تحمل 40 
ماه حبس تعزیری و 74 ضربه ش�اق تعزیری و ا س�ترداد اموال مس�روقه  و اخراج دائم از کشور محکوم گردیده اباغ می شود  که چنانچه 
نسبت به حکم  صادره اعتراض دارد ظرف مدت بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این مرجع و اقع در دلیجان بلوار فاضل 
نراقی دادگستری  شهرستان دلیجان تسلیم نماید. بدیهی است نامبرده فوق پس از انقضای  مهلت مذکور ظرف مهلت بیست روز حق تجدید 
نظر خواهی نسبت به محکومیت  موصوف  در  محاکم تجدید نظر استان مرکزی را خواهد داشت . در غیر اینصورت پس از انقضای  مهلت های 

مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد . 
3953 مدیر دفتر شعبه اول  کیفری  2 دلیجان 

14- حصروراثت
آقای ناصر زمانی دارای شماره شناسنامه 460 شرح دادخواست شماره 9709983468200579  مورخ 1397/8/27 توضیح داده شادروان خانم 
بتول ریاضی فتح آبادی فرزند س�یدعباس بشناس�نامه 118 در تاریخ 97/7/03 در ش�هر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- آقای ناصر زمانی فرزند فتح اله ش.ش 460 متولد 1318/09/01 همسر متوفی. 2- آقای نادر زمانی فرزند ناصر ش.ش 272 متولد 1350/06/30 
فرزند متوفی. 3- آقای ندیم )محمد( زمانی فرزند ناصر ش.ش 595 متولد 1353/06/30 فرزند متوفی. 4- خانم ندا زمانی فرزند ناصر ش.ش 2498 
متولد 1360/07/09 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رسمی محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
1742 م/الف شورای حل اختاف شماره 22 شهرستان کرمان

15- حصروراثت
خانم عصمت مروت نژاد فرزند غامرضا دارای شناس�نامه 907 ش�رح دادخواست ش�ماره 97/6/643 مورخ 1397/9/11 توضیح داده شادروان 
غامرضا مروت نژاد فرزند اکبر بشناسنامه 2990155661 در تاریخ 1373/8/14 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- محمدحسین مروت نژاد فرزند غامرضا ش.ش 197 متولد 1343/2/26 صادره ازکرمان فرزند متوفی. 2- محمدرضا مروت نژاد فرزند غامرضا 
ش.ش 57 متولد 1354/9/15 صادره از کرمان فرزند متوفی. 3- رامین مروت نژاد فرزند غامرضا ش.ش 1194 متولد /1362/4 صادره از کرمان 
فرزند متوفی. 4- عصمت مروت نژاد فرزند غامرضا ش.ش 907 متولد 1340/8/30 صادره از کرمان فرزند متوفی. 5- طاهره مروت نژاد فرزند 
غامرضا ش.ش 74 متولد 1345/6/1 صادره از کرمان فرزند متوفی. 6- مریم مروت نژاد فرزند غامرضا ش.ش 616 متولد 1348/5/24 صادره 
از کرمان فرزند متوفی. 7- فاطمه کشفیان فرزند سیدعبداله ش.ش 46 متولد 1317/5/12 صادره از کرمان همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید رسمی محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از 
نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
643 شورای حل اختاف شماره 6 شهرستان کرمان

16- حصروراثت
خانم فاطمه میرزایی بادیزی فرزند غامحس�ین دارای شناس�نامه 414 شرح دادخواست ش�ماره 585/3/97  مورخ 1397/9/11 توضیح داده 
شادروان صغری ودیعتی فرزند حسین بشناسنامه 5465 در تاریخ 1364/5/15 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- غامرضا میرزایی بادیزی فرزند غامحسین ش.ش 464 متولد 1332 صادره از کرمان پسر متوفی. 2- سعید میرزایی بادیزی فرزند غامحسین 
ش.ش 1221 متولد 1340 صادره از کرمان پسر متوفی. 3- عصمت میرزایی بادیزی فرزند غامحسین ش.ش 287 متولد 1327 صادره از کرمان 
دختر متوفی. 4- نصرت میرزایی بادیزی فرزند غامحسین ش.ش 135 متولد 1330 صادره از کرمان دختر متوفی. 5- فاطمه میرزایی بادیزی 
فرزند غامحسین ش.ش 414 متولد 1335 صادره از کرمان دختر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رسمی محلی آگهی می شود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
585 شورای حل اختاف شماره 3 شهرستان کرمان

17- اجرائیه
مشخصات محکوم له : شرکت کیله پخش کرمان ، نشانی : کرمان ابتدای جاده جوپار شهرک صنعتی شماره 1 افرا 5 مشخصات محکوم علیه : 
عیسی اسفندیارپور فرزند عبداله، نشانی : سیرجان، شهرک امام حسین ک مدرسه مودب منزل شخصی مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له / محکوم لهم: اله انجم ش�عاع ، فرزند : مجید، نش�انی : کرمان بلوار فردوسی نرسیده به کوچه شماره 20 مجتمع تجاری پدر خوب 
طبقه اول واحد 4 کدپستی 7613655615 ، نوع رابطه : وکیل شرکت کیله پخش کرمان محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973468401198 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 5/306/179 ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/220/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 1395/07/27  در حق خواهان 

و نیم عشر دولت در حق دولت.
105 شورای حل اختاف شماره 24 شهرستان کرمان

18- اباغ وقت
آقای مرتضی هادوی دادخواس�تی به ش�ماره 9709983468900614 به طرفیت خانم نغمه حمزه مبنی بر مطالبه وجه به این ش�ورا 
تقدیم داش�ته اند لذا به علت مجهول المکان بودن خانده و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی وقت رس�یدگی 97/10/24 
ساعت 10 و 30 صبح یک نوبت درج تا خوانده با اطاع از وقت رسیدگی در جلسه شورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه 
ش�عبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل ش�وراها مراجعه و در جلسه ش�ورا جهت دفاع از خود شرکت نمایند و یا ایحه ای 

ارسال نمایند و عدم حضور نامبرده مانع رسیدگی نخواهد شد و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
890 شورای حل اختاف شماره 9 کرمان

19- اباغ وقت
آقای مرتضی هادوی دادخواستی به شماره 9709983468900649 به طرفیت آقای غامرضا کریمی مبنی بر مطالبه وجه به این شورا 
تقدیم داش�ته اند لذا به علت مجهول المکان بودن خانده و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی وقت رس�یدگی 97/10/24 
س�اعت 10 صبح یک نوبت درج تا خوانده با اطاع از وقت رس�یدگی در جلس�ه ش�ورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن بعد از چهارراه 
ش�عبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل ش�وراها مراجعه و در جلسه ش�ورا جهت دفاع از خود شرکت نمایند و یا ایحه ای 

ارسال نمایند و عدم حضور نامبرده مانع رسیدگی نخواهد شد و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
649 شورای حل اختاف شماره 9 کرمان

متن آگهی 
احتراما با عنایت به ماده 174 قانون آئین دادرس�ی کیفری متهم  به وس�یله درج آگهی در روزنامه به شرح ذیل اباغ می گردد  بدین 
وس�یله به متهم مجهول المکان آقای علی بیک زاده  به ش�کایت  اداره منابع طبیعی شهرس�تان راز و جرگان اباغ می گردد تا یک 
هفته پس از تاریخ انتشار آگهی خود را جهت دفاع از اتهام انتسابی در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی  شهرستان  راز و جرگان  
علیه ش�ما تصرف  عدوانی  و تخریب و خاک برداری به مس�احت 1596 متر مربع  معرفی نماید  در صورت عدم حضور  دادس�را  بطور 

غیابی موضوع  را رسیدگی  و تصمیم مقتضی  اتخاذ  خواهد شد . 8
مدیر دفتر شعبه  اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب  شهرستان راز و جرگان – امید حصاری 

متن آگهی 
در خصوص پرونده کاس�ه 971094  این ش�عبه  موضوع ش�کایت  ابوالفضل محزون علیه آقای سینا حمیدی دائر بر خیانت در امانت  
نظ�ر ب�ه مجهول المکان بودن  متهم س�ینا حمی�دی به تجویز ماده 174  قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب  ی�ک نوبت  در یکی از  
روزنامه های کثیرالنتش�ار  آگهی می گردد بدین ش�رح که در  صورت عدم حضور  متهم  در این ش�عبه جهت دفاع از اتهام انتس�ابی  
در مهلت یک ماه و یا عدم ارس�ال ایحه  دفاعیه و معرفی وکیل رس�می دادس�را اقدام به رس�یدگی  غیابی نموده و قرار مقتضی را 

صادر می نماید . 8
دادیار شعبه  هشتم  دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد-  علی اکبر باقری 

آگهی احضار متهم 
در خصوص ش�کایت  خانم محدثه س�ادات آل طه علیه آقای ابوالفضل س�یامکی  فرزند س�ید علی اکبر دایر بر مزاحمت تلفنی برای 
بانوان  که در شعبه  سوم دادیاری دادسرای عمومی  و انقاب بجنورد با کاسه پرونده 970306  ثبت و تحت رسیدگی می باشد نظر 
ب�ه مجه�ول المکان  بودن نامبرده به تجویز ماده 174  قانون آیین  دادرس�ی کیفری  مراتب ی�ک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیر 
اانتشار  آگهی میشود که در صورت عدم حضور متهم ظرف یک ماه  و یا عدم ارسال ایحه دفاعیه  و یا عدم معرفی وکیل  در دادسرا 

اقدام به رسیدگی غیابی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید 8
دادیار شعبه  سوم دادیاری دادسرای عمومی  و انقاب  بجنورد- حسین اماموردی 

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکایت  داود باغچقی  علیه آقای رضا وحدانی فرزند یحیی  دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی   که در شعبه  سوم دادیاری 
دادس�رای عمومی  و انقاب بجنورد با کاس�ه پرونده 970828  ثبت و تحت رسیدگی می باشد نظر به مجهول المکان  بودن نامبرده 
ب�ه تجوی�ز ماده 174  قانون آیین  دادرس�ی کیف�ری  مراتب یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیر اانتش�ار  آگهی میش�ود که در 
صورت عدم حضور متهم ظرف یک ماه  و یا عدم ارس�ال ایحه دفاعیه  و یا عدم معرفی وکیل  در دادس�را اقدام به رس�یدگی غیابی 

نموده و قرار مقتضی صادر می نماید 8
دادیار شعبه  سوم دادیاری دادسرای عمومی  و انقاب  بجنورد- حسین اماموردی 

آگهی احضار متهم 
در خصوص ش�کایت  ام لیا ایزانلو  علیه آقای ابوالفضل فتوره چی دایر بر خیانت در امانت که در ش�عبه  س�وم دادیاری دادس�رای 
عمومی  و انقاب بجنورد با کاس�ه پرونده 970650  ثبت و تحت رس�یدگی می باش�د نظر به مجهول المکان  بودن نامبرده به تجویز 
ماده 174  قانون آیین  دادرس�ی کیفری  مراتب یک نوبت  در یکی از روزنامه های کثیر اانتش�ار  آگهی میش�ود که در صورت عدم 
حضور متهم ظرف یک ماه  و یا عدم ارس�ال ایحه دفاعیه  و یا عدم معرفی وکیل  در دادس�را اقدام به رس�یدگی غیابی نموده و قرار 

مقتضی صادر می نماید 8
دادیار شعبه  سوم دادیاری دادسرای عمومی  و انقاب  بجنورد- حسین اماموردی 

آگهی مزایده نوبت اول 
در خص�وص پرون�ده 30/964517 اجرایی علی فیروزه فرزند قلی محکوم اس�ت ب�ه پرداخت به مبل�غ 96/507/011 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له اسمعیل با اراده فرزند رضا و چون نامبرده  در موعد مقرر نسبت 
به پرداخت محکوم به هیچ اقدامی ننموده و حسب تقاضای خود محکوم علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری به مبلغ 9/000/000 ریال  ارزیابی گردیده اس�ت. و پس از س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در مورخه  دو 
ش�نبه 1397/10/30 از س�اعت 09:00 ال�ی 08:30 صبح از طریق مزای�ده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی ش�ورای حل 
اخت�اف بجنورد به فروش برس�د. بنابراین متقاضیان ش�رکت در جلس�ه مزایده می توانن�د پنج روز قبل از موعد مق�رر در این اجرا 
حاض�ر و از ک�م و کیف موض�وع مطلع و در صورت تمایل از م�ورد مزایده بازدید نماین�د. ضمنًا مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و به 
بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد ش�د همچنین از برنده مزایده  درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ 
نیز ظرف یک ماه وصول خواهد ش�د. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نش�ود؛ پس از کس�ر هزینه های مزایده در حق 

دولت ضبط خواهد شد
مشخصات مورد توقیف :  یکباب منزل  مسکونی  واقع در خیابان  چمران  بشماره  پاک 1916 فرعی از 129 اصلی بخش دو و شماره 
ثب�ت  96594 ذی�ل  دفتر 653 صفحه 76 در مالکیت  گل بهار  فیروزه  و مس�احت عرصه  ملک مورد نظر بر اس�اس س�ند 139/67 
مت�ر مرب�ع  و اتص�ال  به معب�ر  از طریق راهرو  به طول  حدود 15 متر و عرض 1/5 نمتر بوده و اعیان  با مس�احت حدود 100 متر مربع  
و در بخ�ش دو.  بخ�ش اول آن ب�ا قدم�ت  خیلی زیاد  و کلنگی  دارای س�قف تیر چوب�ی بوده و بخش دوم آن کمتر  و دارای س�قف  
تیرآهن  و ضربی می باش�د  و توس�ط کارشناس  رس�می دادگس�تری به قیمت 980/000/000 ریال معادل 98 میلیون تومان تعیین و 

اعام میگردد . 15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – یونس یزدانی 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: محمد رضا پورس�لیم کاس�ه پرونده: 755/6/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/10/26 س�اعت 17/30 خواهان: بهروز 
فاح خوانده: محمد رضا پورس�لیم خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهر نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به 
درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده72قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 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 حاضرش�وید درصورت عدم حضوردادخواس�ت اباغ شده 
محس�وب ودادگاه غیابا« اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوس�یله آگهی ازم ش�ود فقط یک نوبت منتشرومدت 

آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3256 مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: کاس�ه پرونده: 740/7/97 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 97/9/28 س�اعت 16:30خواهان: محمد یزدان مریدانی  خوانده: 
مهناز بقایی پور خواس�ته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان 
ودستورش�ورا و بتجویزم�اده72 قانون آئین دادرس�ی مدنی باعنایت ماده19قانون ش�وراهای حل اختاف مرات�ب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رس�یدگی به دفتر شورا مراجعه وضمن اعام نشانی 
کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شوراحاضرشوید درصورت عدم 
حضوردادخواست اباغ شده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط 

یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 3253 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
7به: کاسه پرونده: 852/209/97 وقت رسیدگی: به روز یکشنبه  تاریخ 97/10/23 ساعت 15:30 خواهان: بهنام نوری خوانده: روحیه 
نوری نس�ب خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 
ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویز 
ماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شود تا خوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید و دروقت مقرر فوق 
جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود ضمنا” چنانچه بعدا باغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3254 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب یک فقره پرونده اجرایی به کاس�ه 970365 صادره از ش�عبه دوم دادگاه حقوقی س�نگر له اداره کل شیات استان گیان 
بطرفیت شرکت سبک بنا گیل و پرداخت 1/000/000 ریال مطالبه بابت نیمعشر دولتی واقع در دادگاه سنگر که با انجام عملیات اجرایی 
و تش�ریفات قانونی و با ارزیابی کارش�ناس اهل فن و منتخب دادگستری پور سعید در اجرای مواد 113 الی 136 /136 الی 147 قانون 

اجرای احکام مدنی در مرحله اول به شرح ذیل به فروش می رسد براورد قیمت یکدستگاه گریدرهپکو
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029064شماره شاسی
ب�ا عنای�ت به وضعیت بازار امروز بمبلغ 750/000/000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان براورد قیمت می ش�ود وقت مزایده روز 
چهارش�نبه مورخه 97/10/12 از س�اعت 9/5 الی  10 صبح محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه سنگر از ناحیه طرفین پرونده 
اعتراض مثمربه ثمری واصل نگردیده و قیمت مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محس�وب می ش�وند و مبلغ 10 درصد پیش�نهادی فی المجلس از برنده مزایده نقدا اخذ و مابقی ظرف حداکثر مدت یکماه از 
تاریخ فروش وصول خواهد شد در غیر اینصورت مبلغ 10 درصد مستندا به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد ش�د،ضمنا کس�انیکه تمایل به شرکت در مزایده را دارند وفق ماده 126 همان قانون می توانند ظرف5 روز قبل از شروع 
مزای�ده با هماهنگ�ی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند وش�رکت در مزایده به منزله قبول وضعیت موجود می باش�د. این 
آگه�ی  ب�رای اطاع عموم بر معابر الصاق و در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار محلی درج می گردد کلیه هزینه های فروش بعهده 

محکوم علیه می باشد.
ح  5467   مدیر اجرای احکام مدنی حوزه قضایی سنگر- حسن نیا 

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 182/3/97/ح آقای  جلیل جمالی براگوری به ش�ماره شناسنامه 363 فرزند عزت اله از این شورا در خواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  عزت اله جمالی  براگوری فرزندرضا علی  در تاریخ 97/05/22 در شهرس�تان 
رش�ت فوت نموده  اس�ت وروثه آن مرحوم  به ش�رح ذیل تعرفه شده اند :1- حمید جمالی  ش�ماره شناسنامه 453 نام پدر عزت اله 
نس�بت پس�ر متوفی 2- جلیل  جمالی براگوری  ش�ماره شناسنامه 363 نام پدر عزت اله نسبت  پس�ر متوفی 3-  اسماعیل  جمالی 
براگوری  ش�ماره شناس�نامه 7 نام پدر عزت اله نسبت  پس�ر متوفی4-  خلیل  جمالی براگوری  شماره شناسنامه 1 نام پدر عزت اله 
نسبت  پسر متوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت 
آن  به ش�ماره 182/3/97/ح مفاد درخواس�ت مزبوررا در یک نوبت  آگهی می نماید  چنانچه  هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر ش�عبه 3 شورای حل اختاف رودبارتسلیم نماید. در غیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت برابردر خواست  صادر خواهد شد.
ح  5468   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهررودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 181/3/97/ح آقای  مظاهر جعفری به ش�ماره شناس�نامه 262 فرزندصفر از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  صفر جعفری فرزندرضا  در تاریخ 97/08/25 در شهرس�تان  چهار محل فوت نموده  اس�ت 
وروثه آن مرحوم  به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند :1- مظاهر جعفری ش�ماره شناسنامه 262 نام پدر صفر نسبت پسر متوفی 2- صادق  
جعفری شماره شناسنامه 55 نام پدر صفر نسبت پسر متوفی 3-حمید  جعفری شماره شناسنامه 91 نام پدر صفر نسبت پسر متوفی 
4- مریم  جعفری ش�ماره شناس�نامه 9 نام پدر صفر نس�بت  دختر متوفی 5- زینب  جعفری شماره شناسنامه 2650012129 نام پدر 
صفر نس�بت  دختر متوفی6- گل دس�ته لطیفی ماشمیانی شماره شناسنامه 461 نام پدر مسلم نسبت همسر متوفی و به غیر از وراث 
نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 181/3/97/ح مفاد 
درخواس�ت مزبوررا در یک نوبت  آگهی می نماید  چنانچه  هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ  
نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر ش�عبه 3 ش�ورای حل اختاف رودبارتس�لیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردر 

خواست  صادر خواهد شد.
ح  5469   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهررودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 173/3/97/ح آقای/خانم  س�ید ابراهیم تیموری سندس�ی به شماره شناس�نامه 2378 فرزند  سید رضااز این شورا 
در خواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان   س�ید رضا تیموری سندس�ی فرزند سید جلیل  در تاریخ 
97/5/16 در شهرس�تان رودبارفوت نموده  اس�ت وروثه آن مرحوم  به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند :1- س�ید کریم تیموری سندسی 
شماره شناسنامه 2378 نام پدر سید رضا نسبت پسر متوفی 2- سید مجید تیموری شماره شناسنامه 406 نام پدر سید رضا نسبت 
پس�ر متوفی 3- س�یدمقصود تیموری سندسی شماره شناسنامه 339 نام پدر سید رضا نسبت پسر متوفی4- سید  ابراهیم تیموری 
سندس�ی ش�ماره شناسنامه 464 نام پدر سید رضا نسبت پسر متوفی 5- سیده  صغری تیموری سندسی شماره شناسنامه 536 نام 
پدر س�ید رضا نسبت  دختر متوفی 6- سید نس�رین تیموری سندسی شماره شناسنامه 465 نام پدر سید رضا نسبت  دختر متوفی 
7- منیرورعی گاو خس�ی ش�ماره شناس�نامه 5 نام پدرنور محمد  نس�بت همس�ر متوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری 
ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 173/3/97/ح مفاد درخواست مزبوررا در یک 
نوبت  آگهی می نماید  چنانچه  هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه به 

دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف رودبارتسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردر خواست  صادر خواهد شد.
ح  5470   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهررودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 184/3/97/ح آقای/خانم   مریم بخش�ی منجیلی به ش�ماره شناس�نامه 24 فرزند   ذبیح اله از این شورا در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ذبیح اله بخش�ی  منجیلی فرزند سید داداشعلی  در تاریخ 97/8/20 در 
شهرس�تان رودبارفوت نموده  است وروثه آن مرحوم  به ش�رح ذیل تعرفه شده اند :1- مهرداد بخشی منجیلی شماره شناسنامه 36 
نام پدر ذبیح اله نسبت پسر متوفی 2-  حسین بخشی منجیلی شماره شناسنامه 159 نام پدر ذبیح اله نسبت پسر متوفی3-  شهین 
دخت بخش�ی منجیلی شماره شناس�نامه 40 نام پدر ذبیح اله نسبت  دخترمتوفی 4-  مهین دخت بخشی منجیلی شماره شناسنامه 
17 نام پدر ذبیح اله نس�بت  دختر متوفی5-  میترا بخش�ی منجیلی ش�ماره شناس�نامه 19 نام پدر ذبیح اله نس�بت  دختر متوفی 
6-  مریم بخش�ی منجیلی شماره شناس�نامه 24 نام پدر ذبیح اله نسبت  دختر متوفی7- فاطمه سعادتی منجیلی  شماره شناسنامه 
1271 نام پدر محمد اس�معیل نس�بت همسرمتوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست 
و انجام تش�ریفات  قانونی  و ثبت آن  به ش�ماره 184/3/97/ح مفاد درخواس�ت مزبوررا در یک نوبت  آگهی می نماید  چنانچه  هر 
ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف 

رودبارتسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردر خواست  صادر خواهد شد.
ح  5471   رئیس دادگستری و قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهررودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 180/3/97/ح آقای/خانم اصغرغامی پور کپته به ش�ماره شناس�نامه 811 فرزند  اصغراز این شورا در خواست گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مقص�ود غامی پور کپته فرزن�د اصغردر تاریخ 1397/8/22 در شهرس�تان 
رودبارفوت نموده  اس�ت وروثه آن مرحوم  به ش�رح ذیل تعرفه شده اند :1- اصغر غامی پور کپته شماره شناسنامه 811 نام پدرمراد 
نس�بت پدر متوفی 2- معصومه غامی پور کپته ش�ماره شناس�نامه 27546 نام پدر جهانگیر نس�بت مادر متوفی و به غیر از وراث 
نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 180/3/97/ح مفاد 
درخواس�ت مزبوررا در یک نوبت  آگهی می نماید  چنانچه  هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ  
نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر ش�عبه سوم شورای حل اختاف رودبارتس�لیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردر 

خواست  صادر خواهد شد.
ح  5472  قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهررودبار- بهزاد براری

اجرائیه
شماره 2/970312/ش مشخصات محکوم له نام حبیب نام خانوادگی مائی ماطی نام پدر محمد شغل ازاد نشانی محل اقامت لنگرود 
خراط محله س�ردخانه آقایی مش�خصات محکوم علیه نام سمیه نام خانوادگی امیر کاری نام پدر لطف اله نشانی محل اقامت مجهول 
المکان محکوم به بموجب دادنامه ش�ماره 9709975274200515 مورخ 97/6/27 ش�ورا شعبه دوم که وفق دادنامه شماره –شعبه – 
دادگاه تجدیدنظر اس�تان – قطعیت حاصل کرده اس�ت به پرداخت مبلغ دویس�ت میلیون ریال 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 2/500/000 دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مورخه 
96/2/23 و 96/2/12 و 96/2/5 و 96/2/1 لغای�ت ی�وم الوصول . محکوم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اب�اغ اجراییه :. 1- پس از اباغ 
اجرایی�ه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اج�را بگذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و 
اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جمع 
دارائی خود را به قس�مت اجرا تس�لیم کند( اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید هرگاه  ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم 
ش�ود ک�ه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن ب�رای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خاف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش�د. 4-عاوه بر موارد باا که قس�متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین 
دادرس�ی مدنی مص�وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مص�وب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به ان عمل  نمایید. 
ح  5473    شورای حل اختاف شعبه 2 شهری لنگرود 

اجرائیه
ش�ماره 2/970226/ ش مش�خصات محکوم له نام عباس نام خانوادگی توصیفیان نام پدر قربانعلی نشانی محل اقامت لنگرود راسته 
ماهی فروش�ان مشخصات محکوم علیه نام محمد دیلمانی زاده نام خانوادگی بهمن کریمی نام پدر افشین کریمی نشانی محل اقامت 
مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه ش�ماره 9709975274200402 مورخ 97/5/27 ش�ورا شعبه دوم که وفق دادنامه شماره – 
ش�عبه -  دادگاه تجدیدنظر اس�تان –قطعیت حاصل کرده اس�ت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 691/571 ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
95/9/20 لغایت یوم الوصول . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجراییه :. 1- پس از اباغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا بگذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند( اگر 
مالی ندارد صریحا اعام نماید هرگاه  ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قس�متی از مفاد اجرائیه متعس�ر باش�د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش�د. 4-عاوه بر موارد باا که قسمتی 
از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به ان عمل  نمایید. 
ح   5474   شورای حل اختاف شعبه 2 شهری لنگرود 

اجرائیه
شماره 2/960945/ش مشخصات محکوم له بانک صادرات به مدیریت عاملی محمد حسین زراعی به وکالت خانم رویا رحمتی نشانی 
محل اقامت  رودس�ر خیابان انقاب جنب کلینیک ایران مش�خصات محکوم علیه نام ابراهیم – رضا- حبیب- نام خانوادگی امیدوار 
سادات محله-حسینی –پیرو اصل نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شماره 9709975274200228 مورخ 
97/3/28 شورا شعبه دوم که وفق دادنامه شماره – شعبه- دادگاه تجدیدنظر استان – قطعیت حاصل کرده است حکم به محکومیت 
خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت چهل و یک میلیون و پانصد و ش�صت و پنج هزار و هش�تصد و چهل  ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت پانصد و بیس�ت هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی و پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ روزانه 11/083 ریال از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 96/12/12 لغایت یوم الوصول و پرداخت حق الوکاله وکیل . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجراییه 
:. 1- پس از اباغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند  که 
اجرای حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت)ده روز 
صورت جمع دارائی خود را به قس�مت اجرا تس�لیم کند( اگر مالی ندارد صریحا اعام نماید هرگاه  ظرف س�ه سال بعد از انقضا مهلت 
مذک�ور معلوم ش�ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ای�د لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
صورت خاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 ماه محکوم خواهید ش�د. 4-عاوه بر موارد باا که قس�متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی و 
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به ان عمل  نمایید. 
ح   5475   شورای حل اختاف شعبه 2 شهری لنگرود 

آگهی
ش�ماره 960444   خواهان اس�ماعیل کریم پور با وکالت خانم ش�فق محمدی رودس�ر جنب بانک ملی مرکزی مجتمع تجاری حکمت 
ط دوم خوانده 1 –  رضا فقیه عبداللهی مجهول المکان 2- محمد عباس جمالی با وکالت اقای بابک مجدی رش�ت خ اکانی به طرف 
صندوق عدالت پاک 270 خواسته مطالبه شورا پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت 
به انش�ا رای می نماید رای ش�ورا در خصوص دعوی اقای اس�ماعیل کریم پور با وکالت خانم ش�فق محمدی بطرفیت اقای رضا فقیه 
عبداللهی و محمد عباس جمالی با وکالت اقای بابک مجد ی بخواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال وجه یک فقره چک بشرح متن دادخواست بانضمام کلیه خسارات دادرسی تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت زمان 
اجرای کامل دادنامه و حق الوکاله وکیل به ش�رح منعکس در پرونده ش�ورا با عنایت به دادخواس�ت تقدیمی و ضمائم ان و اظهارات 
وکیل خواهان و اسناد و مدارک ابرازی وی و اینکه خوانده ردیف اول رضا فقیه عبدالهی علی رغم اباغ از طریق نشر اگهی در جلسه 
رس�یدگی ش�ورا حاضر نشده اند و ایراد و تکذیبی نسبت به اصالت س�ند ابرازی خواهان ارایه نکردند و همچنین دفاعیات غیر موثر 
وکیل خوانده ردیف دوم آمحمد عباس جمالی لهذا ش�ورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تش�خیص و مس�تندا به مواد 310و313 قانون 
تج�ارت و مواد 198و519و522 قانون ایین دادرس�ی مدنی حکم به تضامنی خواندگان ب�ه پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/810/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
ها لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و اعام می شود رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مدت بیست 
روز پ�س از اباغ قابل واخواهی در این ش�ورا و پس از انقضا مهلت واخواهی ظ�رف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 

عمومی حقوقی شهرستان رودسر می باشد 
ح    5476   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف رودسر- هاشمی 

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 179/3/97/ح آقای/خانم  بهروز نوش�ی گاو خس�ی به شماره شناس�نامه 10 فرزند   غامحسن این شورا در خواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان   غامحس�ن نوش�ی گاوخس�ی فرزند رش�یددر تاریخ 1397/9/3 در 
شهرس�تان رودبارفوت نموده  اس�ت وروثه آن مرحوم  به ش�رح ذیل تعرفه شده اند :1- بهروز نوش�ی گاوخسی شماره شناسنامه 10 
نام پدر غامحس�ن نس�بت پسر متوفی 2-  بهنام نوش�ی گاوخسی شماره شناس�نامه 2650060247 نام پدر غامحسن نسبت پسر 
متوفی3-  حس�ین نوشی ش�ماره شناس�نامه 2650133317 نام پدر غامحسن نسبت پسر متوفی4- سیده ش�هله میر نژاد شماره 
شناس�نامه 299 نام پدر س�ید نقی نس�بت همس�ر متوفی و به غی�ر از وراث نامبرده  ب�اا ورثه دیگری ندارد. این�ک پس ازماحظه 
دادخواس�ت و انجام تش�ریفات  قانونی  و ثبت آن  به ش�ماره 179/3/97/ح مفاد درخواس�ت مزبوررا در یک نوبت  آگهی می نماید  
چنانچه  هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه سوم شورای 

حل اختاف رودبارتسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردر خواست  صادر خواهد شد.
ح  5477  قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهررودبار- بهزاد براری

 آگهی حصروراثت
 شماره 351/97/الف آقای سید حسین میر عباسیان دارای شناسنامه  شماره 501 فرزند آقاجان از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم س�ید احمد میر عباس�یان قاضی محله 
فرزند س�ید حس�ین در تاریخ 97/1/24 در اقامتگاه دائمی خود در ش�هر کاچای بدرود زندگی گفته ورثه آن  
مرحوم منحصر اس�ت به1- س�ید حسین میر عباس�یان قاضی محله شماره شناس�نامه 501 فرزند آقاجان پدر 
متوفی 2- مهناز پهلوان زاده  شماره شناسنامه 83 فرزند یحیی مادر متوفی  و بغیر از  وراث نامبرده  باا ورثه 
دیگری  ندارد و اینک  پس از  ماحظه دادخواست و انجام  تشریفات قانونی  و ثبت آن  شماره 9703420 مفاد 
درخواس�ت مزبور  را در یک نوبت  آگهی  می نماید  و چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی  ظرف  یک ماه  به دفترشعبه اول شورای حل اختاف رحیم آباد تسلیم 

نمایددر غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادرخواهد شد.
ح  5478   قاضی شورای حل  اختاف  شعبه اول  رحیم آباد- محمد تاواتاو
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دادنامه
پرونده کاسه 9709988410300856 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب تصمیم نهایی شماره 9709978410301240  
خواهان: آقای فرهاد زارعی مهکی فرزند نجف با وکالت آقای سعید صادقی فرزند نگاه به نشانی کرمانشاه- سرپل ذهاب- خ شهید رجایی 
جنب بانک تجارت  خوانده: آقای مهدی ملکشاهی به نشانی  خواسته ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- استرداد اشه چک گردشکار: 
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باا تقدیم نموده که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کاسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده رسیدگی دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه  در خصوص دعوای خواهان آقای سعید صادقی 
به وکالت از فرهاد زارعی فرزند نجف بطرفیت خوانده مهدی ملکش�اهی به خواس�ته محکومیت خوانده به استرداد اشه دو فقره سفته به 
ش�ماره های 485591-485503 به انضمام خس�ارت ناشی از دادرسی به نحو کلی و حق الوکاله وکیل از حیث صاحیت و پرداخت هزینه 
دادرسی مقوم به 21/000/000 ریال بشرح منعکس و مندرج در دادخواست تقدیمی است از توجه به کلیه اوراق پرونده و ماحظه محتویات و 
مندرجات تصویر مصدق فاکتور فروش به شماره 0375 که در متن آن قید شده که اجناس شامل هشت عدد ماشین لباسشویی و دو دستگاه 
یخچال بنحو امانت نزد خوانده می باشد که این سند عادی حکایت از وقوع عقد فی مابین اصحاب دعوا با ثمن و مبیع معلوم و مشخص دارد 
عقد بیع با ایجاب و قبول واقع می شود و مکتوب بودن آن از شرایط صحت و لزوم عقد نیست و عدم تسلیم مبیع از سوی بایع به مشتری 
بدون بطان یا فسخ عقد به سبب لزوم عقد بیع و مشتری نمی تواند با وجود آثار ازوم عقد در عالم خارج ثمن را مسترد نماید بایستی بدوا 
وضعیت حقوقی عقد حسب مورد از حیث بطان یا ابطال یا فسخ را روشن نماید وانگهی ثمن را مطالبه نماید و نیز با فرض تضمینی بودن دو 
فقره سفته خواهان دلیل و مدرکی در جهت وفای به عهد و پرداخت اقساط و عدم تخلف از شرایط معهود ارائه نکرده است و شهادت شهود 
منعکس در پرونده و مفاد استشهادیه محلی به جهات مرقوم فاقد ارزش قضایی و موثر در مقام نمی باشد لهذا دادگاه دعوای خواهان را به 
اس�باب و دایل یاد ش�ده غیر وارد دانسته با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطان دعوای تقدیمی خواهان را صادر و اعام می 
دارد رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد. 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرپل ذهاب- نریمان شفیعی 
رونوشت برابر با اصل و اداری است- مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرپل ذهاب- حسین 
سهرابی

آگهی اباغ وقت دادرسی 
وقت دادرسی پرونده کاسه 488/97 شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب  روز سه 
شنبه مورخه 1397/10/18 ساعت 9 می باشد.با این توضیح که خواهان آقای علی اکبر قیاسوند فرزند قاریمراد به آدرس سرپل ذهاب ابتدای 
خیابان احمد بن اسحاق جنب پل بطرفیت خوانده آقای یونس همتی فرزند پرویز فروشگاه اجاره لوازم ساختمانی به آدرس مجهول المکان 
دادخواستی بخواسته صدور حکم و مطالبه  به استرداد یک دستگاه پیکر 15 کیلویی به این مرجع تسلیم، که حسب دستور رئیس شورای 
حل اختاف وقت رسیدگی به شرح فوق تعیین گردید.حال به علت مجهول المکان بودن خوانده با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی در 
امور مدنی، مراتب اباغ یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار آگهی می گردد، خوانده مذکور از تاریخ نش�ر آگهی، به دفتر شورا 
مراجه ضمن اعام نشانی کامل خود و اخذ برگ ثانی دادخواست و ضمائم در وقت مقرر حاضر شود و اا این مرجع تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. چنانچه مجددا نیاز به نشر آگهی باشد فقط یک نوبت به مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی، خواهد بود.
شعبه دوم شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی دادگستری سرپل ذهاب

اجرائیه
مشخصات محکوم له:  آقای بابامراد الیاسی فرزند ولی به نشانی استان کرمانشاه- شهرستان سرپل ذهاب- شهر سرپل ذهاب خیابان میر 
احمد شهرک زعفران  مشخصات محکوم علیه: آقای محمد ریحانی فرزند فرخ  محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9710098410400136 و شماره دادنامه مربوطه 9709978410400968 حکم به الزام خوانده به فک پاک از وسیله نقلیه شماره انتظامی ایران 
593-29 د 57 و پرداخت مبلغ 000//1/135 ریال هزینه دادرس�ی در حق خواهان.نیم عش�ر وفق مقررات در حق دولت. مدیر دفتردادگاه 

حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- ذبیح اله الماسی 
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی سرپل ذهاب- ابوالقاسم اسدی

آگهی احضار متهم 
در پرونده شماره 9709988414300247 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان سرپل ذهاب محمد مهدی مزدگیر فاقد 
مشخصات بیشتر به موجب شکایت آقای حسین ملکی فرزند غامرضا به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی قانون کار منجر به ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی بمیزان 35 درصد تقصیر در اجرای مقررات ماده 174 ق-ا- د- ک جدید تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه 

کثیراانتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای سرپل ذهاب- حسین محمدی

اباغ وقت رسیدگی 
آگهی اباغ وقت رس�یدگی و دادخواس�ت و ضمائم به آقای خیراله کرمی فرزند اعظم خواهان آقای غامحس�ین جمش�یدی باقر آبادی 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای خیراله کرمی فرزند اعظم به خواسته تایید اصالت مدارک ابرازی یک قطعه زمین ساختمانی به مساحت 
200 مترمربع در سرپل ذهاب در ضلع شرقی بهداری مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709988410401144 شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/19 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- شاهرخ رضایی

511/112آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به خانم راضیه سبحانی   فعا مجهول المکان اباغ می شود که در پرونده کاسه 26/970295  طبق دادنامه 
شماره 9709977577601238 به پرداخت مبلغ 141242831 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3996742 ریال بابت هزینه دادرسی محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ  قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/113آگهی اباغ تبادل لوایح 
آق�ای محم�د رضا بید مش�کی  پیرو آگه�ی قبلی در خص�وص تجدیدنظ�ر خواهی هوش�نگ حامد چوبدار نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9709977579900609 در پرونده کاس�ه 12/960561 بطرفیت ش�ما بدینوسیله به استناد ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی اباغ می 
گردد ظرف ده روز می توانید بدفتر ش�عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد مس�تقر در مجتمع قضایی امام خمینی مراجعه نمائید ضمن 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی چنانچه پاسخی دایرد ظرف مهلت مقرر مذکور به دادگاه تحویل نمائید در غیر 

اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد
مدیر دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/114آگهی اخطارتبادل لوایح
به مجهول المکان 1-علیرضا ش�ریفی 2-محمد هادی ش�ریفی فرزندان ابوالقاس�م  اباغ می گردد باتوجه به اینکه مرضیه شریفی فرزند 
ابوالقاس�م  درپرونده کاس�ه 970016 اعتراض نموده است لذا ظرف ده روزپس ازدرج آگهی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

تجدیدنظربه دفتراین شعبه مراجعه وچنانچه پاسخی دارید ظرف مهلت مقررفوق بصورت کتبی دریک نسخه تقدیم دفتر دادگاه نمائید.
مدیردفترشعبه 10 دادگاه خانواده)39  خانواده سابق( مجتمع شهید مطهری مشهد

511/115آگهی اباغ تبادل لوایح 
بدینوس�یله به آقای حس�ین پور اسمعیل نامقی  اباغ می ش�ود در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم لیدا آب بند خراسانی  بطرفیت شما 
نسبت  به دادنامه شماره 9709977586300884  صادره از این شعبه حسب  ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی فرصت دارید می توانید بدفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر 
خواه�ی را دریافت و چنانچه پاس�خی دارید ب�ه دادگاه تحویل نمائید در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدیدنظر ارس�ال می 

گردد-شماره بایگانی :970099
مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/116آگهی مربوط به تجدیدنظر
آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به 

تجدیدنظرخ�واه اعلم�ی  دادخواس�ت تجدیدنظر خواهی ب�ه طرفیت تجدیدنظر خوانده امیر راد مرد قدیری   نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9709977578600744 در پرونده کاس�ه 660533 ش�عبه 36 دادگاه حقوقی مشهد تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده  مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود 
تا تجدیدنظر خوانده ظرف 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خو نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد
مدیر دفتر شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/117آگهی
پیرو آگهی متشره در جراید بدینوسیله به احمد پور خسرو فرزند علی محمد که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه   صادره 
در پرونده کاس�ه 9709987509200451 به موجب دادنامه شماره 9709977509200825 مورخ 1396/8/20 صادره از شعبه253 محکوم 
علیه محکوم به پرداخت مبلغ ده 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 هفتصد و هفتاد هزار ریال بابت خس�ارات ناش�ی از هزینه دادرسی و در حق محکوم له می باشد 

پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد
متصدی امور دفتری شعبه 253 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/118آگهی اباغ اجرائیه
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه امین-امیر-علی اکبر همگی غفاریان حاتمی   که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9509977575500481صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد    در پرونده کاسه شماره 
5/931155 ملزم است  به تنظیم سند رسمی پاکهای 177 الی 217 فرعی از 59 فرعی بانضمام باقیمانده 59 فرعی از 431-اصلی بخش 5 
مشهد و 67 الی 121 فرعی از 48 فرعی بانضمام باقیمانده 48 فرعی از 431 اصلی بخش 5 مشهد و پاک های 126 الی 131 و 136 الی 139 
و 144 الی 147 و 152 الی 155 و 160 الی 163 و 168 الی 173 فرعی از 49 فرعی از 431 اصلی بخش 5 مش�هد در حق محکوم له غامرضا 
یوس�فی نیا  و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز  از انتشار  این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر 

اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات  با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/119آگهی اباغ اجرائیه 
شماره بایگانی :970177-محکوم له:بانک قوامین   -محکوم علیه:زهرا فیضی علی دولی-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله که 
مجهول المکان اباغ می شود بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره شماره دادنامه مربوطه 9709977580500648 دادنامه بدوی 
9709977580500703  دادنامه اصاحی محکوم علیه محکوم است به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 141373 به تاریخ 95/3/26 
عهده بانک انصار به مبلغ 367/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 21/563/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعام می شود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در 
حق محکوم لهمی باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین  لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 
9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 

اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
 مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/120آگهی اباغ اجرائیه 
ش�ماره بایگانی :961052-محکوم له:بانک مهر اقتصاد  -محکوم علیهم:رضا آب باز و قاس�م حمیدی فرد و حمیده یوس�فی و شهره حمزه 
باجگیران -پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم :رضا  آب باز و قاسم حمیدی فرد و حمیده یوسفی و شهره حمزه 
باجگیران که مجهول المکان اباغ می شود بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره شماره دادنامه مربوطه 9709977580500068 
محکوم علیهم متضامنا  محکوم هستند به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 186977  به تاریخ 96/10/2 عهده بانک سپه بابت اصل 
خواسته و مبلغ 329/000/000 ریال بابت کلیه خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم 
که توسط بانک مرکزی اعام می شود و دراجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز 
هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ تامین متناسب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد  لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و 
ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه 

اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
 مدیر دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/121آگهی اباغ اجرائیه 
-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله  به محمد نور الهی فرزند رمضان که مجهول المکان اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
شعبه نهم  در پرونده کاسه 970465 به موجب دادنامه شماره 9709977575900827 مورخ 97/7/14  صادره از شعبه 9 حقوقی محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ   ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ  لغایت زمان اجرا ی 
حکم و پرداخت مبلغ   ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ   ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق 
محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن 
حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب  از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد  
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج می گردد 
تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
 مدیر دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/122آگهی اباغ اجرائیه
خانم ها بی بی طاهره و بی بی طیبه و بی بی سمانه اکبری  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای عطا صدری کمال به طرفیت شما 
بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 16/970147 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما حکم به تنظم سند ششدانگ یک باب منزل 
مس�کونی و تجاری به ش�ماره پاک ثبتی 1697 فرعی از 24-اصلی مکرر واقع در اراضی پایین خیابان بخش 9 مشهد در حق محکوم له و 
پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت صادر شده لذا مراتب فوق مواد 9-11-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه 
محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری 

به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه16 دادگاه عمومی و حقوقی )48 حقوقی سابق( مجتمع امام خمینی مشهد

/511آگهی اباغ اجرائیه123
آقای احمد شیردل  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای مهدی هروی  بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
950125 منجر به صدور اجرائیه بر علیه ش�ما مبنی بر پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواس�ته 2-مبلغ یک میلیون و 
بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه ابطال تمبر و درج آگهی 3-خسارت تاخیر تادیه وفق تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک و مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ گواهی عدم پرداخت 94/11/7 سر رسید تا یوم اادا که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در 
حق محکوم له به انضمام نیم عشر دولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانونی اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه 
محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائیه اباغ یا اخطار دیگری 

به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مسئول دفتر شعبه191 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/124آگهی اباغ اجرائیه به محکوم علیه مجهول المکان
آق�ای به�روز مدالی�ان فرزند کاظم و ارش کال�ی فر فرزند مهدی فعا مجهول الم�کان پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی فرش�ته 
محمد حس�ینی به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می ش�ود که پرونده کاس�ه 25/970463 بموجب درخوات اجرای حکم دادنامه شماره 
9709977577500796 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ هشتصد و بیست  میلیون ریال بابت 
دو فقره چک به شماره های 263307 مورخ 1395/1/30 و 263308 مورخ 1395/11/30 ه ردو عهده بانک قرض الحسنه رسالت شعبه احمد 
آباد مشهد و مبلغ بیست و هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص اعامی 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران از تاریخ چک ها تا زمان وصول که پس از قطعیت دادنامه صادره توسط دایره اجرا محاسبه خواهد شد 
در حق محکوم له و نیم عش�ر دولتی در حق دولت گردیده اس�ت لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانون  اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار 

دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید
مدیر دفتر شعبه25دادگاه عمومی و حقوقی  مجتمع امام خمینی مشهد

511/125آگهی  اجرائیه 
محکوم له :بهداش�تی درمانی تحقیقاتی پاستور مشهد-محکوم علیه:1-کاوه عطاریان 2-کامیار عطاریان 3- نرمینه کردنژاد 4-معصومه 
عطاریان-پیرو  آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله  به محکوم علیه�م: 1- کاوه عطاریان 2-کامیار عطاری�ان 3- نرمینه کردنژاد 
4-معصومه عطاریان که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی مشهد ضمن صدور حکم به 
اثبات تعلق عصه و اعیان اثبات پروانه تاسیس بیمارستان مهرگان به شرکت تعاونی پاستور محکوم علیهم محکومند به انتقال سند رسمی 
عرصه و اعیان بیمارستان مهرگان به میزان سهم الرارث خویش بنام شرکت تعاونی پاستور با حفظ حقوق مرتهنین )1-سرپرستی بانک ملت 
استان خراسان رضوی 2- سرپرستی بانک صادرات استان خراسان رضوی 3- سرپرستی بانک ملی استان خراسان رضوی 4-سرپرستی 
بانک تجارت استان خراسان رضوی 5-سرپرستی بانک رفاه کرگران استان خراسان رضوی 6-سرپرستی تامین اجتماعی استان خراسان 
رضوی (و تغییر نام پروانه تاسیس بیمارستان مهرگان بنام محکوم له)با لحاظ میزان سهم ارث ایشان(و محکومیت باسویه آقایان 1-علیرضا 
عطاریان بعنوان مدیر عامل وقت)که با توجه به فوت وی ورثه مشارالیه به میزان سهم اارث خویش و با رعایت مقررات مواد 248 و 25 قانون 
امور حسبی پرداخت خواهند کرد 2- مسعود عطاریان بعنوان ریاست هیئت مدیره وقت 3- نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد حسین 
عطاریان جمعا بملغ 3/192/800/560 ریال بابت اصل خواس�ته و نیز خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 93/8/10 لغایت یوم 
الوصول بر اسا شاخص تورم بانک مرکزی و نیز هزینه های دادرسی به مبلغ 106/313/500 ریال و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی به 
مبلغ 3/751/524 ریال در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت که بعهده محکوم علیهم می باشد بدیهی است با توجه به 
غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
می باشد  لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتشار درج 
می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود –شماره بایگانی :930726
 منشی دادگاه حقوقی  شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/126آگهی
ش�ماره بایگانی :970502-پرونده کاس�ه 9709987580600346 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد )56 حقوقی سابق(تصمیم نهایی شماره 9709977580601041 –خواهان :استان قدس رضوی-خوانده آقای مهدی آراسته علی دولی 
فرزند حسینعلی به نشانی برابر ایحه 8899 مجهول المکان –خواسته ها:1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- 
مطالبه وجه چک –رای دادگاه-در خصوص دادخواست آستان قدس رضوی با وکالت آقای محمد رضا صمیمی به طرفیت آقای مهدی آراسته 
علی دولی فرزند حسینعلی به خواسته مطالبه مبلغ پانصد و یازده میلیون و پانصد هزار ریال به استناد یک فقره چک به شماره 897026 
مورخه 1396/11/17 عهده بانک سپه از حساب جاری 614800102606 و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به انضمام هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و یازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شانزده 
میلیون و یکصدو هفتاد هزار و پانصد ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ سیزده میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار ریال به عنوان حق 
الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه طبق طبق شاخص اعامی توسط بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس 
محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام در حق خواهان صادر می نماید بدیهی است با توجه به معافیت خواهان از 
پرداخت هزینه دادرسی هزینه مذکور پس از وصول به حساب واحد تمبر دادگستری واریز خواهد شد رای صادره غیابی و ظرف بیست پس 
از اباغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد
ادبی از طرف مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع  امام خمینی مشهد

511/127اباغ وقت رسیدگی  و دادخواست و ضمائم
خواهان بانک ملت با وکالت جواد جعفری دادخواستی به طرفیت خواندگان فرناز فریزی کرمانی، فرهاد فریزی کرمانی، وحید سبحانی به 
خواسته مطالبه وجه،تامین خواسته، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و به  شماره پرونده 
کاسه 9709987580500603 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )55 حقوقی سابق( و شماره 
بایگانی 970775  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/03 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان فرناز فریزی کرمانی، فرهاد فریزی کرمانی و وحید س�بحانی و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 

و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)55حقوقی سابق( 
– راضیه ابراهیمی

511/128آگهی اباغ اجرائیه
آقای/ خانم پیرو آگهی های منتشره قبلی درخصوص دعوی موسسه توسعه گردشگری بطرفیت جواد رضائی فرزند حسن همگی مجهول 
المکان به خواسته: مطالبه وجه در پرونده کاسه 14/970600 به شماره دادنامه 9709977580700926 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 15240012 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و شصت و نه هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص 
اعامی توسط بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان وصول آن براساس محاسبه صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام، در 

حق محکوم له – ضمنا نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیهم می باشد.
مدیر دفتر شعبه 14 )57 سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد- حاجی پور

511/129آگهی اباغ اجرائیه
آقای/ خانم پیرو آگهی های منتشره قبلی درخصوص دعوی محمد رهنمافر بطرفیت حسن شهرت مسعود بخشی همگی مجهول المکان به 
خواسته: مطالبه وجه در پرونده کاسه 14/970241 به شماره دادنامه 9709977580700626 محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ پانزده میلیون و 
ششصد هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص اعامی توسط بانک مرکزی از تاریخ چک 
تا زمان وصول آن براس�اس محاس�به صورت گرفته در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام، در حق محکوم له – ضمنا نیم عشر دولتی 

بعهده محکوم علیهم می باشد.
مدیر دفتر شعبه 14 )57 سابق( دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد- حاجی پور

511/130اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی ا کبر محمودآبادی فرزند
خواهان آقای / خانم مصطفی عبدی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای علی اکبر محمودآبادی به خواس�ته مطالبه خس�ارت دادرسی و 
تسلیم مبیع ) تحویل مورد معامله( مالی غیر منقول و الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  
9609987580300055 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )53سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/14 س�اعت 10/30 تعیین که حس�ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53 حقوقی سابق(

511/131اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فیروز گرگ فرزند محمدظاهر
خواهان آقای سید محمد عالم سید اسمعیلی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فیروز گرگ فرزند محمدظاهر به خواسته ابطال مبایعه نامه 
)مالی غیر منقول( مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9609987580300106 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرس�تان مشهد )53س�ابق( ثبت و وقت رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان و ادامه دادرسی و بررسی امکان 
صلح و سازش و پرونده استنادی وموارد استناد تحقیق گردد. با تحقیقات حضوری دعوت به صلح و سازش و بررسی مبنای و موارد اختاف و 
بررسی مستندات طرفین مورخ 1397/11/16 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)53 حقوقی سابق(

511/132آگهی اباغ دادخواست تجدید نظر خواهی
پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به رضا عبداللهی – جعفر اکبری- علی اچخان – سبزعلی جهانی عزیزآبادی فعا مجهول المکان 
اباغ می شود که از دادنامه شماره 9709977580301093 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی مشهد توسط آقای عباس زرنگ. تقاضای تجدید 
نظرخواهی شده که به علت مجهول المکان بودن شما مراتب در روزنامه درج تا ظرف ده روز از تاریخ درج در روزنامه در دادگاه حاضر و ضمن 
اعام آدرس کامل خود نسخه ثانی دادخواست تجدید نظرخواهی را دریافت و پاسخ آن را نیز اعام نمائید. پس از گذشت مهلت فوق سایر 

اقدامات بعمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد )53 حقوقی سابق(

511/133 آگهی
بدینوسیله به تکتم حیدری و محمدتقی حیدری و زهرا صفرزادگان داورزنی فعا مجهول المکان اباغ می گردد که فریده توانا صباحی در 
پرونده کاسه 16/970427 نسبت به دادنامه شماره 9709977579800975 – تجدید نظرخواهی نموده و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
تجدید نظرخواهی در پرونده می باشد مقتضی است ظرف 20 روز از تاریخ انتشار آگهی با کارت شناسائی معتبر جهت دریافت دادخواست و 
ارائه پاسخ تبادل لوایح به شعبه 16 دادگاه حقوقی مشهد مجتمع امام خمینی واقع در ابتدای بلوارمدرس مراجعه نمائید واا پس از اتمام مهلت 

پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد.
شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)48 حقوقی سابق(

511/134آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به خانم دنیا خدائی فرزند حسین- پژمان فرهادی فرزند فرهاد ومجید هوشمند فرزند حسن و علیرضا سبزه 
پرور فرزندمحمدعلی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست بانک صادرات به طرفیت شما در کاسه پرونده 16/970545 
بموجب حکم ش�ماره 9709977579801056 به خواس�ته مطالبه خسارت دادرسی – خس�ارت مطالبه وجه، دادگاه دعوای خواهان را وارد 
تشخیص داده و استناد مواد 10 و 219 قانون مدنی و 403 قانون تجارت و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 820884691 ریال بابت اصل خواس�ته) که تا تاریخ 1397/05/11 خس�ارات محاسبه شده است( و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه نسبت به مانده بدهی براساس مفاد ضمانت نامه از تاریخ 1397/05/12 تا زمان پرداخت بر مبنای 31 درصد مانده بدهی در سال ) روزانه 
131242 ریال( و مبلغ 43185605 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف 3 و 4 
با توجه به مشاهده اباغ در سامانه الکترونیکی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید 
نظر خراسان رضوی ونسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس به مدت بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.
منشی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 48 حقوقی 
سابق( – احمد خرم نیا

511/135آگهی اباغ نظریه کارشناسی
بدینوس�یله به آقای امیر عباس رحیم زاده مجهول المکان اباغ می ش�ود که در پرونده کاس�ه 16/961009 موضوع دادخواس�ت کیومرث 
عاشورزاده به خواسته ابطال سند به طرفیت شما کارشناس تعیین و نظریه خود را به دادگاه ارائه داده شما می توانید ظرف ده روز از تاریخ 
درج در روزنامه به دفتر دادگاه مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و اباغ نظریه کارش�ناس هر گونه اعتراضی دارید ظرف مهلت قانونی به 

دفتر دادگاه ارائه نمائید.
منشی شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 48 حقوقی سابق(

511/136اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید ناصر بابایی چگینی فرزند کرم
خواهان خانم سیده دنیا بابایی چگینی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید ناصر بابایی چگینی به خواسته اذن در ازدواج مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709987586500754 شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 15 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/137متن آگهی
بدین وس�یله به آقای مجتبی حیدری فرزند محمد مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم معصوم محمدی دادخواس�تی به خواسته 
طاق تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت رسیدگی برای مورخه 
1397/11/02 ساعت 10 صبح تعیین شده است. به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دادگاه حاضر شوید. چنانچه بعدا اباغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. شماره پرونده:961266 - رایگان
شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/138متن آگهی
بدین وسیله به آقای محمد نجاریان مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم کبری حسین زاده باغان دادخواستی به خواسته مطالبه 
نفقه تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت رسیدگی برای مورخه 
1397/11/01 س�اعت 10/30 صبح تعیین ش�ده است. به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دادگاه حاضر شوید. چنانچه بعدا 
اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. ضمنا وقت رسیدگی قبلی مورخه 1397/09/17 ابطال 

گردیده است. شماره پرونده:970729- رایگان
شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/139آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای منصور صادقی مجهول المکان اباغ می گردد خواهان خانم س�هیا عزیزی دادخواس�تی به خواس�ته طاق تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/11/03 
ساعت 10 صبح تعیین شده است. به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دادگاه حاضر شوید. چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی 
ازم ش�ود فقط یک نوبت منتش�ر و مدت آن ده روز خواهد بود. ضمنا وقت رسیدگی قبلی مورخه 1397/09/20 ساعت 8/30 صبح ابطال 

گردیده است. شماره پرونده:970776 - رایگان
شعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/140آگهی اباغ نظریه کارشناس
به آقای 1- سیدمحمود ظهور پرواز2- محسن پهلوان عمارت 3- علیرضا پورقربان فعا مجهول المکان اباغ می گردد پرونده کاسه 960505 
موضوع دعوی حسن نوربخش به طرفیت شما منجر به اجرای قرار کارشناسی و اعام نظر کارشناس شده است شما می توانید ظرف یک 

هفته از تاریخ انتشار این آگهی ضمن حضور در دفتر دادگاه از مفاد نظریه مذکور مطلع و نظریه قبولی یا رد خود را کتبا اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/141آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم
خواهان: فرزاد بغانی  دادخواستی بطرفیت 1- زهرا – فاطمه – علی – محمد- مهدی – محمدرضا- حسن شهرت همگی قواسی- مجید 
نگاریان- آستان قدس رضوی بخواسته الزام به تنظیم سند اجاره تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 ارجاع گردیده 
و به شماره 970870 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/01 ساعت 9 صبح تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند. چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/142آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم
خواهان: ناهید زارعی بطرفیت علیرضا ناصری بخواس�ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 28 ارجاع 
گردیده و به ش�ماره 970904 ثبت و وقت رس�یدگی برای 1397/10/25 ساعت 9 صبح تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به 
درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می 
ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهم رس�اند. چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/143آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم مهدی اصلی 
خیرآبادی فرزند محمد

خواهان آقای نبی اله عمرانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی اصلی خیر آبادی به خواسته اتظین سند و اثبات وقوع بیع مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575700703 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/08 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی  کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � طیبه 
رحمانی
511/144آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم نفیسه کوهستانی فرزند 

عباس
خواهان آقای احمد فردی دادخواستی به طرفیت خوانده نفیسه  کوهستانی به خواسته اثبات وقوع بیع مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه 9709987575700634 شعبه 7  دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/11/10 س�اعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت  مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار  آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد.
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � طیبه 
رحمانی

511/145آگهی
خواهان علی اصغر دره کی دادخواستی به طرفیت خوانده حسام حسنی به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورا حل اختاف شهرستان  مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع در � بلوار کوثر � کوثر 15 ارجاع و به 
کاسه 183/970909 ثبت گردیده که وقت رسیدگی  آن 1397/10/29 و ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید  کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت ر سیدگی حاضر گردد.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/146آگهی
آقای/ خانم مینو سعادت پور پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای بهرام اولیابک به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده 
کاسه 960941 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر مطالبه وجه چک محکوم علیه محکوم است به پرداخت 1� مبلغ دویست میلیون 
ریال وجه چک ) به خواسته  مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 503613 به سر رسید 95/5/1 عهده بانک سپه چهار راه آزاد شهر مشهد( 
2� مبلغ شش میلیون و پنجاه  هزار ریال بابت هزینه دادرسی 3� خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سر رسید )95/5/1( الی یوم ااداء که 
براس�اس ش�اخص تورم بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول خواهد شد در حق محکوم له صادر و اعام می دارد و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19�118�119 قانون اجرای مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج 
می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما 

نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � اعظم سمیعی

511/147اباغ وقت رسیدگی
خواهان مهدی سبحانی دادخواستی به طرفیت خواندگان 1� جعفر نیک پی لعل آباد 2� علی اکبر فتحی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در 
مش�هد � بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر 15 ارجاع و به کاس�ه 970964 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/26 و ساعت 8/30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از  

مفاد را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه 302 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � رشید

511/148آگهی
آقای/ خانم مهدی فیضی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای/ خانم هادی فرامرزی به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که 
پرونده کاسه 970211 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت یکصد و هفتاد و شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار و یکصد و بیست و پنج ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
س�ر رس�ید 96/9/21 الی یوم اادا بر مبنای نرخ تورم طبق ش�اخص ساانه بانک مرزی در حق خواهان و پرداخت نیم  عشر دولتی در حق 
دولت گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19� 118 � 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده 
روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه 

محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 190 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/149آگهی
بدینوسیله به آقای محمد شهنواز عشقی فرزند حسین فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای علی اصغر قربان 
زاده دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد ارائه و به کاسه 
970860 ثبت و برای مورخه 97/11/02 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به استناد ماده 73 ق. 
آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد . شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای 
حل اختاف شعبه 190 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد � بلوار کوثر � کوثر 
15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در 

شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/150آگهی
خواهان الهه باقری دادخواستی به طرفیت خوانده عبدالکاظم عبیداوی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 303 شورای حل اختاف ارجاع و به کاسه 970863 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1397/11/3 و ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 303 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/151آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ی های قبلی ب�ه مرضیه باقرنیا فعا مجه�ول المکان اباغ م�ی گردد در مورد دادخواس�ت 
9709987515100184 علیه ش�ما به خواسته استرداد اشه چک به موجب حکم شماره 9709977515101093 در 
پرونده کاس�ه 970187 خوانده محکوم است به استرداد یک فقره اشه چک به شماره 4144180 عهده بانک سپه 
و هزینه دادرسی به مبلغ 2/302/000 ریال و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و 

ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

511/152آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/13/961399 آقای سید غامرضا 
طباطبایی محکوم اس�ت به پرداخت مبل�غ 3/656/540/979 ریال در حق آقای هادی رجب زاده صفائی و نیز مبل�غ 182/827/048 ریال 
نی�م عش�ر دولتی و 2� مبل�غ 6/424/813/888 ری�ال محکوم به  بعاوه مبلغ 321/240/694 ریال نیم عش�ر دولتی بابت کاس�ه پرونده 
110/13/970056 له حق آقای هادی رجب زاده صفائی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت 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 توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/11 از س�اعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده 
واقع در  مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق  مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز 
قب�ل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال م�ورد مزایده اقدام  گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد 
مزایده نقداً 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:1� 18 سهم مشاع متعلق به 
محکوم علیه از 30 سهم عرصه ملک واقع در خیابان شهید صدوقی 21 و شیرودی 18� مقابل چمن 55 و 57 انتهای میان چهار متری دارای 
پاک ثبتی 2063 فرعی از 228 اصلی مفروز و مجزی ش�ده از 81 قطعه 2 بخش 9 مش�هد به مساحت 487/95 متر مربع به صورت ملکی و 
با تراکم متوسط، فاقد اعیان احداثی و در انتهای میان به عرض 4 متر و طول حدوداً 40 متر واقع می باشد که مطابق با نظریه کارشناس به 
مبلغ 3/700/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد. 2� 12 سهم مشاع متعلق به محکوم علیه از 30 سهم ملک )زمین( واقع در چمن 59 
صدوقی 21 قطعه دوم سمت چپ )یک قطعه مانده به کوچه صدوقی 21/2 دارای پاک ثبتی 2062 فرعی از 228 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 81 فرعی از اصلی مذکور قطعه یک تفکیکی به مساحت عرصه 398 متر مربع با تراکم متوسط مسکونی که مطابق با نظریه کارشناسی به 

مبلغ 3/184/000 ریال برآورد و به فروش می رسد./ح
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/153آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 12 دادگاه حقوقی مشهد به شماره  بایگانی اجرای احکام 110/2/961673 آقای امیر اسحاقیان 
محکوم اس�ت به پرداخت 250 عدد س�که بهار آزادی در حق خانم اکرم کاته عربی و نیز مبلغ 155000 ریال نیم عش�ر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/11 از ساعت 
11 الی 11/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت  کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزای مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان 
از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم 
سند 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. ش�رح اموال مورد مزایده: س�ه دانگ مشاع متعلق به محکوم علیه از ششدانگ ملک )آپارتمان( واقع در مشهد طبرسی شمالی 
38/20 پاک 96 طبقه همکف به صورت یک واحد مس�کونی 2 خوابه با زیر بنای مفید حدود 60 متر مربع به انضمام حق اس�تفاده از حیاط 
خلوت به مساحت حدود 5 متر مربع، آشپزخانه اپن، در وضع فعلی یک خواب آن به مساحت حدود 14 متر مربع تبدیل به یک مغازه فاقد 
تجاری درآمده است که مستاجر در آن به شغل آرایشگری زنانه مبادرت دارد کف واحد موکت فرش، بدنه ها تا یک متر سرامیک، ساختمان 
دارای اسکلت آهن در چهار طبقه با چهار واحد مسکونی، فاقد سیستم سرمایش و گرمایش بخاری گاز سوز دارای امتیازات آب � برق � گاز 
� و تلفن مستقل با قدمت ساخت حدود 6 سال که مطابق با نظریه کارشناسی ششدانگ  آپارتمان و مغازه به مبلغ 800/000/000 ریال برآورد 

شده است که به میزان فوق به مبلغ 400/000/000ریال به فروش می رسد./
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/154آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 31 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/10/960468 آقای حمیدرضا 
آزم�وده محکوم اس�ت به پرداخت مبل�غ 869/335/053 ریال در حق لفته طرفی حمدی و نیز مبلغ 29/707/652 ریال نیم عش�ر دولتی  
2� مبلغ 373/602/900 ریال بابت محکوم به عاوه مبلغ 18/680/145 ریال نیم عش�ر دولتی بابت کاسه پرونده 110/8/950440 � 3 مبلغ 
377/473/363 ریال محکوم به عاوه مبلغ 18/873/668 ریال نیم عشر دولتی بابت کاسه پرونده 95/92/2146 شعبه دوم اجرای ثبت 
نظر به اینکه محکوم علیه نسبت 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 توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/10 از ساعت 
9/30 الی 10/15 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام  گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های 
تنظیم سند 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: ششدانگ ملک متعلق به محکوم علیه واقع در مشهد بلوار توس � توس 97 � الزهرا 41 )شهید 
مهدی آردی( پاک 3 دارای پاک ثبتی 58 فرعی باقیمانده 12 اصلی بخش 10 مشهد به مساحت 264/4 متر مربع که به صورت ششدانگ در 
بافت مسکونی سید آباد و در حاشیه خیابان شهید مهدی آردی )الزهرا ع( می باشد که ششدانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 

1/710/000/000 ریال برآورد شده و به فروش می رسد./ف
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/155آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 47 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/14/960600 آقای جال قارونی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 157/164/555 ریال در حق خانم عفت سهرابی اول و نیز مبلغ 6/535/017 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی 
و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/10 از ساعت 8 الی 8/45 
صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق 
مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین 
به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد 
مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند 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: ده قلم انواع پوشاک در تعداد مختلف از جمله )سرهمی بچه، کاه بچه، شلوار، کاپشن، کت و بلز زنانه( که جمعا مطابق 

با نظریه کارشناسی به مبلغ 86/870/000 ریال به فروش می رسد./ ف
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/156آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/14/970285 آقای حسین 
قاسمی محکوم است به پرداخت مبلغ 113/821/772 ریال در حق خانم رعنا چوپانی حسین آباد و نیز مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی 
نظر به اینکه محکوم علیه نسبت 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 توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/11 از ساعت 
8/45 الی 9/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان 
از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم 
سند 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. ش�رح اموال مورد مزایده: 1� 399 عدد ش�لوار خارزده مردانه )درس( به قیمت هر واحد 65/000 ریال 2� 420 عدد شلوار خارزده 
بچه گانه )درس( به قیمت هر واحد 45000 ریال 3� 135 عدد شلوار خارزده مردانه میل لنگی به قیمت هر واحد 45000 ریال  4� 105 عدد بلوز 
مردانه لوزی خال دار به قیمت هر واحد 140/000 ریال 5� 200 عدد پیراهن مردان داکرون به قیمت هر واحد 180/000 ریال 6� 72 عدد شلوار 
راحتی تترون مردانه به قیمت هر واحد 60/000 ریال 7� 60 عدد شلوار راحتی چهارخانه مردانه به قیمت هر واحد 70/000 ریال که جمعا مطابق 

با نظریه کارشناسی به مبلغ 110/130/000 ریال به فروش می رسد. /ف 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

مجهزترین مرکز تش�خیصي بیماري هاي ریوي غرب کشور با حضور 
نماینده ي ولي فقیه در استان لرستان در مرکز آموزشي درماني شهید 

رحیمي خرم آباد افتتاح شد.
در این مرکز دو دس�تگاه برونکوس�کوپ، یک دس�تگاه ایباس و یک 
دستگاه بادي باکس با اعتباري بالغ بر 30میلیارد ریال راه اندازي شد. 
ب�ا وجود این مرک�ز، تمامي بیماري هاي مربوط به دس�تگاه تنفس به 
وسیله ي بررسي بافت هاي ریه قابل تشخیص خواهند بود. همچنین 
در این مرکز تش�خیصي قابلیت نمونه ب�رداري از بخش هاي مختلف 

دستگاه تنفس وجود خواهد داشت.
برونکوسکوپ دستگاه مشابه اندوسکوپي براي دستگاه تنفس است. 
ایباس نیز نوعي اندوس�ونوگرافي ویژه ي دس�تگاه تنفس�ي است که 
تصویرب�رداري و س�ونوگرافي همزمان را در بخش ه�اي مختلف این 
دس�تگاه انجام مي دهد. بادي باکس دیگر دستگاه راه اندازي شده در 
این مرکز تشخیصي، نوعي اسپیرومتر پیشرفته است که توانایي ثبت 

تمامي پارامترهاي تنفس را دارا خواهد بود.

500 هزار نفر به مرکز درمانی شهید رحیمی مراجعه کردند

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این باره گفت: با وجود مرکز 
تش�خیصی بیماری های ریوی مشکل بسیاری از بیماران برای مراحل 

تشخیصی رفع خواهد شد.
کورش س�اکی ادامه داد: این مرکز بار زیادی از مراجعه بیماران ریوی 
به خاطر نبود برخی از این امکانات به س�ایر شهرس�تان ها را کاهش 

می دهد.
وی ب�ا تاکید بر اینکه این مرکز یک مرکز قابل اعتماد و ویژه در غرب 
کش�ور است، افزود: بار مراجعه حدود 500 هزار نفر در یک سال برای 
این مرکز آموزشی درمانی نشان از اوج حساسیت کار و اهمیت بخش 

خدمات مرکز شهید رحیمی دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: تا حد امکان تاش 
می کنیم مجهزترین امکانات را برای این مرکز و س�ایر مراکز درمانی 

استان فراهم کنیم.

نگاه ها در مجموعه بهداشت و درمان خدایی باشد

نماینده ولی فقیه در لرس�تان ب�ا تأکید بر اینکه نگاه ه�ا در مجموعه 
بهداش�ت و درمان باید خدایی باشد، گفت: آخرین امکانات درمانی و 

نیروهای متخصص در لرستان مهیا شود.
 آیت اه س�ید احمد میرعمادی در مراس�م افتتاح مرکز تش�خیصی 
بیم�اری های ریوی مرکز آموزش�ی درمانی ش�هید رحیمی خرم آباد 
اظهار داش�ت: این مرکز ی�ک مرکز مهم تخصصی درمانی اس�ت و با 
تاش و کوشش و جذب پزشکان مجرب می توان رضایت مندی مردم 

را جلب کرد.

کمک به انسان نیازمند به خصوص در بحث سامت یک وظیفه 
شرعی است

آیت اه میرعمادی با بیان اینکه در دین مبین اس�ام کمک به انسان 

نیازمند به خصوص در بحث سامت یک وظیفه شرعی است، تصریح 
کرد: نگاه ها در مجموعه بهداشت و درمان باید خدایی باشد.

وی گف�ت: بدترین تبعی�ض، تبعی�ض در درمان انسان هاس�ت و این 
مصداق بدترین ظلم نیز است.

نماینده ولی فقیه در لرس�تان و امام جمعه خرم آب�اد در ادامه با قابل 
تحسین شمردن اقداماتی که در مرکز آموزشی درمانی شهید رحیمی 
صورت گرفته اس�ت، اظهار کرد: لرستان ظرفیتی دارد که ایجاب می 

کند آخرین امکانات و نیروهای متخصص در آن مهیا باشند.

سایت بین المللی بیمارستان شهید رحیمی راه اندازی شد

همچنین در حاشیه ي افتتاح مرکز تشخیصي بیماري هاي ریه، سایت 
بین المللي مرکز آموزش�ي درماني شهید رحیمي با حضور نماینده ي 
ولي فقیه در اس�تان، رئیس دانش�گاه علوم پزشکي لرستان و رئیس 

مرکز آموزشي درماني شهید رحیمي خرم آباد افتتاح شد.
رئیس بیمارس�تان شهید رحیمی گفت: سایت بین المللی بیمارستان 
ش�هید رحیمی با ظرفیت گردش�گری س�امت به س�ه زبان فارسی، 

انگلیسی و عربی راه اندازی شد.
سعید رحیمی در آئین راه اندازی سایت بین المللی بیمارستان شهید 
رحیمی گفت: هدف از بهره برداری این سایت کاهش هزینه های جاری 
در حوزه های کارگزینی، آموزش و پژوهش، اداری مالی، گردش�گری 

سامت، نوبت دهی و سیار خدمات بیمارستان شهید رحیمی است.
وی بیان کرد: این س�ایت تحت وب قابل دسترسی در کل جهان است 
و به راحتی با نصب در گوشی های هوشمند امکان ارائه اطاعات ازم 

در زمینه خدمات این بیمارستان را دارد.
رئیس بیمارستان شهید رحیمی اضافه کرد: در حال حاضر 435 تخت 

در حوزه های مختلف درمانی در این بیمارستان جنرال فعال است.
رحیمی ادامه داد: نحوه خدمات رس�انی و هتلینگ این بیمارستان هر 
س�ه ماه یکبار نظرسنجی می ش�ود و این مرکز در حوزه پزشکی هم 

راستا با دانشگاه های رتبه نخست کشوری فعالیت می کند.
وی اضاف�ه ک�رد: این بیمارس�تان دارای مراکز پیوند مغز اس�تخوان، 

جراحی عروق است که در غرب کشور منحصر به فرد است.

صرف فعل خواستن به روش رییس بیمارستان شهید رحیمی؛
افتتاح اولین مرکز تشخیصی ریه غرب کشور
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آگهی مزایده اموال غیرمنقول) نوبت اول(
اجرای احکام مدنی دادگس�تری گرمس�ار جهت انجام مفاد اجراییه به ش�ماره بایگانی 970604 صادره از س�وی دادگستری گرمسار مورخ 
1397/10/10 ساعت 11 صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اماک توقیف شده ذیل می نماید. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و 
برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت را پیشنهاد و حین مزایده ده درصد آن را نقدا تحویل نماینده اجرا در محل مزایده و ظرف مهلت 
سی روز بها کامل مزایده را به حساب سپرده دادگستری گرمسار واریز و قبض مربوط را ارایه نماید در غیر این صورت کل ده درصد دریافت 
شده اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ملک مورد مزایده شامل: 1- پاک ثبتی 10/11647 به مالکیت 
آقای حمیدرضا جعفری راد واقع در گرمسار – بلوار آیت اله کاشانی کوچه مریم پاک 7 می باشد. ششدانگ آپارتمان مذکور مطابق تصویر 
سند مالکیت به پاک ثبتی  10/11647 واقع در طبقه دوم قطعه 2 تفکیکی به مساحت 76/14 متر مربع می باشد. آپارتمان شامل دو اتاق خواب 
و هال و پذیرایی و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی می باشد. اتاق خواب ها کف سرامیک و بدنه و سقف سفیدکاری شده است. آشپزخانه 
کف سرامیک و بدنه کاشی کاری شده است. اسکلت ساختمان بتونی و سقف از تیرچه و بلوک انجام شده است دارای امتیاز آب و برق و گاز 
به صورت مستقل می باشد همچنین آپارتمان مذکور دارای آسانسور و دارای پارکینگ قطعه سه تفکیکی به مساحت 9/45 متر مربع واقع 
در طبقه همکف و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها می باشد. همچنین بر اساس استعام ثبتی 
موجود در پرونده و مندرجات ظهر سند مالکیت پاک مذکور در رهن بانک مسکن و دارای بازداشتی می باشد. با توجه به شرح موارد فوق 
موقعیت محل و جمیع عوامل موثر بر ارزیابی شش دانگ آپارتمان مذکور به قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 1/600/000/000 ریال ) یک میلیارد 
و ششصد میلیون ریال( کارشناسی می گردد. مورد مزایده چهار دانگ از ششدانگ به ارزش 1/066/666/666 ریال می باشد. مکان مزایده : 
گرمسار – دادگستری- اجرای احکام مدنی شعبه اول. ضمنا متقاضیان خرید)هرکس(می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش 

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

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم س�میرا برزگر نام پدر اس�ماعیل نشانی استان گلستان شهرس�تان گرگان ولیعصر عدالت 14مجتمع 
صدرا طبقه 2واحد 206مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم میاد اکبر نژاد نام پدر محمد حسن مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی 
محکوم له/محکوم علیه اس�ماعیل رجلی نوده نام پدر ابراهیم نش�انی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصر پاساژ مرسل طبقه 
2واحد201وکیل سمیرا برزگرمحکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره 9710091721100866 بایگانی960688وشماره دادنامه 
مربوطه 9709971721100256 محکوم علیه محکوم است بپرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته وپانصد وبیست ودوهزار 
تومان هزینه دادرسی ودویست هزارتومان حق الوکاله وکیل درحق محکوم له وپرداخت هزینه نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیه میباشد 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که 
بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهر نحو 
نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگر دراموال مذکور اززمان1سال قبل 
ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواس�ت اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی 
دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه 
ف�رار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مج�ازات 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 یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی1394(
394-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف شهرستان گرگان-شعبان زاد

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم محمد زارعی نام پدر س�یروس نشانی گلستان گرگان گرگانپارس چهارراه مهر مجتمع سیروی منزل 
زارعی مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم فرهاد قره خانی نام پدر محمد مجهول المکان مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم 
له/محکوم علیه مرتضی موس�ی پورمقدم نام پدر محمدرحیم نش�انی گلس�تان آق قا میدان وحدت س�اختمان توم�اج ط فوقانی وکیل 
محمد زارعی محکوم به:بموجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه بش�ماره9710091722101055 بایگانی960553وش�ماره دادنامه مربوطه 
9609971722100777محک�وم علیه محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ35/000/000ریال بابت 1فقره چک بش�ماره978980عهده بانک تجارت 
ش�عبه سازمان آب وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک91/3/1 لغایت اجرای حکم براساس شاخص اعامی بانک مرکزی 
ایران وپرداخت مبلغ1/155/000ریال بابت هزینه ی دادرسی وحق الوکاله وکیل درمرحله بدوی طی تعرفه قانونی ومبلغ30هزارتومان هزینه 
نشرآگهی درحق محکوم له ضمنا هزینه نیم عشر دولتی بعهده محکوم علیه میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف 
ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا 
حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد 
یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی 
یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث 
ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی 
ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام 
کام�ل ص�ورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون اج�رای 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 میش�ود)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(
395-قاضی شعبه 12شورای حل اختاف شهرستان گرگان-قاسمی فر

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم ش�رکت تعاونی اعتباری امید جلین نش�انی استان گلستان شهرستان گرگان جلین خ امام رضا 
ش�رکت تعاونی اعتباری امید جلین گرگان درحال تصفیه باوکالت موسس�ه اعتباری کاسپین بامدیریت علی نعیمی وعلی ساعی راد 
بانمایندگی غام رضا پایین محلی مش�خصات محک�وم علیه/محکوم علیهم1-میاد مازندرانی نام پ�در محمد صالح مجهول المکان 
2-نرگس کیاء الوندی کرد محله نام پدر عبداله مجهول المکان3-فرش�اد مومنی یانس�ری نام پدر محمد تقی نشانی استان گلستان 
شهرستان کردکوی پاسداران پشت امام زاده مجید 4-داود صفارتلوری نام پدرعیسی مجهول المکان مشخصات نماینده یاقائم مقام 
قانونی محکوم له/محکوم علیه محبوبه جهان بخش نام پدر قاس�معلی نش�انی استان گلستان- گرگان خیابان ایرانمهر بین ابوذر12-
14جنب نمایش�گاه اتومبیل س�یاره وکیل ش�رکت تعاون�ی اعتباری امید جلین محکوم به:بموجب درخواس�ت اج�رای حکم مربوطه 
بشماره9710090059201625 بایگانی970380وشماره دادنامه مربوطه9709970059200725محکوم علیهم متضامنا محکومند بمبلغ 
548492400ریال به انضمام خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل بمبلغ1436381تومان درمرحله بدوی خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
تقدیم دادخواس�ت 1397/05/07تازمان وصول طلب براس�اس ش�اخص اعامی ازس�وی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران درحق 
خواهان صادر- رای صادرش�ده نس�بت به خوانده ردیف اول حضوری ونس�بت به س�ایرخواندگان غیابی وپرداخت نیم عش�ر دولتی 
برعهده محکوم علیه که وصول آن بااجرای احکام مدنی اس�ت محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاری�خ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد 
آن�را بموق�ع اجرا گذارد)ماده 34قان�ون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی ب�رای پرداخت محکوم به بدهد3-مال�ی معرفی کند که اجرا 
حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میس�ر باش�د چنانچه خ�ود را قادربه اجرای مفاد اجرایی�ه نداند باید ظرف30روزکلی�ه اموال خود را 
ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات 
مال�ی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حس�ابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اش�خاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرن�وع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1س�ال قبل ازطرح دعوای 
اعس�اربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواس�ت محکوم له بازداشت میشود )مواد8و3قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی 
دارد)م�اده 34قان�ون اجرای احکام مدنی وم�اده20ق .م.اوماده 16قانون نح�وه اجرای محکومی�ت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری 
بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای 
نق�دی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات میش�ود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومی�ت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس 
ازمهلت30روزارائه ش�ود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توس�ط محکوم علیه 

خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
386-مدیردفترشعبه11دادگاه عمومی حقوقی گرگان-تمسکنی زاهدی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم تعاونی اعتباری امید جلین گرگان باوکالت موسسه اعتباری کاسپین نشانی استان مرکزی شهرستان 
اراک میدان شهدا سرپرستی استان مرکزی مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-هادی الوند سرکاته نام پدر رمضان2-قربانعلی شعبانی 
نام پدر خلیل 3-قاسم مومن گرجی محله نام پدر یداله هر3مجهول المکان4-علی قاسمی نام پدر یحیی نشانی استان گلستان شهرستان 
گرگان خیابان چاله باغ قدس2مجتمع نورا مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه محبوبه جهان بخش نام پدر قاسمعلی 
نشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان مازندران ایرانمهر بین ابوذر12و14جنب نمایشگاه اتومبیل سیاره وکیل تعاونی اعتباری امید 
جلین گرگان باوکالت موسسه اعتباری کاسپین محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره 9710090059201624بایگانی97
0381وشماره دادنامه مربوطه9709970059200720 محکوم علیهم متضامنا محکومند بپرداخت مبلغ342/493/200ریال بابت 1فقره چک 
بشماره 1556/477629/47مورخ96/3/29 بعنوان اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ونیزخسارت 
تاخیرتادیه برمبنای نرخ تورم ازتاریخ صدورچک تا زمان وصول آن که توس�ط واحد اجرای احکام ازبانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران 
استعام میشود درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره نسبت به خواندگان غیابی وپرداخت نیم عشر دولتی برعهده محکوم علیهم است 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که 
بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو 
نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرس�ت نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان 1سال قبل 
ازطرح دعوای اعس�اربضمیمه دادخواس�ت اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی 
دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه 
ف�رار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مج�ازات 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(
385-مدیردفترشعبه11دادگاه عمومی حقوقی گرگان -تمسکنی زاهدی

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم بانک اقتصاد نوین سرپرستی منطقه9 نشانی استان مازندران شهرستان ساری میدان امام ساختمان 
زمان ط 2مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-ش�رکت آروین س�احل س�اری نش�انی س�اری خیابان معلم کوچه بعثت 4ساختمان 
آروین طبقه همکف2-آروین بتن س�رای گلس�تان نش�انی گرگان شهرک320دس�تگاه پ22 و3-شرکت تابه گسترش�مال نشانی استان 
گلس�تان شهرس�تان گرگان میدان مدرس طبیع�ت 2کوچه نیلوفر مجتمع فرش�ین طبقه همکف4-محمد اکبری نوده�ی نام پدر گلعلی 
نش�انی اس�تان گلستان شهرستان گرگان گرگانپارس فروردین مرکزی مجتمع گلدس�ته واحد10و5-رحمان خلیلی نام پدر رحیم مجهول 
المکان6-فاطمه نس�اء مهاجرموجنی نام پدر جعفر نش�انی اس�تان گلستان شهرس�تان گرگان چهارراه انقاب بعثت1کوچه یاس پاک28 
کدپستی4915684615و7-افشین رجبلی نام پدر بهزاد نشانی استان گلستان شهرستان گرگان خ ولیعصر عدالت8پاک111طبقه 2محکوم 
به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره دادنامه مربوطه 9709970056500712بایگانی960907محکوم علیهم تضامنی محکومند 
پرداخت مبلغ747/107/000ریال تا تاریخ96/9/19وازاین تاریخ روزانه 271/414ریال تا وصول محکوم به وپرداخت مبلغ31/736/745ریال 
بابت هزینه دادرسی ومبلغ6/000/000ریال بابت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی تماما بنفع محکوم له پرداخت نیمعشر دولتی بعهده محکوم 
علیهم میباشد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه 
نقدی که بهرعنوان نزد بانکها وموسس�ات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مش�خصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که 
اوبهرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال 
قبل ازطرح دعوای اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی 
دارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه 
ف�رار ازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مج�ازات 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 توس�ط محکوم علیه خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی1394(
384-رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-قاسمی فر

اجرائیه
    مش�خصات محکوم له/محکوم لهم اعتباری کاسپین نشانی استان گلس�تان شهرستان گرگان جلین موسسه اعتباری کاسپین)تعاونی 
اعتبارامید جلین باوکالت مع الواسطه موسسه اعتباری کاسپین بامدیریت علی نعیمی وعلی ساعی راد وبانمایندگی)وکالت(غام رضا پایین 
محلی مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-فاطمه تجری نام پدر محمد علی مجهول المکان2-بنیامین عرب نام پدر محمد ابراهیم 
نش�انی استان گلستان شهرستان گنبد کاووس ملک الشعرا نبش ک8-امارات بهار زنگ 8و3-مریم قلی نژاد نام پدر محمد نشانی استان 
گلستان شهرستان گنبد کاووس خیابان ملک الشعراء نبش کوچه8عمارت بهار محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره 
دادنامه مربوطه 9709970056500658بایگانی970193/محکوم علیهم تضامنی محکومند پرداخت مبلغ640000000ریال به انضمام خسارات 
دادرسی وحق الوکاله وکیل بمبلغ1656000تومان درمرحله بدوی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تازمان وصول طلب براساس 
شاخص اعامی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران درحق محکوم له پرداخت نیمعشر دولتی بعهده محکوم علیهم میباشد محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف30روزکلیه اموال خود را ش�امل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مش�روح برمیزان وجوه نقدی که بهرعنوان 
نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد اشخاص 
ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاش�خاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای 
اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون 
اج�رای اح�کام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قان�ون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنح�و باانگیزه فرار ازادای 
دی�ن به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درج�ه 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 توس�ط محکوم علی�ه خواهد بود)تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی1394(
383- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان-قاسمی فر

آگهی اباغ وقت سیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به آقای امیررضا اسماعیل پور فرزند همایون  فعًا 
مجهول المکان اباغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر ضرب و جرح در پرونده کاسه 970070 شعبه 101 در جلسه مورخ 1397/10/19 

ساعت 9 صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور، دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری ایام- احمدبیگی

آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 9709980841200367 و بایگانی 970412 این شعبه متهم بنام اسماعیل بشبیون به اتهام فرار از زندان تحت تعقیب قرار 
گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور 
کیفری به نامبرده اباغ میگردد تا در موعد مقرر )یکماه از تاریخ نشر آگهی( جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضرگردد بدیهی است 

در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایام- محسن میرزایی

آگهی اباغ وقت سیدگی
بنا به تجویز ماده 115 و 180 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به خانم فوزیه ش�یخ پانه فرزند دادرس  فعًا 
مجهول المکان اباغ می گردد جهت دفاع از اتهام خود دائر بر کاهبرداری در پرونده کاس�ه 9309980840502132  ش�عبه 101 در جلسه 

مورخ 1397/11/15 ساعت 10:30 صبح در این دادگاه حاضر در صورت عدم حضور، دادگاه رأساً مبادرت به صدور رأی غیابی خواهد نمود.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان ملکشاهی- طالب ده گنبدی

 رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود 
خانم طاوس نجاتی فرزند علی دارای شناسنامه شماره 666 بشرح دادخواست به کاسه 690/97 حقوقی از این شورا درخواست صدور گواهی 
حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان نوراله نجاتی فرزند سیدبابا به شناسنامه شماره 65 در تاریخ 1383/2/20 در 
اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به : 1- طاوس نجاتی متولد 1328 به شماره شناسنامه 666 
صادره ازآبدانان همسر متوفی واغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارداینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا صیتنامه ای از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری 

آگهی دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709980866500175 ش�عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی (شهرس�تان دهلران تصمیم نهایی شماره   
9709970866501419، خواهان: خانم فریبا کدیور فرزند مرتضی به نش�انی اس�تان ایام- شهرس�تان دهلران- شهردهلران-جهادگران- 

جهاد3، خوانده: آقای سید مسلم پاریاب فرزند لفته به نشانی مجهول المکان، خواسته: طاق به درخواست زوجه، بسمه تعالی –بتاریخ  
 97/9/5 در وقت نظارت /فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهلران به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است و 
پرونده کاسه فوق از دفتر دادگاه و اصل و تحت نظر است ماحظه میگردد.؛دادگاه بنا به مراتب فوق ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل 
)رأی دادگاه( در خصوص دادخواس�ت خانم فریبا کدیور فرزند مرتضی به طرفیت آقای س�ید  مبادرت به صدور رأی می نماید 
مسلم پاریاب فرزند لفته به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طاق بدین توضیح که خواهان اجمااً اظهار نموده 
همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم که به مدت سه سال است که از خوانده هیچ اطاعی نداشته و مجهول المکان می باشد و همسر دوم 
اختیا رنموده و با توجه به مراتب مذکور ادامه زندگی مشترک برایم مقدور نمی باشد و در عسرو حرج شدید قرار دارم و تقاضای صدور حکم 
به شرح ستون خواسته در دادخواست تقدیمی نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق سند نکاحیه شماره 
14857 صادره از دفتر ثبت رسمی ازدواج شماره 192 وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده محرز می باشد و سعی و تاش دادگاه جهت 
حصول س�ازش و اصاح ذات البین زوجین مثمر ثمر واقع نگردیده و زوجین مصرانه خواهان طاق می باش�ند و موضوع به داوری ارجاع که 
داوران معرفی شده  از طرف زوجین نیز توفیقی در حصول سازش نداشته و نظریه خود را مبنی بر عدم سازش زوجین اعام نمودند و همچنین 
اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی زوجه که ترک منزل توسط زوج را تأیید نموده اند و زوجه جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی  
که طی نامه شمار 24/5/97/1431 پزشکی قانونی دهلران  اعام گردید که زوجه باردار نمی باشد حکایت صحت اظهارات خواهان را دارد فلذا 
با توجه به مراتب مذکور ادامه زندگی مشترک موجوب وقوع خواهان در عسر و حرج شدید و غیر قابل تحمل دانسته و مستنداً به ماده 1130 
قانون مدنی و ماده واحده اصاح مقررات مربوط به طاق و قاعده فقهی اضرر و اضرار فی ااسام حکم به الزام زوجه به طاق زوجه را صادر 
و اعام می نماید.  و زوج را به مطلقه نمودن خواهان محکوم می نماید و هریک از زوجین می توانند با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت طاق پس 
از اجرای صیغه طاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طاق ازجمله مفاد مواد 1140-1135-1134 
قانون مدنی برعهده مجری صیغه طاق می باشد و در خصوص حق و حقوق مالی زوجیت زوجه تمامی حق و حقوق مالی از جمله مهریه و نفقه 
و غیره بذل نموده ودارای فرزند مشترک به نام دانیال می باشند که حضانت وی با پدر می باشد و زوجه از ساعت 8 صبح روز جمعه تا 8 شب 
همان روز جمعه اجازه ماقات وی را دارد .مدت اعتبار گواهی عدم امکان س�ازش صادره 6 ماه از تاریخ اباغ دادنامه قطعی می باش�د. طاق 
صادره خلعی و بائن می باشد و عده این طاق سه طهر می باشد. رأی  صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در همین دادگاه و 

پس از انقضای مهلت مذکور ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان ایام می باشد.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دهلران- مهدی باقری

دادنامه
پرونده کاس�ه 9709982610800280 ش�عبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم نهایی ش�ماره 
9709972610801004 خواهان آقای فربد حمزه لو فرزند خلیل به نش�انی اس�تان البرز ، شهرستان 
کرج ، شهر کرج ، رزکان نو ، خیابان پامچال ، نبش پامچال 4 ، واحد 7 خواندگان 1- آقای علی نوروزی 
فرزند سیف علی به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، شهر کرج ، کرج دولت آباد بلوار نبوت خ 
موس�یوند پ 63 2- آقای مهدی کاکاپور فرزند منصور به نشانی استان کرمان ، شهرستان کرمان ، 
شهر کرمان ، بلوار جمهوری کوی استانداری پاک 4 3- آقای بهرام آدمی  دهکردی فرزند محمود به 
نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، کرج ،  دولت آباد ، بلوار نبوت ، خیابان موسیوند ، پاک شصت و 
سه 4- آقای غامعلی کاکاپور فرزند عربعلی 5- آقای مهدی چرخچی فرزند اسداله همگی به نشانی 
مجهول المکان خواسته الزام به تنظیم سند خودرو رای دادگاه در خصوص دادخواست فرید حمزه لو 
فرزند خلیل به طرفیت 1- مهدی چرخچی فرزند اسداله 2- مهدی کاکاپور فرزند منصور 3- غامعلی 
کاکاپ�ور فرزند عربعلی 4- بهرام آدمی دهکردی فرزند محمود 5- علی نوروزی فرزند س�یف علی 
به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند یک دستگاه خودرو سانتافه به ش�ماره انتظامی 66 – 482 س 13 
مدل 2012 و خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار داشته مطابق مبایعه نامه عادی مورخه 
92/6/25 یک دستگاه خودرو سانتافه به شماره انتظامی فوق الذکر را از خوانده ردیف پنجم خریداری 
نموده که نامبرده مطابق ظهر مبایعه نامه تنظیمی فی ما بین خواندگان ردیف سوم و چهارم از خوانده 
ردی�ف چهارم به تاریخ 92/4/30 و به ش�ماره 0631 خریداری نم�وده و تاریخ مبایعه نامه خواندگان 
ردیف های سوم و چهارم 92/4/25 می باشد سپس خوانده ردیف اول مطابق وکالتنامه تنظیمی در 
دفتر اسناد رسمی شماره 19 پاکدشت به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و لیکن بین خواندگان 
ردیف های دوم و سوم مبایعه نامه ای تنظیمی نشده و در این خصوص خوانده ردیف دوم مبادرت به 
شکایت کیفری از خوانده ردیف پنجم در شعبه 112 کیفری 2 کرج نموده که مطابق دادنامه صادره به 
شماره 9509972615201130 مورخه 1395/8/17 اتهام خیانت در امانت خوانده ردیف پنجم منتهی و 
عقد بیع توسط دادگاه کیفری احراز شده است که بعدا نیز دعاوی دیگری در مراجع کیفری از جمله 
توسط شخص بنام مجتبی خواجه وند علیه اینجانب در شعبه 16 بازپرسی دادسرای کرج مطرح که 
مطابق دادنامه صادره به شماره 9609972619400896 مورخه 96/9/5 شکایت نامبرده رد شده است 
و بااخره خواهان تقاضای رسیدگی را خواستار شده است بنابراین دادگاه با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده و احراز انتقال خودرو از طریق عقد بیع فی ما بین خواندگان و سپس به خواهان خواسته های 
مذکور مقرون به صحت تش�خیص و مس�تندا به مواد 194 و 198 و 515 و 519 قانون آ . د . م و مواد 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 231 و 1257 و 1284 و 1301 قان�ون مدن�ی حکم به محکومیت خوانده 
ردیف اول با توجه به پاسخ استعام از پلیس راهور به شماره 4313/4/510/482 مورخه 97/6/20 به 
الزام به حضور در یکی از دفاتر اس�ناد رسمی و تنظیم و انتقال سند یک دستگاه خودرو سانتافه به 
شماره انتظامی ایران 66 – 482 س 13 مدل 2012 مطابق اوصاف و شرایط مندرج در مبایعه نامه فی 
ما بین خواهان و خوانده ردیف پنجم و نیز محکومیت خوانده ردیف پنجم به پرداخت خسارات هزینه 
دادرسی و خسارات دادرسی صادر و اعام می گردد رای صادره نسبت به خواندگان مذکور ) ردیف 
های اول و پنجم ( غیابی محس�وب و ظرف مدت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 
البرز اس�ت و اما در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خواندگان ردیف های 2 و 3 و 4 و 5 با توجه 
به پاسخ استعام پلیس راهور که خودرو بنام خوانده ردیف اول می باشد لذا خواسته های مذکور به 
طرف خواندگان به لحاظ عدم توجه مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آ . د . م غیر وارد و قرار رد 
دعوی خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 

اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز است .
80 رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی کرج – ساسان رشیدی

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709982610800280 ش�عبه 8 دادگاه عموم�ی حقوقی کرج تصمیم نهایی ش�ماره 
9709972610801004 خواهان آقای فربد حمزه لو فرزند خلیل به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج 
، شهر کرج ، رزکان نو ، خیابان پامچال ، نبش پامچال 4 ، واحد 7 خواندگان 1- آقای علی نوروزی فرزند 
سیف علی به نشانی استان البرز ، شهرستان کرج ، شهر کرج ، کرج دولت آباد بلوار نبوت خ موسیوند پ 
63 2- آقای مهدی کاکاپور فرزند منصور به نشانی استان کرمان ، شهرستان کرمان ، شهر کرمان ، بلوار 
جمهوری کوی استانداری پاک 4 3- آقای بهرام آدمی  دهکردی فرزند محمود به نشانی استان البرز ، 
شهرستان کرج ، کرج ،  دولت آباد ، بلوار نبوت ، خیابان موسیوند ، پاک شصت و سه 4- آقای غامعلی 
کاکاپور فرزند عربعلی 5- آقای مهدی چرخچی فرزند اسداله همگی به نشانی مجهول المکان خواسته 
الزام به تنظیم س�ند خودرو رای دادگاه در خصوص دادخواس�ت فرید حمزه لو فرزند خلیل به طرفیت 
1- مهدی چرخچی فرزند اسداله 2- مهدی کاکاپور فرزند منصور 3- غامعلی کاکاپور فرزند عربعلی 4- 
بهرام آدمی دهکردی فرزند محمود 5- علی نوروزی فرزند سیف علی به خواسته الزام به تنظیم سند یک 
دستگاه خودرو سانتافه به شماره انتظامی 66 – 482 س 13 مدل 2012 و خسارات دادرسی بدین شرح 
که خواهان اظهار داشته مطابق مبایعه نامه عادی مورخه 92/6/25 یک دستگاه خودرو سانتافه به شماره 
انتظامی فوق الذکر را از خوانده ردیف پنجم خریداری نموده که نامبرده مطابق ظهر مبایعه نامه تنظیمی 
فی ما بین خواندگان ردیف س�وم و چهارم از خوانده ردیف چهارم به تاریخ 92/4/30 و به ش�ماره 0631 
خریداری نموده و تاریخ مبایعه نامه خواندگان ردیف های سوم و چهارم 92/4/25 می باشد سپس خوانده 
ردیف اول مطابق وکالتنامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 19 پاکدشت به خوانده ردیف دوم واگذار 
نموده است و لیکن بین خواندگان ردیف های دوم و سوم مبایعه نامه ای تنظیمی نشده و در این خصوص 
خوانده ردیف دوم مبادرت به شکایت کیفری از خوانده ردیف پنجم در شعبه 112 کیفری 2 کرج نموده که 
مطابق دادنامه صادره به شماره 9509972615201130 مورخه 1395/8/17 اتهام خیانت در امانت خوانده 
ردیف پنجم منتهی و عقد بیع توسط دادگاه کیفری احراز شده است که بعدا نیز دعاوی دیگری در مراجع 
کیفری از جمله توس�ط شخص بنام مجتبی خواجه وند علیه اینجانب در شعبه 16 بازپرسی دادسرای 
کرج مطرح که مطابق دادنامه صادره به شماره 9609972619400896 مورخه 96/9/5 شکایت نامبرده رد 
شده است و بااخره خواهان تقاضای رسیدگی را خواستار شده است بنابراین دادگاه با توجه به اوراق و 
محتویات پرونده و احراز انتقال خودرو از طریق عقد بیع فی ما بین خواندگان و سپس به خواهان خواسته 
های مذکور مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 194 و 198 و 515 و 519 قانون آ . د . م و مواد 10 و 
219 و 220 و 221 و 223 و 231 و 1257 و 1284 و 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول با 
توجه به پاسخ استعام از پلیس راهور به شماره 4313/4/510/482 مورخه 97/6/20 به الزام به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند یک دستگاه خودرو سانتافه به شماره انتظامی ایران 66 
– 482 س 13 مدل 2012 مطابق اوصاف و شرایط مندرج در مبایعه نامه فی ما بین خواهان و خوانده ردیف 

پنجم و نیز محکومیت خوانده ردیف پنجم به پرداخت خسارات هزینه دادرسی و خسارات دادرسی صادر 
و اعام می گردد رای صادره نسبت به خواندگان مذکور ) ردیف های اول و پنجم ( غیابی محسوب و ظرف 
مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از ان 
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز است و اما در خصوص دعوای خواهان به طرفیت 
خواندگان ردیف های 2 و 3 و 4 و 5 با توجه به پاسخ استعام پلیس راهور که خودرو بنام خوانده ردیف 
اول می باشد لذا خواسته های مذکور به طرف خواندگان به لحاظ عدم توجه مستندا به بند 4 ماده 84 و 
89 قانون آ . د . م غیر وارد و قرار رد دعوی خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره حضوری محسوب 

و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان البرز است .
4 رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی کرج – ساسان رشیدی

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609982624600487 ش�عبه 11 دادگاه عمومی حقوقی کرج ) 33 حقوقی س�ابق 
( تصمیم نهایی ش�ماره خواهان بانک مهر اقتصاد به ش�ماره ثبت 429709 با نمایندگی آقای پیمان 
موحد با وکالت خانم پریس�ا خادمی فرزند مهدی به نشانی استان البرز شهرستان کرج کرج میدان 
توحید سرپرستی بانک مهر اقتصاد خوانده آقای بهروز فرزانه تکمه داشی فرزند حیدرعلی به نشانی 
مجهول المکان خواسته ها  مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه وجه چک ، مطالبه خسارت دادرسی 
گردشکار دادگاه ضمن اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه 
در خصوص دادخواست تقدیمی بانک مهر اقتصاد به شماره ثبت 429709 با نمایندگی آقای پیمان 
موحد با وکالت خانم پریسا خادمی به طرفیت آقای بهروز فرزانه تکمه داشی خواسته مطالبه مبلغ 
مطالبه وجه فقره چک به ش�ماره 636328 مورخه 1389/5/5 عهده بانک ملت به مبلغ دویست و 
شصت میلیون تومان که خواهان مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان آنرا مطالبه نموده است به انضمام 
خسارت تاخیر در تادیه و خسارات دادرسی با عنایت به جمیع محتویات پرونده نظر به اینکه دایل 
و مدارک اس�تنادی خواهان و وجود اصل چک در ید ایش�ان و ارائه آن در جلسه رسیدگی دالت بر 
اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده علی رغم اباغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه حاضر نشده ایحه 
ای ارس�ال ننموده و همچنین دائل و مدارکی ارائه ننم�وده که برائت ذمه خویش را اثبات نماید لذا 
بلحاظ مصون ماندن دعوا و مستندات خواهان از هر گونه ایراد و تعرض با استصحاب بقای دین دادگاه 
خواهان را در خواس�ته محق تش�خیص داده و به استناد مواد 194 و 198 و 515 و 519 از قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 311 و 313 و 314 ناظر به ماده 249 از قانون تجارت مصوب 1311 
و تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ 
5/450/000 تومان بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک لغایت هنگام پرداخت با رعایت نرخ تورمی سالیانه بانک 
مرکزی جمهوری اس�امی ایران که اجرای احکام موظف به محاس�به آن می باش�د در حق خواهان 
صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از آن ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

البرز می باشد .
دادرس شعبه یازدهم محاکم دادگاه عمومی حقوقی کرج – عارف رضایی

آگهی مزایده 
در پرونده اجرائی  به کاسه  های 970193  و 970194 اجرای  آقای  
امیدرض�ا  رمضانی جهت پرداخت محکوم ب�ه مربوط به محکوم له 
بانک سینا یک قطعه ملک واقع دل کیاکا روستای شیرخوارکا  را 
معرفی نموده لذا این ا جرا بنا به درخواس�ت مال مزبور را توقیف و 
از طریق مزایده با حضور نماینده  اجرای احکام دادگاه  شهرستان  
س�یمرغ  تحت شرایط زیر به فروش می رس�اند. مشخصات  ملک 
تعرفه شده بدین شرح  است که به متراژ 236  متر مربع و فاقد هر 
گونه مس�تحدثات بوده و ضلع شمالی و جنوبی آن با دیوار محصور 
می با ش�د حدود اربعه آن نیز  از جهت شماره ال بطول 21/20  متر 
ب�ه دیوار قطعه 87 از جنوب  بط�ول 19/80  متر به دیوار قطعه 85  
از شرق بطول 14/60  متر به باقیمانده پاک اصلی  و از غرب  بطول 
3/85 متر و 5/75 متر به شارع  عامل متصل است  در ضمن پاک 
مذکور دارای سابقه ثبتی به شماره 14/285 بخش 4 ثبت قائمشهر 
بوده در ید محکوم علیه فوق الذکر می باش�د و فعا در ازای مبلغ 
183/834/000 ری�ال برای پرونده 970193 و  مبلغ 272/564/000  
ب�رای پرون�ده 970194  و در مجم�وع  ب�ه مبل�غ 446/398/000 
ری�ال بابت دو پرونده  فوق الذکر به فروش می رس�د اس�ت قیمت 
کارشناس�ی  شده 360/000/000 ریال می باشد. 2. مزایده از   مبلغ 
ارزیابی شده  پایه شروع  کسانی که  1. بااترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند برنده مزایده محس�وب می ش�وند و مبلغ ده  درصد قیمت 
پیش�نهادی فی المجل�س از  برنده مزایده اخ�ذ و مابقی آن ظرف 
یک ماه پس از فروش وصول می ش�ود  در غیر اینصورت  مبلغ ده 
درصد به نفع دولت ضبط خواهد ش�د. موعد و زمان فروش مورخه 
1397/10/13 از س�اعت 10 صبح الی 11:30 بابت دو پرونده مذ کور 
در  دفتر  اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ می باشد 
و زمان بازدید 5 روز قبل از موعد فروش می باشد.  4 .  کلیه هزینه 

های فروش به عهده خریدار می باشد. 
مدیر دفتر اجرای احکام    دادگاه  عمومی شهرستان سیمرغ 

آگهی حصر وراثت 
آقای منوچهر  خواجه پور  فرزند رمضان به شناسنامه 1907  صادره از آبادان درخواستی به خواسته  صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده  که برادرم مرحوم اسداله خواجه پور به شناسنامه 10732  صادره از آبادان در تاریخ 91/7/24 در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه 
اش عبارتند از: 1. متقاضی  منوچهر خواجه پور به ش ش  1907  آبادان برادر متوفی  2. علیرضا خواجه پور به ش ش  2045  آبادان برادر متوفی 
3. عبدالرض�ا خواج�ه پور  به ش ش  2268  آب�ادان برادر متوفی 4.  خاتون جان خواجه پور به ش ش  1141 آبادان خواهر متوفی  5. صدیقه 
خواجه پور به ش ش  2044  ابادان خواهر متوفی   6.معصومه خواجه پور به ش ش  643 خرمشهر  خواهر متوفی  اینک با انجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
443 رئیس شعبه  1 شورای حل اختاف  بهبهان 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709985411800023  ش�عبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی دادگاه انقاب اسامی  شهرستان زاهدن تصمیم نهایی  شماره 
9709975411800055   خواهان: س�تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  خواس�ته: تعیین تکلیف اموال  در خصوص 27 دستگاه خودرو 
و 815 دس�تگاه موتورسیکلت  رای دادگاه در خصوص گزارش دادس�تان عمومی و انقاب زاهدان موضوع گزارش  پارکینگ  حمایت 
از زندانیان اس�تان در خصوص 27 دس�تگاه خودرو و 815  دس�تگاه موتورس�یکلت  توقیفی  در آن پارکینگ به ش�رح  لیست های 
ضم پرونده  نظر به کارشناس�ی انجام ش�ده   در خصوص س�واری بنز به ش�ماره پاک 85- 831د66 پژو به شماره پاک اصلی  85- 
836ج77 )جعی 45- 917ج41(  و موتورس�یکلت های توقیفی به جز ردیف  های 78 دارای توقیف قضایی 345، 405، 433  و 591 
دارای س�ابقه س�رقت که فاقد س�ابقه بوده و بیش از یک سال ازتوقیف آنها در پارکینگ گذش�ته و در اثر  توقف در پارکینگ موجب 
کس�ر فاحش قیمت آنها می ش�ود و از آنجا که پس از گذشت یک س�ال از توقیف  مالک یا مالکین آنها جهت تر خیص  وسایط نقلیه 
gفوق الذکر از  پارکینگ اقدامی  به عمل نیاورده و  عادتا دسترسی به مالک نیز غیر ممکن می باشد و با عنایت به اینکه وسایط  نق
یه به شرح فوق الذکر از مصادیق اموال مجهول المالک  بوده و یا اموالی هستند که مالک از آنها ا عراض نموده اند دادگاه مستندا به 
اصل 45 و 49  قانون اساس�ی و ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساس�ی و ماده 5 آئین نامه  نحوه رس�یدگی  به پرونده های 
اصل 49 قانون اساس�ی حکم به ضبط خودروها وموتورس�یکلت های  فوق الذکر به نفع س�تاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(   صادر 
و اعام می  نماید. در خصوص 25  دس�تگاه خودرو و تعداد 5 دس�تگاه موتورس�یکلتی  که دارای س�ابقه قضایی هستند با استناد  به  
مفهوم مخالف ماده های قانونی فوق الذکر دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باش�د لذا حکم به رد پیش�نهاد ضبط آنها صادر و ا عام می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای 

مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در شعب  محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 
قاضی دادگاه  اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 

دادنامه 
نسبت به اتهام کشف 12 دستگاه موتورسیکلت باصاحب حکم به تعیین تکلیف اموال صادر شد. رای   دادگاه در خصوص   قرار عدم 
صاحیت صادره از ش�عبه سوم بازپرسی دادس�رای  عمومی و انقاب زاهدان مبنی بر کشف دوازده دستگاه موتورسیکلت باصاحب 
در ارتفاعات و نوارمرزی  شهرس�تان  میرجاوه با موضوع گزارش فرمانده قرارگاه عملیاتی ش�هید میرحس�ینی با مش�خصات اعامی  
به ش�رح صفحه اول پرونده نظر به کارشناس�ی به عمل آمده از  موتورس�یکلتها که فقط یک مورد از آنها دارای س�ابقه بوده و حسب 
دستور بازپرس شعبه اول مورخ 1397/06/19  از آن رفع توقیف شده و به مالک آن تحویل شده به لحاظ اینکه مابقی موتورسیکلتها 
در ارتفاعات نوار مرزی مورد اس�تفاده اش�رار منطقه قرار می گرفته و فاقد پاک بو ده و با وصف موجود دسترس�ی به مالک آنها نیز 
عادتا غیر ممکن بوده و از مصادیق  اموال مجهول المالک می باش�د را مس�تندا به اصل 45 و 49 قانون اساس�ی و ما ده 8 قانون نحوه 
اجرای   اصل 49 قانون اساسی و ماده 5 آئین نامه  نحوه رسیدگی  به پرونده های  اصل 49 قانون اساسی حکم به ضبط یازده دستگاه 
موتورس�یکلت مکش�وفه به غیر از موتورسیکلت به ش�ماره موتور 1036337  و شماره شاسی 83103  را به نفع  ستاد اجرایی فرمان 
حض�رت ام�ام )ره(  ص�ادر و اعام می نماید. دادگاه  در  خصوص موتورس�یکلتی که به دس�تور مقام قضایی در دادس�را رفع توقیف 
گردیده با تکلیفی مواجه نمی باش�د. رای صادره غیابی اس�ت و ظرف مهلت بیس�ت روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه  و 
ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان 

20- اباغیه
مشخصات اباغ شونده حقیقی : زهره شیخ زاده جوشانی، فرزند : رضا، کدملی : 2980301728 ، نشانی : کرمان، خیابان بهار- پسته 
یاس�ایی آدرس بانکی ، تاریخ حضور : 1397/09/28 س�اعت حضور : 09:00 در خصوص دعوی مرتضی هادوی قاس�م آبادی به طرفیت 

شما مبنی بر مطالبه وجه چک در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شعبه حاضر شوید.
536 شورای حل اختاف شماره 30 شهرستان کرمان

21- اباغیه
مش�خصات اباغ شونده حقیقی : عباس س�عید، فرزند : علی، کدملی : 3179201843 ، نشانی : کرمان- مجهول المکان تاریخ حضور 
: 1397/10/15 س�اعت حضور : 16:00 در خصوص دعوی مرتضی هادوی قاس�م آبادی به طرفیت ش�ما مبنی بر مطالبه وجه بابت و ... و 

مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
554 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

22- اباغ وقت رسیدگی
خواهان آقای مرتضی هادوی قاس�م آبادی به طرفیت خوانده آقای علی زارع مهذبیه به خواس�ته مطالبه وجه به شماره کاسه پرونده 
970475 ثبت و وقت رس�یدگی 97/10/12 س�اعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست 
خواهان و موافقت شورا به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشرآگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر ش�ورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای 

حل اختاف غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
475 شورای حل اختاف شماره 26 شهرستان کرمان

23- حصروراثت
خانم حکیمه اکبرزاده سرمس�ت فرزند ماشااله دارای شناسنامه 617 شرح دادخواست شماره 970672  مورخ 1397/9/10 توضیح داده 
ش�ادروان ماش�االه اکبرزاده سرمست فرزند غامرضا دارنده شماره ملی 2991123761 در تاریخ 1370/04/18 در شهر کرمان فوت شده 
و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- حمید اکبرزاده سرمس�ت فرزند ماش�االه دارنده ی ش�ماره ملی 2990605908 متولد 1337 پسر 
متوفی. 2- حکیمه اکبرزاده سرمست فرزند ماشااله ش.ش 2992479659 متولد 1345 دختر متوفی. 3- مریم اکبرزاده سرمست فرزند 
ماش�االه دارنده ی ش�ماره ملی 2992105538 متولد 1350 دختر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رسمی 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 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.
672 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

24- حصروراثت
آقای سیدمحمود جعفری رضوی فرزند سیداحمد دارای شناسنامه یک شرح دادخواست شماره 970552  مورخ 1397/9/10 توضیح 
داده شادروان نصرت امیرنخعی سرودانی فرزند حسین بشناسنامه 82 در تاریخ 1397/2/19 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین 
الفوت وی عبارتند از : 1- سیدمحمود جعفری رضوی فرزند سیداحمد و نصرت ش.ش یک متولد 1341/2/26 فرزند متوفی. 2- طاهره 
بیگ�م جعف�ری رضوی فرزند س�یداحمد و نصرت ش.ش یک متول�د 1340/1/24 فرزند متوفی. 3- عذرا بیگ�م جعفری رضوی فرزند 
س�یداحمد و نصرت ش.ش 10 متولد 1347/3/30 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رس�می محلی آگهی می ش�ود 
چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
552 شورای حل اختاف شماره 27 شهرستان کرمان

25- حصروراثت
آقای جواد رضائی فرزند حس�ین دارای شناس�نامه 2993075896 شرح دادخواست شماره 419-97  مورخ 1397/9/5 توضیح داده 
ش�ادروان حسین رضائی فرزند اکبر بشناس�نامه 2991103868 در تاریخ 1393/2/29 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت 
وی عبارتن�د از : 1- زه�را رضائی اس�تخروئیه فرزند حس�ین ش.ش 8 متول�د 1325 فرزند متوفی. 2- عباس رضائی فرزند حس�ین 
ش.ش 2993075411 متولد 1331 فرزند متوفی. 3- سکینه رضائی استخروئیه فرزند حسین ش.ش 291 متولد 1338 فرزند متوفی. 
4- جواد رضائی فرزند حس�ین ش.ش 2993075896 متولد 1343 فرزند متوفی. 5- فاطمه رضائی اس�تخروئیه فرزند حسین ش.ش 
258 متولد 1323 فرزند متوفی. 6- خدیجه رضائی اس�تخروئیه فرزند حس�ین ش.ش 1 متول�د 1329 فرزند متوفی. 7- علی رضائی 
فرزند حس�ین ش.ش 9 متولد 1336 فرزند متوفی. 8- مریم رضائی فرزند حس�ین ش.ش 292 متولد 1341 فرزند متوفی.  لذا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید رس�می محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 
ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

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

حصر وراثت
احترامًا به اس�تحضار می رس�اند آسیه پرس�ته فرزند محمدعلی به شماره شناس�نامه/ کد ملی 0638814006 به شرح دادخواست از 
این دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان بش�یر حس�ن زاده گرمه فرزند محمد به شماره 
شناس�نامه/ کد ملی 0759338711 در تاری�خ 1396/12/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفت�ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس�ت به: 1- خانم/ آقا عبدالرضا حس�ن زاده  فرزند بش�یر به ش.ش/کد ملی 0759775141 2- خانم/ آقا مظاهر حسن زاده  
فرزند بش�یر به ش.ش/کد ملی 0759787069 3- خانم/ آقا علیرضا حس�ن زاده  فرزند بش�یر به ش.ش/کد ملی 0750023181 4- 
خانم/ آقا آسیه پرسته  فرزند محمدعلی به ش.ش/کد ملی 0638814006 5- خانم/ آقا محمدعلی حسن زاده  فرزند بشیر به ش.ش/
کد ملی 0630705046  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا  هرکه اعتراضی دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.13
 شورای حل اختاف شهرستان گرمه- مرادی

حصر وراثت
احترامًا به اس�تحضار می رساند عیسی شجاعی فرزند احمدرضا به شماره شناس�نامه/ کد ملی 0750072466 به شرح دادخواست از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمدرضا شجاعی فرزند ولی به شماره شناسنامه/ 
کد ملی 075974776 در تاریخ 1397/03/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- خانم/ آقا عیسی شجاعی  فرزند احمدرضا به ش.ش/کد ملی 0750072466 2- خانم/ آقا علی شجاعی  فرزند احمدرضا به ش.ش/
کد ملی 0750100613 3- خانم/ آقا هاجر شجاعی  فرزند احمدرضا به ش.ش/کد ملی 0750147611 4- خانم/ آقا رضا شجاعی  فرزند 
احمدرضا به ش.ش/کد ملی 075007274 5- خانم/ آقا موس�ی شجاعی  فرزند احمدرضا به ش.ش/کد ملی 0759936919 6- خانم/ 
آقا ثریا ش�جاعی  فرزند احمدرضا به ش.ش/کد ملی 0759785759 7- خانم/ آقا زینب جعفر پور کیکانلو فرزند آقا جان به ش.ش/
کد ملی 0759453357 8- خانم/ آقا مدینه ش�جاعی  فرزند احمدرضا به ش.ش/کد ملی 0759774145  اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا  هرکه اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.13
 شورای حل اختاف شهرستان گرمه- مرادی

آگهی احضا رمتهم 
در خصوص ش�کایت  خانم فرش�ته عباسی علیه آقایان س�عید سلطانی فرزند علی و علی س�لطانی دایر بر توهین و تهدید از طریق  
ارس�ال پیامک و به صورت  حضوری انتش�ار آکاذیب در فضای مجازی ، هتک حرمت  و تهدید و فحاش�ی  که در شعبه سوم دادیاری 
دادس�رای عمومی و انقاب  بجنورد با کاس�ه پرونده  960520  ثبت و تحت رسیدگی می باشد  نظ به مجهول المکان بودن نامبرده و 
به تجویز ماده 174  قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار آگهی میش�ود که در صورت 
عدم حضور متهم  ظرف یک ماه  و یا عدم ارس�ال  ایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل  در دادس�را اقدام به رس�یدگی غیابی نموده 

و قرار مقتضی صادر می نماید . 8
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب بجنورد – حسین اماموردی 

آگهی مزایده: نوبت دوم
در خصوص پرونده 963078/ 30 اجرایی خانم مهین نامداری فرزند تقی محکوم است به پرداخت به مبلغ 137/745/253 ریال بابت اصل خواسته 
و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی در حق محکوم له مصطفی حصاری فرزند علی  و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به 
پرداخت محکوم به هیچ اقدامی ننموده و حسب تقاضای خود محکوم علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
125/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در روز  دوشنبه 1397/10/03 از ساعت 09:30 الی 10:00 
صبح از طریق مزایده حضوری نوبت دوم در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بجنورد به فروش برسد. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه 
مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنًا 
مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده 10 درصد  قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( 
اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده در حق 

 دولت ضبط خواهد شد
مشخصات مورد توقیف: خودرو یک دستگاه سواری سمند مدل 1382 رنگ یشمی متالیک به شماره انتظامی ایران 26-119 ب 89 به مالکیت خانم 

مهین نامداری واقع در پارکینگ کوچک خان 
اتومبیل فوق به صورت دوگانه سوز  و بی رنگ و دارای 11 ماه بیمه شخص ثالث 3 حلقه استیک 85 درصد و یک حلقه 50 درصد در بعضی نقاط 
اتومبیل نیاز به صافکاری دارد و موتور اتومبیل  تازه تعمیر و آینه سمت چپ شکسته  که ارزش اتومبیل 125/000/000 ریال معادل دوازده میلیون و 

پانصد  هزار تومان ارزیابی می گردد.15
 دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد – نوروزی 

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 30/962738 اجرایی آقای محمدرضا امینی صارمی فرزند چنگیز محکوم است به پرداخت به مبلغ 26/559/000 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناسی در حق محکوم له علی پورطیبی فرزند احمد و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت 
به پرداخت محکوم به هیچ اقدامی ننموده و حسب تقاضای خود محکوم علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 56/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردید که مورد توقیفی در مورخه سه شنبه 1397/10/04 ساعت 08:00 الی 
08:30 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بجنورد به فروش برسد، بنابراین متقاضیان شرکت در 
جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا 
مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. همچنین از برنده مزایده 10 درصد قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( 
اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف مهلت یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده 

در حق دولت ضبط خواهد شد.
مشخصات مورد توقیف: تعداد 800 عدد گارد محافظ گوشی تلفن همراه مارک شرکت coco ساخت کشور چین از قرار دانه ای 7 هزار تومان می باشد 

و قیمت کارشناسی 56/000/000 ریال ارزیابی می گردد15
دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان بجنورد- نوروزی 

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971090 آقای/خانم   مرتضی پیکار به شماره شناسنامه 14 فرزندمسیح این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مسیح پیکار /6فرزند  ابوالحسن در تاریخ 97/9/7 در شهرستان  اهیجان فوت نموده  است و ورثه آن مرحوم  به شرح ذیل تعرفه 
شده اند :1- مرتضی  شماره شناسنامه 14 نام پدر مسیح نسبت فرزند  ذکور 2-  هاجرشماره شناسنامه 636 نام پدر مسیح نسبت فرزند اناث3-مرضیه  
شماره شناسنامه 13807 نام پدر  غام رضا نسبت فرزند همسر ) زوجه( و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست 
و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 971090 مفاد درخواست مزبوررا در یک نوبت  آگهی می نماید  چنانچه  هر شخص اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه  چهارم شورای حل اختاف  لنگرود تسلیم نماید. درغیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت برابردر خواست  صادر خواهد شد.
ح  5479   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 971091 آقای/خانم  بهروز ربیعی به شماره شناسنامه 2597 فرزند عقیل این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان عقیل ربیعی بنه زمینی/168 فرزندغفار در تاریخ 88/12/17 در شهرستان   لنگرود فوت نموده  است و ورثه آن مرحوم  به شرح ذیل 
تعرفه شده اند :1- بهروز ربیعی  شماره شناسنامه 2597 نام پدر عقیل نسبت فرزند ذکور 2-  بهزاد ربیعی  شماره شناسنامه 243 نام پدر عقیل نسبت 
فرزند ذکور 3-  بهمن ربیعی  شماره شناسنامه 2598 نام پدر عقیل نسبت فرزند ذکور 4-  بیژن ربیعی  شماره شناسنامه 2972 نام پدر عقیل نسبت 
فرزند ذکور و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 971091 مفاد 
درخواست مزبوررا در یک نوبت  آگهی می نماید  چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه 

به دفتر شعبه  چهارم شورای حل اختاف  لنگرود تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردر خواست  صادر خواهد شد.
ح  5480   قاضی شورای حل اختاف شعبه چهارم شهری لنگرود- یوسفی

آگهی حصر وراثت
 شماره پرونده 970925 آقای/خانم   رضا خوشحال کوشالی به شماره شناسنامه 20 فرزند  اسماعیل این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  بلقیس خانم جمال امیدی فرزند  حسین خان در تاریخ 97/8/28 در شهرستان اهیجان فوت نموده است و ورثه آن 
مرحوم  به شرح ذیل تعرفه شده اند :1- رضا خوشحال کوشالی  شماره شناسنامه 20 نام پدر اسماعیل نسبت فرزند پسر متوفی 2-  حمزه خوشحال 
کوشالی  شماره شناسنامه 4 نام پدر اسماعیل نسبت فرزند پسر متوفی 3-  زهرا خوشحال کوشالی  شماره شناسنامه 32 نام پدر اسماعیل نسبت 
فرزند دخترمتوفی 4-  رقیه خوشحال کوشالی  شماره شناسنامه 31 نام پدر اسماعیل نسبت فرزند  دختر متوفی 5-  فاطمه خوشحال کوشالی  شماره 
شناسنامه 30 نام پدر اسماعیل نسبت فرزند  دختر متوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام 
تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 970925 مفاد درخواست مزبوررا در یک نوبت  آگهی می نماید  چنانچه هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه یازده شورای حل اختاف   اهیجان تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت برابردر خواست  صادر خواهد شد.
ح  5481    قاضی  شورای حل اختاف شعبه  یازده شهری  اهیجان - مجتبی احمدی

اگهی        
دراجرای موادیک و سه قانون فوق تصرفات مالکانه اشخاص به شرح زیراز طرف هیئت حل اختاف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در ثبت اسناد 

و اماک صومعه سرا احراز گردیده که در اجرای ماده 3 قانون مذکور ذیاً آگهی می گردد : 
رای ش�ماره139760318011010698-97/8/13یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل براعی�ان احداث�ی به 
مساحت4099.88مترمربع ازپاک1از5اصلی واقع درسیاه درویشان بخش22گیان خریداری فرزین اسامیه ازنسق ابوالقاسم بابایی که پاک307به 

ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010690-97/8/13یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل براعی�ان احداث�ی ب�ه 
مساحت642.17مترمربع ازپاک259از6اصلی واقع درشیخ محله بخش22گیان خریداری علی احمدی زاده هنده خاله ازنسق طاهراحمدی زاده که 

پاک2114به ان اختصاص یافته است
رای شماره1397603180110101146-97/8/20یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت1506.08مترمربع ازپاک497از6اصلی 

واقع درهنده خاله بخش22گیان خریداری شهربانورفیعی هنده خاله ازنسق ایوب رفیعی که پاک2119به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011047-97/8/20یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت424.95مترمربع 

ازپاک1از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گیان خریداری حسین علی پورمرجقل ازنسق علی اکبرعلی پور که پاک1111به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010239-97/8/1یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکبابخانه به مساحت239.90مترمربع 

ازپاک1از14اصلی واقع درمردخه بخش22گیان خریداری فاطمه دادخواه ازنسق رمضانعلی زراعت کار که پاک713به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011009160-97/7/7یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت250.28مترمربع 
ازپاک18از18اصلی واقع درلیفشاگرد بخش22گیان خریداری هادی دلیری فاح ابادی ازنسق محمودقانع پسند که پاک731به ان اختصاص یافته 

است
رای شماره139760318011010697-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت1255.09مترمربع 
ازپاک37از27اصلی واقع درچوبه بخش22گیان خریداری عباس محبت بخش صومعه سرایی ازنسق حسن حاجتی پور که پاک389به ان اختصاص 

یافته است
رای شماره139760318011010841-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت392.43مترمربع ازپاک1از31اصلی 

واقع درفشخام بخش22گیان خریداری شهین بردبارطاهرگورابی ازنسق ایوب مهرپورشاد که پاک298به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010993-97/8/20یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک باب مغازه به مساحت29 مترمربع ازپاک1341از32اصلی واقع 

درزیده سرا بخش22گیان خریداری سمیه حسن فکرکمایی ازنسق یوسف علی پور که پاک7326به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010692-97/8/13یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت240مترمربع 
ازپاک489از32اصلی واقع درزیده سرا بخش22گیان خریداری ریاب فاح عادلخواه ازسندبیع شرط تراب فاح که پاک7343به ان اختصاص 

یافته است
رای شماره139760318011010694-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت211.17مترمربع 
ازپاک489از32اصلی واقع درزیده س�را بخش22گیان خریداری ریاب فاح عادلخواه ازسندبیع شرط تراب فاح که پاک7345به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011010691-97/8/13یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت220مترمربع 
ازپاک489از32اصلی واقع درزیده س�را بخش22گیان خریداری ریاب فاح عادلخواه ازسندبیع شرط تراب فاح که پاک7344به ان اختصاص 

یافته است
رای ش�ماره139760318011010693-97/8/13یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت250مترمربع 
ازپاک489از32اصلی واقع درزیده س�را بخش22گیان خریداری ریاب فاح عادلخواه ازسندبیع شرط تراب فاح که پاک7346به ان اختصاص 

یافته است
رای شماره139760318011010362-97/8/6یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت255مترمربع 
ازپاک57از33اصلی واقع درخاکیان بخش22گیان خریداری ورثه محموداقدامی کلیدبری ازس�ندبیع شرط مقدس اب بند که پاک2172به ان 

اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010821-97/8/15یک قس�مت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت264مترمربع 
ازپاک57از33اصلی واقع درخاکیان بخش22گیان خریداری علی صالحی مرکیه ازنسق محمدتقی معراجی که پاک2173به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010990-97/8/20یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت396.54مترمربع 

ازپاک37از41اصلی واقع درادمخ بخش22گیان خریداری فیروزه ادمخی ازنسق علی ادمخی که پاک1199به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010828-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت1033.71مترمربع 

ازپاک69از41اصلی واقع درادمخ بخش22گیان خریداری فاطمه شیرین زاد ازنسق موسی شیرین زاد که پاک1200به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011009105-97/7/7یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت145مترمربع 
ازپاک687از42اصلی واقع درعربان بخش22گیان خریداری سمیه کرامتی ماسوله ازنسق حسنعلی خاکپور که پاک9519به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010706-97/8/13یک قس�مت مفروزبه عنوان چهاردانگ مش�اع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به 
مساحت321.08مترمربع ازپاک465از42اصلی واقع درعربان بخش22گیان خریداری محمدرضانویدی پشتیری ازمالکیت محمدجعفرجائی که 

پاک9520به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010707-97/8/13یک قس�مت مفروزبه عنوان دودانگ مش�اع از شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل برانباری به 
مس�احت321.08مترمربع ازپاک465از42اصلی واقع درعربان بخش22گیان خریداری علی نویدی پش�تیری ازمالکیت محمدجعفرجائی که 

پاک9520به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010705-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکبابخانه به مساحت1159.06مترمربع 
ازپاک21از48اصلی واقع درپاسکه بخش22گیان خریداری محمداصانی ابرکوهی ازنسق حسین پورمحمدعلی که پاک241به ان اختصاص یافته 

است
رای ش�ماره139760318011009902-97/7/22یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل برخان�ه ومحوط�ه به 
مساحت1653.16مترمربع ازپاک334از49اصلی واقع درکسمابخش22گیان خریداری بیژنگ کاظمی دهنده ازنسق علی اکبرکاظمی که پاک1102به 

ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010689-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکبابخانه به مساحت726.55مترمربع 

ازپاک390از49اصلی واقع درکسمابخش22گیان خریداری خالدکشورزاده ازنسق علی محمدحسین خاصه که پاک1109به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010686-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب مغازه به مساحت76.77مترمربع 

ازپاک6از50اصلی واقع درقصابسرابخش22گیان خریداری مصطفی فتوحی چوبه ازنسق عابدین ایمانی که پاک542به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010689-97/8/13یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین صیفیکاری ویکبابخانه به مساحت14000مترمربع 

ازپاک101از52اصلی واقع درپیشخان بخش22گیان خریداری نوری عبادی ازنسق کاسعلی ستاره شناس که پاک387به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010827-97/8/15یک قس�مت مفروزبه عنوان شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس�احت7421.80مترمربع 

ازپاک101از52اصلی واقع درپیشخان بخش22گیان خریداری نوری عبادی ازنسق فضیه خطیب که پاک388به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010830-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه وانباری به مساحت1160.10مترمربع 
ازپاک9از53اصلی واقع درازگم بخش22گیان خریداری سیدحسین میراصغری ازنسق سیدحسن میراصغری که پاک311به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010368-97/8/6یک قس�مت مفروزب�ه عنوان3دان�گ مش�اع از 6دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بریکبابخانه به 
مساحت758.71مترمربع ازپاک32از59اصلی واقع درکلسر بخش22گیان خریداری رضاپوراسماعیل کاسانی  ازسندبیع شرط محمدرسول ملک 

دوست که پاک231  به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010367-97/8/6یک قس�مت مفروزب�ه عنوان3دان�گ مش�اع از 6دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بریکبابخانه به 
مساحت758.71مترمربع ازپاک32از59اصلی واقع درکلسر بخش22گیان خریداری حمیدرضاسیاوش ابکناری  ازسندبیع شرط محمدرسول ملک 

دوست که پاک232 به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010829-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت300.6مترمربع 

ازپاک2از71اصلی واقع درپرده سر بخش22گیان خریداری اردشیرمحرم زاده ازنسق رضاعلی محرم زاده که پاک23به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010124-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل براعی�ان احداث�ی به 
مس�احت331.71مترمربع ازپاک50از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیان خریداری فضل اله اش�رف نیا ازمالکیت ولی پاک عقیده که 

پاک1173به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010117-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل براعی�ان احداث�ی ب�ه 
مساحت219.54مترمربع ازپاک50از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیان خریداری غام رضاابراهیم پور ازمالکیت ولی پاک عقیده که 

پاک1174به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011010683-97/7/29یک قس�مت مفروزب�ه عن�وان شش�دانگ ی�ک قطع�ه زمی�ن مش�تمل بریکب�اب مغ�ازه به 
مساحت149.35مترمربع ازپاک32از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیان خریداری جعفرعبدالهی ازنسق محمدجان یداله زبردست که 

پاک1175به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009929-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان 1 س�هم مش�اع از5س�هم از  6دانگ یک قطعه زمین درختکاری به 
مس�احت15246مترمربع ازپاک1از14اصل�ی واقع درزیکس�ار بخش25گیان خریداری مصطفی خورکامی  جهت تجمی�ع باپاک70ازمالکیت 

محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پاک153به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009931-97/7/24یک قس�مت مفروزب�ه عنوان 1 س�هم مش�اع از5س�هم از  6دانگ یک قطع�ه زمین درختکاری 
به مس�احت15246مترمربع ازپاک1از14اصلی واقع درزیکس�ار بخش25گیان خریداری س�یما خورگامی  جهت تجمی�ع باپاک70ازمالکیت 

محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پاک153به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009928-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان 1 س�هم مش�اع از5س�هم از  6دانگ یک قطعه زمین درختکاری به 
مس�احت15246مترمربع ازپاک1از14اصلی واقع درزیکس�ار بخش25گیان خریداری س�یمین خورگامی  جهت تجمی�ع باپاک70ازمالکیت 

محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پاک153به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009930-97/7/24یک قس�مت مفروزبه عنوان 1 س�هم مش�اع از5س�هم از  6دانگ یک قطعه زمین درختکاری به 
مس�احت15246مترمربع ازپاک1از14اصل�ی واقع درزیکس�ار بخش25گیان خریداری سوس�ن خورگامی  جهت تجمی�ع باپاک70ازمالکیت 

محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پاک153به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره139760318011009927-97/7/24یک قس�مت مفروزب�ه عنوان 1 س�هم مش�اع از5س�هم از  6دانگ یک قطع�ه زمین درختکاری 
به مس�احت15246مترمربع ازپاک1از14اصلی واقع درزیکس�ار بخش25گیان خریداری میرحس�ین موس�وی خندان حقیقی  جهت تجمیع 

باپاک70ازمالکیت محمدرضاوابوالقاسم ومهین خورگامی که پاک153به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011011041-97/7/24یک قسمت مفروزبه عنوان 6دانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت350مترمربع 

ازپاک65از14اصلی واقع درزیکسار بخش25گیان خریداری امیدهمتی امندانی  ازنسق محرمعلی همتی که پاک154به ان اختصاص یافته است
رای شماره139760318011010822-97/8/15یک قسمت مفروزبه عنوان 6دانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی به مساحت2907مترمربع 

ازپاک282از20اصلی واقع درقراباء بخش25گیان خریداری سهیازارع قرابائی  ازنسق ورثه هوشنگ یکتا که پاک578به ان اختصاص یافته است
لذا موضوع بر اساس ماده 3 قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد ؛ چنانچه کسی نسب به خریداری و تصرفات مفروزی فوق 
الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی لغایت دو ماه اعتراض خود را کتباً  به این اداره تسلیم نماید و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت، ظرف مدت یک ماه دادخواست به محاکم قضایی ذیصاح تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا ارائه 
نماید . بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت ، متقاضی ثبت می تواند به محاکم قضایی مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست معترض به محاکم را اخذ و به این اداره ارائه نماید و این اداره نیز بدون توجه به اعتراض معترض ، پرونده متقاضی ثبت را حسب تقاضای وی 

تا صدور سند مالکیت به نام متقاضی دنبال خواهد نمود . بدیهی است صدور سند مالکیت به نام متقاضی، مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  .  
 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/9/5                                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/9/19              
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511/157آگهی مزایده
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 32 دادگاه  حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970073 حکم 
به فروش ماترک مرحوم س�ید حس�ن ارحمی و فاطمه بش�یری صادر و مقرر گردد که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل 
و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادس�تان در تاریخ 97/10/11 از س�اعت 9/30 الی 10/15 صبح در محل مجتمع 
قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده شروع و به کس�انی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان 
از اموال مورد مزایده  اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د هزینه 
های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این 
اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: ششدانگ منافع عرصه و اعیان ملک واقع در مشهد خیابان مطهری شمالی 6 پاک 197 دارای 
پاک ثبتی 8865 فرعی مجزی از پاک 5 اصلی بخش 9 مشهد با عرصه موقوفه آستان قدس رضوی به مساحت 149/70 متر مربع 
با کاربری تجاری و اعیانی به مساحت 98 متر مربع مشتمل بر 63 متر مربع مسکونی در همکف به انضمام 2 دربند مغازه به مساحت 
های مفید 13/80 و 13/10 )جمعًا 35 متر مربع( و ارتفاع 3/80 متر، قسمت مسکونی آوار شده و غیر قابل استفاده می باشد یکی از 
مغازه ها خالی و دیگری تعمیرگاه و تعویض روغن اتومبیل می باش�د.دیوار مغازه باربر آجری س�قف یکی آهن با پوش�ش طاق ضرب 
و س�قف دیگر با چوب و پرواز پوش�یده شده است، ملک در منطقه 2 با  تراکم زیاد واقع است که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 

7/700/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد./ج 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/158آگهی مزایده
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 8 دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970085حکم به 
فروش ماترک مرحوم یوسف شریعتی صادر و مقرر گردد که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری 
با حضور نماینده محترم دادس�تان در تاریخ 97/10/10 از س�اعت 11/45 الی 12/30 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی 
مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6  ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد 
مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند 
جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده  اقدام 
گ�ردد ضمن�ا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د هزینه های تنظیم س�ند و نقل و 
انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروش�نده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش�رح اموال 
م�ورد مزای�ده: 1� ی�ک بابت منزل واقع در نبش کاهدوز 38/2 دارای پاک ثبتی 74 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش�هد فاقد س�ند 
شش�دانگ و به مس�احت عرصه 92/26 متر مربع و اعیانی به مس�احت حدود 228 متر مربع مش�تمل بر ساختمانی 2 طبقه همکف 
2 واح�د پارکین�گ و مغازه ل�وازم مبل ) تجاری موقت( و 2 عدد اتاق به مس�احت تقریبی هر کدام 10 متر مرب�ع ، ملک دو ممر، هر 
طبقه یک واحد ش�امل پذیرائی � یک خواب � آش�پزخانه با کابینت فلز � گرمایش بخاری و س�رمایش کولر آبی با قدمت حدود 30 
س�ال که مطابق با نظریه کارشناس�ی به مبلغ 3/110/000/000 ریال برآورد و به فروش می رس�د. 2� یک باب منزل واقع در کوی امیر 
� امیر 41 پاک 24 دارای پاک ثبتی 2816 فرعی از اصلی و مفروز و مجزی ش�ده از 193 بخش 10 مش�هد به مس�احت عرصه 160 
متر مربع و اعیانی حدود200 متر مربع در 2 طبقه ش�امل 2 واحد مجزی ش�ده دارای یک جای پارک در همکف: هر واحد پذیرائی � 
یک خواب � آش�پزخانه سیس�تم گرمایش بخاری و س�رمایش کولر آبی که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 3/180/000/000 ریال 

برآورد و به فروش می رسد./ج
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/159آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 16 دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/4/962581 شرکت 
نوید چرم ایرانیان توس محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 51/800/000 ریال در حق آقای س�ید مهدی مظاهری نظر به اینکه محکوم 
علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرس�ی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رس�می دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/09 از 
س�اعت 11/45 الی 12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد بلوار مدرس � مدرس 6 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه 
تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش�رح اموال مورد مزایده: س�ی جفت کفش )زنانه و مردانه( و چهار عدد کیف 

جمعا به مبلغ 29/500/000 ریال که از طریق مزایده به فروش می رسد/. ب
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/160آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 17 دادگاه  حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/06/961558 آقای احمد 
محمدیان کیا محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 36/532/770/805 ریال در حق موسس�ه بنیاد برکت و نیز مبلغ 1/826/638/540 
ریال نیم عش�ر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی 
به ش�رح ذیل در قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارش�ناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/10 از ساعت 11   الی 11/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده 
واقع در مش�هد بلوار مدرس � مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت 
ارزیابی ش�ده ش�روع و به کس�انی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید می توانند جهت کسب 
اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا 
حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً 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:1/536/560 س�هم متعلق به محکوم علیه از س�هام شرکت ابریش�م صنعت درگز که مطابق با نظریه کارشناسی 
ارزش هر سهم به مبلغ 23/188 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 35/629/753/280 ریال به فروش می رسد./ ف
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

اباغ وقت رسیدگی 
آگهی اباغ وقت رس�یدگی و دادخواس�ت و ضمائم به آقای اکبر صبوحی فرزند محمود  خواهان خانم زهرا بابایی  دادخواس�تی به 
طرفیت خوانده آقای اکبر صبوحی به خواسته طاق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709988410301268 
ش�عبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان سرپل ذهاب ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/29 ساعت 10:00 تعیین که حسب 
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 انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرپل ذهاب- سیروس باشتین

آگهی مزایده
 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سرپل ذهاب در نظر دارد در پرونده اجرایی کاسه 950395 الف مدنی له 1- مهناز 2- رسول 
3- فاطمه همگی آرخ علیه 1- فرحناز 2- حیدر 3- جعفر 4- آمنه 5- عاطفه 6- ش�هناز همگی آرخ 7- بتول برزگر اموالی را : ش�امل: 
1- ساختمان مسکونی واقع در سرپل ذهاب کل داوود به مساحت تقریبی 800 مترمربع با توجه به نوع ساخت و ساز و میزان زمین و قرار 
گرفتن ملک در مس�یر جاده اصلی و نزدیکی به شهر طبق مساحی صورت گرفته توسط کارش�ناس رسمی دادگستری 450000000 ریال 
معادل چهل و پنج میلیون تومان تعیین گردیده است در مورخ 1397/10/15 ساعت 10/30 صبح از طریق مزایده حضوری در محل اجرای 
احکام دادگستری شهرستان سرپل ذهاب بفروش برساند طالبین می توانند پنج روز قبل از موعد فروش )مزایده ( جهت بازدید از اماک 
مزبور مراجعه نمایند. مورد مزایده از قیمت پایه شروع و به هرکس که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید تعلق می گیرد و برنده در مزایده 
اعام می گردد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس در روز جلسه مزایده از برنده اخذ می گردد و به حساب سپرده دادگستری واریز می 
شود الباقی بهای مزایده حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده بایستی توسط برنده مزایده پرداخت و به حساب دادگستری تودیع 
گردد. پس از تودیع کامل بهای مزایده، و وصول هزینه های قانونی و اجرای ملک برابر مقررات به برنده مزایده تسلیم و تحویل می گردد. 
دادورز اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری سرپل ذهاب- کیانوش باشتی

آگهی حصر وراثت 
خانم ثریا پروانه دارای شناس�نامه ش�ماره 1418 بشرح دادخواست به کاسه 542/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مرحومه فرصت کرمی بشناسنامه 8 در تاریخ 1396/10/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- حمید پروانه به ش ش 1417 صادره از اسام آباد غرب)پسرمتوفی ( 2- علیرضا پروانه به ش ش 
34 صادره از گیانغرب)پسرمتوفی ( 3- ملک پروانه به ش ش 27 صادره از گیانغرب )دختر متوفی ( 4- ثریا پروانه به ش ش 1418 صادره 
از اسام آباد غرب )دختر متوفی ( 5- ملوک پروانه به ش ش 35 صادره از گیانغرب )دختر متوفی ( 6- زهرا پروانه به ش ش 3320045131 
صادره از گیانغرب )دختر متوفی ( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورای حل اختاف گیانغرب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمید رضا یزدان پناه

آگهی حصر وراثت 
خانم مهین پروره دارای شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست به کاسه 558/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان جیران پروین بشناسنامه 2670 در تاریخ 1381/11/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به1- کورش باقری فرد به ش ش 22 صادره از گیانغرب)پسر متوفی ( 2- علی اشرف باقری فرد به ش ش 
9932 صادره از گیانغرب)پس�رمتوفی ( 3- کیومرث باقری فرد به ش ش 20 صادره از گیانغرب)پس�رمتوفی (4- مهری پرور به ش ش 
4262 صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 5- مهین پروره به ش ش 21 صادره از گیانغرب)دختر متوفی ( 6- ناهید باقری فرد به ش ش 
3320126245 صادره از گیانغرب)دختر متوفی( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف گیانغرب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

آگهی حصر وراثت 
خانم مهین پروره دارای شناسنامه شماره 21 به شرح دادخواست به کاسه 559/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان کورش باقری فرد بشناسنامه 22 در تاریخ 1394/4/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به1- علی اش�رف باقری فرد به ش ش 9932 صادره از گیانغرب)برادر متوفی ( 2- کیومرث باقری فرد 
ب�ه ش ش 20 ص�ادره از گیانغرب)برادر متوفی ( 3- مهری پرور به ش ش 4262 ص�ادره از گیانغرب)خواهر متوفی ( 4- مهین پروره به 
ش ش 21 ص�ادره از گیانغرب)خواهر متوف�ی ( 5- ناهید باقری فرد به ش ش 3320126245 صادره از گیانغرب)خواهر متوفی ( متوفی 
به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف گیانغرب تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

آگهی حصر وراثت 
آقای جال محمدبیگی دارای شناس�نامه شماره 354 بشرح دادخواست به کاس�ه 547/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان سلین محمدبیگی بشناس�نامه 3320325361 در تاریخ 1397/4/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به1- جال محمدبیگی به ش ش 354 صادره از گیانغرب)پدر متوفی ( 2- زهرا 
عظیم زاده به ش ش 12564 صادره از گیانغرب)مادر متوفی ( متوفی به غیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد.  اینک شورا با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختاف گیانغرب تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف مرکزی گیانغرب- حمیدرضا یزدان پناه

511/161آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/8/960422- 1� مهدی 
دلربای دولت آبادی 2� ابوالفضل عرفانیان خالو کهن نوغانی 3� امیر نظافت محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 964/440/660 ریال در حق 
سعی ذوالفقاری زاده و نیز مبلغ 48/147/032 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش  اقدامی  نکرده 
اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس 
رس�می دادگستری به ش�رح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/10 از ساعت 10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام 
مدنی مشهد واحد مزایده در مشهد بلوار مدرس � مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب 
اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا 
حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً 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:43 قلم لوازم توقیفی از محکوم علیه آقای مهدی دلربایی دولت آبادی در تعداد مختلف ) از جمله رادیاتور، پمپ 
نیم اس�ب، انواع کف کش، انواع پمپ، انواع مخزن، توالت فرنگی، فیلتر ، پکیج و ...( که جمعا مطابق با نظریه کارشناس�ی به مبلغ 

200/000/515 ریال به فروش می رسد./ف
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/162آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 31 دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/4/970137 شرکت 
چکاوک پاک توس محکوم است به پرداخت 1� مبلغ 50/000/000 ریال در حق آقای محمد رسول زاده و نیز مبلغ 1/000/000 ریال نیم 
عش�ر دولتی 2� مبلغ 75/996/436 ریال محکوم به در حق آقای مهران محمدی به عاوه مبلغ 1/800/000 ریال نیم عش�ر دولتی 
بابت کاسه پرونده 110/6/970712 نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم 
له اموالی به ش�رح ذیل در قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارش�ناس رسمی دادگستری به 
ش�رح ذی�ل ارزیابی و مق�رر گردیده در تاریخ 97/10/11 از س�اعت 8 الی 8/45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد 
واحد مزایده در مش�هد بلوار مدرس � مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از 
قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع و به کس�انی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید می توانند جهت 
کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد 
ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقداً و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د هزینه های تنظیم س�ند و نقل و انتقال 
مطابق با مقررات و رویه قضایی وبدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. 
شرح اموال مورد مزایده: یک دستگاه چونه گیر نان ساخت صنایع پخت مشهد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 125/000/000 

ریال به فروش می رسد. /ف
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد � سید محمدرضا تشنگر

511/163آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه الهه قربانی حیدرآباد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه ش�ماره 9709977514400606 صادره از ش�عبه 314 در پرونده ش�ماره 970226 محکوم به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته مبلغ 3/025/000 ریال هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ 450/000 ریال هزینه نش�ر و 
خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رسید 97/2/15 تا یوم اادا در حق محکوم له علی اصغر جلیلیان فتاحی 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.
دفتر شعبه 314 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/164آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه سید آرش حسنی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977506300494 صادره از شعبه 183 در پرونده شماره 183/960882 محکوم به پرداخت 1� مبلغ نود و 
دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2� مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و هزینه درج آگهی 
3� خس�ارت تاخیر تادیه وفق ش�رایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم دادخواست )96/10/4( لغایت 
یوم ااداء در حق خواهان صادر و اعام می گردد در حق محکوم له زهرا سلطانی قشه توتی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت  به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این 

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

511/165آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سودابه غفارزاده کرمانی
  شماره بایگانی: 970807 خواهان مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین دادخواستی به طرفیت خوانده سودابه 
غفارزاده کرمانی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9709987514600802 شعبه 316 شورای 
حل اختاف مجتمع ش�ماره 4 شهرس�تان مش�هد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/22 س�اعت 8/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید 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. 
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان  
مشهد � راحله صادق الحسینی

511/166آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به عسگر زراعتکار
ش�ماره بایگانی: 970629 خواهان مهدی حس�ین پور دادخواستی به طرفیت خوانده عسگر زراعتکار به خواسته مطالبه وجه مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987514600624 شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان 
مش�هد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 97/10/29 س�اعت 9/30 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
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 نش�انی کامل خود، نس�خه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه  شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 6 شهرستان  مشهد � مریم پژند
511/167آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حسین احمدی طارسی فرزند جلیل

ش�ماره بایگانی: 970878 خواهان س�عید غامعلی زاده دادخواس�تی به طرفیت خوانده حس�ین احمدی طارس�ی فرزند جلیل  به 
خواس�ته مطالبه خس�ارت مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709987514600872 شعبه 316 شورای حل 
اختاف مجتمع ش�ماره 4 شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/10/29 س�اعت 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 316 شورای  حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان 
مشهد � راحله صادق الحسینی

511/168آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به ابراهیم جامی
ش�ماره بایگانی:970805 خواهان علیرضا عباسیان دادخواستی به طرفیت خوانده ابراهیم جامی فرزند  غامرضا به خواسته مطالبه 
وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987514600800 شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 
4 شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/10/29 س�اعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 316 شورای  حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان 
مشهد � راحله صادق الحسینی

511/169آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مهری مهدی زاده عاف
ش�ماره بایگانی:970840 خواهان حسن اصغرپور سیستانی فرزند محمدرضا دادخواستی به طرفیت خوانده مهری مهدی زاده عاف 
به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9709987514600834 ش�عبه 316 شورای حل 
اختاف مجتمع ش�ماره 4 شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/10/29 س�اعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت 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.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 316 شورای  حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان 
مشهد � راحله صادق الحسینی
511/170آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به علی اکبر علی بیکی فرزند محمد تقی

ش�ماره بایگانی:970829 خواهان فاطمه رحمتی محمودی دادخواس�تی به طرفیت خوانده علی اکبر علی بیکی فرزند محمد نقی به 
خواس�ته مطالبه خس�ارت مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709987514600823 شعبه 316 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/10/30 ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 316 شورای  حل اختاف مجتمع شماره 4 شهرستان 
مشهد � راحله صادق الحسینی

511/171آگهی
خواهان غامحس�ین عرب بنی ش�یبانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده فرزانه جوان مقدم به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورا حل 
اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل  اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد واقع 
در � بل�وار کوث�ر � کوثر 15 ارجاع و به کاس�ه 183/970795 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/10/29 و س�اعت 9 تعیین 
ش�ده 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 از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده 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 گردد.
شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/172آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به مریم انداز فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای س�ید محمد رضوی 
علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977508601305 در پرونده کاس�ه 970761 به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف الی 
یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 917/000 ریال بابت خس�ارت تاخیر وارده به س�بب هزینه دادرس�ی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه 
درج آگهی در حق خواهان )سید محمد رضوی( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از 

تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. .
منشی شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/173آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای جواد عطاران فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای جواد جهان 
تیغ ثمره  علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977508601303 در پرونده کاسه 970843 به پرداخت 
مبلغ 27/750/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
97/7/12 الی یوم ااداء بر مبنای ش�اخص نرخ تورم و نیز پرداخت مبلغ 1/106/875 بابت خس�ارت وارده و مبلغ 450/000 ریال بابت 
هزینه درج آگهی به س�بب هزینه دادرس�ی در حق خواهان ) جواد جهان تیغ ثمره( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. .
منشی شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/174آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای س�ید عیس�ی حکیم زاده فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواست آقای 
احس�ان رضاپور علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم ش�ماره 9709977508601298 در پرونده کاسه 970800 به 
پرداخت مبلغ 174/014/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به سبب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید 
چک 95/9/2 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 2/571/175 ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ 45/000 تومان 
بابت حق الدرج آگهی در حق خواهان )احس�ان رضاپور( محکوم ش�ده اید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج میگردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. .
منشی شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/175آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای/ خانم عمر ش�ه بخش  که مجهول المکان می باش�د اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977508600762 صادره از ش�عبه 247 در پرونده ش�ماره 970356 محکوم به پرداخت مبلغ 
38/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
ال�ی ی�وم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 947/000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی و 450/000 ریال بابت هزینه درج 
آگهی در حق محکوم له آقای/ خانم قادر وحدانی و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 
ب�ه اج�رای 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 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/176آگهی
بدینوس�یله پی�رو آگه�ی ه�ای قبلی ب�ه آقای�ان 1� مجتبی بخش�نده 2� امی�ر قاس�می 3� محمدرضا پ�ور محمدی�ان لنگرودی 
فع�ا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت خانم مریم وحدانی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وج�ه به موجب حکم 
شماره9709977516501305 در پرونده کاسه 970835 به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 82/350/000 ریال بابت اصل خواسته 
و جب�ران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاری�خ صدور چک 1396/7/20 الی ی�وم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 
290537 تومان بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی در حق خواهان )مریم وحدانی( محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/177آگهی اباغ نظریه کارشناسی
خواه�ان کامران مهماندوس�ت دادخواس�تی به طرفیت خوانده مریم مش�رفی به خواس�ته مطالبه وجه تقدی�م دادگاه های عمومی 
شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد 
� میدان میرزا کوچک خان � روبروی تاار پردیس ارجاع و به کاس�ه 970679 ثبت گردیده اس�ت و به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس�ت خواهان به اجرای قرار کارشناس�ی خوانده ضمن اعام نش�انی کامل خود و جهت ماحظه نظریه کارشناس�ی 

و در صورت هر گونه اظهار نظر و اعتراض ظرف مهلت یک  هفته پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه نمایید.
مسئول دفتر شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/178آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/ خانم حسین مومن که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977509400981 صادره از ش�عبه 255 در پرونده ش�ماره 970483 محکوم به حکم بر محکومیت 
تضامن�ی خواندگان )حس�ین مومن، مرتضی ش�هیدی( به پرداخت مبل�غ 44/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( 
خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 8/30� 1394/12/30 الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 2177000 ریال 
بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرس�ی در حق خواهان )محسن نصیری( در حق محکوم له آقای/ خانم محسن نصیری و نیم  
عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت 

دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/179آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای/ خانم پروین رنجبر بیدختی و سامان حامد منفرد که مجهول 
المکان می باش�د اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977509400904 صادره از ش�عبه 255 در پرونده شماره 970350 
محک�وم ب�ه حکم ب�ر محکومیت تضامنی خوان�دگان )خانم پروین رنجب�ر بیدختی و آقای س�امان حامد منفرد( ب�ه پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خس�ارت وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چک 1396/11/25 
الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 1025000 ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرسی تمبر و آگهی روزنامه در حق خواهان 
)آقای محس�ن نصیری( در حق محکوم له آقای/ خانم محس�ن نصیری و نیم عش�ر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/180آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای جواد مجیدی سنگانی فعا مجهول المکان  اباغ می شود در مورد دادخواست آقای حمید 
قدس�ی سنگانی علیه شما به خواسته مطالبه خس�ارت به موجب حکم شماره 9709977508901279 در پرونده کاسه 970751 به 
پرداخت مبلغ 59/000/000 ریال پنجاه و نه میلیون ریال بابت اصل خواس�ته خس�ارت وارده در اثر تصادف و افت قیمت به خودرو به 
ش�ماره 36�267ص 57 به انضمام مبلغ 1125500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 450/000 ریال هزینه 
آگه�ی در حق خواهان صادر و محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج میگردد رای ص�ادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/181آگهی 
بدینوس�یله پی�رو آگهی های قبلی به آق�ای مهدی طایعی فعا مجهول المکان  اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای مرتضی 
اس�ماعیلی نژاد علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977508901272 در پرونده کاس�ه 970736 به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس�ته یک فقره چک به ش�ماره 452054�1394/11/16 و جبران )پرداخت( خسارت 
وارده به س�بب تاخیر در تادیه از تقدیم دادخواس�ت الی یوم ااداء براساس نرخ ش�اخص بانک مرکزی و نیز پرداخت مبلغ 917000 
ریال بابت خسارت وارده به سبب هزینه دادرسی و مبلغ صدو پنجاه هزار ریال بابت درج آگهی در حق خواهان )مرتضی اسماعیلی 
نژاد( صادر و محکوم ش�ده اید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/182آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد باقر حلیمی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای محمد 
ابراهیم محمدی علیه شما بخواسته مطالبه اجرت المثل به موجب حکم شماره 9709977508901284 در پرونده کاسه 970770 به 
پرداخت ده میلیون ریال بابت قس�متی از اجاره معوقه ماه 1397/4/8 و مبلغ نودو هفت میلیون و دویس�ت و شش هزار و ششصد و 
شصت ریال بابت اجرت المثل از مورخ 1397/4/8 لغایت 97/6/18 به مدت 70 روز ماهیانه به مبلغ چهل و یک میلیون و ششصد و 
شصت هزار ریال براساس اجرت المسمی و مبلغ نود میلیون ریال و خسارت تاخیر در تخلیه طبق قرارداد روزانه مبلغ یک میلیون 
و پانصد هزار ریال به مدت 60 روز و مبلغ س�ه میلیون و شش�صد و چهل و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ چهارصد و 
پنجاه هزار ریال هزینه آگهی در روزنامه خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست از مورخه 1397/6/17 لغایت وصول محکوم 
به براساس شاخص نرم  تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه 250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/183آگهی
بدینوس�یله پی�رو آگه�ی های قبلی ب�ه آقای محمد رض�ا داکه و حمیدرض�ا غامی فعا مجه�ول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت آقای محمد علی زحمتکش علیه ش�ما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977508901240 در پرونده 
کاس�ه 970561 به قانون  آئین دادرس�ی مدنی تضامنی مبلغ یکصد و ش�صت و س�ه میلیون و نهصد و پانزده هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه میلیون و هفتصد و نود هزار و نهصد و سی و هفت هزار ریال )هزینه تمبر آگهی روزنامه( هزینه دادرسی در حق 
خواه�ان محکوم می نماید رای صادره قابل واخواهی در ش�ورا ظرف 20 روز پس از اب�اغ  قابل تجدید نظرخواهی در محاکم قضائی 
مش�هد ظرف بیس�ت روز پس از اباغ می باشد و در خصوص خس�ارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست 1397/4/31 لغایت 
وصول محکوم به پرداخت به براساس شاخص نرم تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می دارد 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.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 250 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/184آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای مس�عود غفاری مقدم فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای سعید 
محمدی علیه شما بخواسته مطالبه وجه سفته به موجب حکم شماره 9709977508901297 در پرونده کاسه 970814 به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته یک فقره سفته بابت و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1397/6/26 لغایت 
یوم ااداء براس�اس نرخ ش�اخص بانک مرکزی و هزینه دادرسی به مبلغ 1482/000 ریال مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت درج 
آگه�ی روزنام�ه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 250 مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/185آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
شماره بایگانی:970866  خواهان 1� هادی پایدار مقدم 2� احمد ارفع رحیمیان دادخواستی بطرفیت 1� سید 
محمد 2� سید امیر 3� علیرضا 4� زهرا 5� فاطمه همگی فخاری نیک 6� محبوبه نودهی 7� سعید خداپرست 
8� س�عید خالق پرس�ت 9� هادی ایوب زاده بخواس�ته تخلیه و غیره تقدی�م دادگاه عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 28  ارجاع گردیده و به شماره 970866 ثبت و وقت رسیدگی برای 1397/11/06 ساعت 11 
صبح تعیین ش�ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهم رس�اند چنانچه بعدا اباغی به وسیله آگهی ازم باشد 

فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 28 دادگاه عمومی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � اسماعیل 
کاشکی

511/186آگهی اباغ دادنامه
ش�ماره بایگانی :970526-. بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای رئوف نخعی سیس�تانی مجهول المکان اباغ می شود که در 
پرونده کاس�ه 26/970526 طبق دادنامه ش�ماره 9709977577601242 به پرداخت مبلغ 38533174 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 4148798 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 می باشد.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه  حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � باقری

511/187آگهی اباغ دادنامه
 بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای داود حس�ینی مجهول المکان اباغ می ش�ود که در پرونده کاسه 
26/970516 طب�ق دادنامه ش�ماره 9709977577601243 به پرداخت مبل�غ 10420502101 ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ 485861174 ریال بابت هزینه دادرس�ی محکوم گردیده اید. مراتب بدینوس�یله در روزنامه 

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

511/188آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به خانم اش�رف کاه چی فرزند ابراهیم مجهول المکان اباغ می ش�ود که 
در پرون�ده کاس�ه 26/960804 طبق دادنام�ه ش�ماره 9709977577601226 و 9709977577601226 به 
پرداخت مبلغ 4186420878 ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت هزینه دادرسی . محکوم گردیده اید مراتب 
بدینوس�یله در روزنام�ه درج می  گ�ردد . رای صادره  غیابی و ظرف مدت 20 روز پ�س از اباغ قابل واخواهی 

در این دادگاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه  حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � باقری

511/189آگهی اباغ وقت دادرسی
کاس�ه پرونده: 23/970935 . وقت رس�یدگی: 97/11/13 س�اعت 8 صبح. خواهان: علیرضا حبیب زاده فرزند حبیب اله  خوانده: 
نوید احمدی فرزند رمضانعلی. خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاههای عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 23 دادگاه 
عمومی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا 

جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه  عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
توایی

511/190آگهی اباغ اجرائیه
خانم مریم پودینه فرزند ابراهیم پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد بطرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می شود 
که پرونده کاسه 23/950156 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه مربوطه 
9609977577300116 محکوم علیها محکوم هستند به پرداخت تضامنی مبلغ 258/157/125 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 
8/395/499 ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه که از تاریخ سر رسید چک 
تا زمان پرداخت براساس نرخ شاخص کاا اعامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم 
عش�ر دولت�ی در حق صندوق دولت. لذا مراتب فوق طبق مواد 9� 118� 119 قانون اج�رای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی 
درج میگردد وده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د. پس از این برای عملیات اجرائی یا اخطار دیگر به شما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبًا به دادگاه اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
روحبخش

511/191آگهی اباغ وقت رسیدگی
وقت رسیدگی :1397/10/29 ساعت 8 -خواهان حمید سلطانی فرزند محمد خوانده: محمد صادق وحدانی . خواسته: مطالبه وجه دو 
فقره فاکتور. خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 21 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت  مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 21دادگاه عمومی حقوقی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
سعید ظفر شایسته

511/192آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان/ ش�اکی تعاونی ثامن اائمه دادخواس�تی به طرفیت خوانده/ مهدی باقری یکتا فرزند محمد به خواس�ته مطالبه وجه چک 
ومطالبه خس�ارت دادرس�ی و مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مش�هد نموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد )47 حقوقی س�ابق(  واقع در اس�تان خراسان رضوی � 
شهرس�تان مشهد� ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کاس�ه 970873 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/10/29 ساعت 9 
تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم پس از نش�ر 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 گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام  خمینی شهرستان مشهد )47 
حقوقی سابق( � علی خانی

511/193آگهی اباغ اجراییه
ش�ماره بایگان�ی :970288-. بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی ب�ه محکوم علیهم مجهول المکان راضی�ه و مرضیه و بتول و محمد 
ش�هرت همگ�ی قربانزاده همگی فرزند علی اصغر و زهرا خانم گل زاریان فرزند عیدگاه�ی و بگم مرادقلی فرزند اکبر، مفاد اجراییه 
صادره از شعبه 18 دادگاه حقوقی مشهد اباغ تا ظرف مدت 10 روز نسبت به انجام آن اقدام نمایید. ضمن صدور حکم به اثبات وقوع 
عق�د بی�ع بین محکوم له و  مورث محکوم علیهم در خصوص یک واحد آپارتمان به پاک ثبتی 60662 فرعی از 175 اصلی بخش 10 
مش�هد به مس�احت 68/16 مترمربع موضوع قرارداد عادی ش�ماره 0443037 مورخ1390/05/23 محکوم علیهم محکوم هستند به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال آپارتمان مذکور بنام محکوم له و پرداخت مبلغ 4/236/802 ریال بابت هزینه 

دادرسی و پرداخت مبلغ 2/400/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی.
مدیر شعبه 18 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام  خمینی مشهد � کریمی

511/194آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امین مهدوی فرزند امیر
خواهان آقای علی طالع پور دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای امین مهدوی فرزند امیر به خواس�ته 1� تامین خواسته )وجه یک 
فقره چک به ش�ماره 901/12828947 مورخ 1394/11/24 عهده بانک پس�ت بانک ای�ران( 2� مطالبه وجه چک )یک فقره چک به 
ش�ماره 901/12828947 مورخ 1394/11/24 عهده پس�ت بانک ایران( به مبلغ 240/000/000 ریال 3� مطالبه خس�ارت دادرسی 4� 
مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970493 ش�عبه 18 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع قضایی امام خمینی شهرس�تان مش�هد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/16 س�اعت 10 صبح تعیین که حسب دستور 
دادگاه طب�ق موض�وع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول الم�کان بودن خوانده آقای امین مه�دوی فرزند امیر 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 
آگه�ی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی  کامل خود، نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریاف�ت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سیده 
زهره نوری

511/195آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای برات شکس�ته کراتی که مجهول المکان می باش�د اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977516200867 صادره از ش�عبه 263 در پرونده ش�ماره 970469 محکوم به پرداخت مبلغ 
پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تاخیر در تادیه براساس »فرمول مبلغ چک ضربدر 
شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ تادیه وجه چک تقسیم بر شاخص بهای کااها و خدمات مصرفی در تاریخ 92/4/25 
صدور چک« و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و یازده هزار و پانصد ریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی 
و هزینه درج آگهی در حق محکوم له آقای محمد عباس زاده و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتش�ار 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.
دفتر شعبه 263 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

511/196آگهی تبادل لوایح تجدید نظرخواهی
. بدینوسیله در اجرای دستور مواد 73 و 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی، به آقای محمد موایی 
فوزی فعًا مجهول المکان اباغ می شود که از دادنامه شماره 9709977577700441 در پرونده شماره 27/970103 شرکت حمل و 
نقل جاده ابریش�م تجدید نظرخواهی نموده اس�ت. لذا مراتب با درج در روزنامه به شما اباغ می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار 
این آگهی، با مراجعه به دفتر دادگاه و اعام نش�انی اقامتگاه خود و  دریافت نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم تجدید نظرخواهی ، 
چنانچه پاسخی دارید کتبًا اعام نمائید. پس از گذشت ده روز از انتشار آگهی اعم از این که پاسخی از ناحیه شما رسیده یا نرسیده 

باشد، پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.رایگان
مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه حقوقی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/197آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم معصومه جلیلی معیل فرزند 
رجبعلی 

خواهان آقای حمید اس�دیان دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم معصومه جلیلی معیل فرزند رجبعلی به خواس�ته 1� مطالبه وجه 
چک ) 6 فقره چک به ش�ماره ه�ای 369561 مورخ 1397/02/10 به مبلغ 60/000/000 ری�ال و 369564 مورخ 1397/05/10 به مبلغ 
87/000/000 ری�ال و 369563 م�ورخ 1397/4/10 ب�ه مبلغ 87/000/000 ریال و 369574 م�ورخ  1397/06/20 به مبلغ 100/000/000 
ری�ال و 369562 مورخ 1397/03/10 به مبلغ 60/000/000 ریال و 369560 مورخ 1397/1/20 به مبلغ 60/000/000 همگی عهده بانک 
صادرات ش�عبه میدان طبرس�ی مش�هد( به مبلغ 454/000/000 ریال 2� مطالبه خسارت دادرس�ی 3� مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970835 ش�عبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرس�تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/16 س�اعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی به علت  مجهول المکان بودن خوانده خانم معصومه جلیلی معیل فرزند رجبعلی و درخواس�ت خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد� سیده زهره 
نوری

511/198آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیروآگه�ی های قبلی به آقایان غامحی�در و امیر محمد نور الهی و خانمها فاطمه روش�ن علی و 
الهه نور الهی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای مس�عود وکیل زاده علیه شما در 
کاسه پرونده 970298 به موجب حکم شماره 9709977580000841 به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال 
بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی طبق تعرفه از محل ماترک مورثشان، در حق خواهان محکوم شده اید. 
مراتب بدین وس�یله در روزنام�ه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاری�خ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است. 
از طرف مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی مشهد  مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
)50 حقوقی سابق( � مجید خلقی

511/199آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
خواهان آقای حسین لزگی دادخواستی به طرفیت آقای مهدی منصوری جاغرق به خواسته مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی نموده که  جهت رسیدگی 
به ش�عبه 17 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970856 ثبت و وقت رسیدگی برای 97/10/27 ساعت 
9 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده مهدی منصوری جاغرق به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد کثیراانتشار آگهی 
می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود 
نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا 

اباغی به وسیله آگهی ازم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
از طرف مدیر دفتر شعبه 17 دادگاه عمومی مشهد  مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
)50 حقوقی سابق( � مجید خلقی

511/200آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان
کاس�ه پرون�ده: 31/970895 وقت رس�یدگی : مورخه 1397/11/01 س�اعت 12/30 خواه�ان : بانک صادرات 
خوانده: جواد عابدی. خواس�ته: مطالبه وجه. خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 31 ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی میشود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند . 
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/201آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان 
کاس�ه پرونده: 31/970112 وقت رس�یدگی : مورخه 1397/10/29 ساعت 8 خواهان : براتعلی ابراهیمی و محمد امیر پور. خوانده: 1� 
وحید ذرات 2� داود اس�امی کهجه. خواس�ته: اثبات بطان عقد بیع. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 31 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی میش�ود. تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند . 
مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/202آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده: 30/970707 وقت رسیدگی : مورخ 97/10/25 ساعت 11.  خواهان : محسن گفتاری خیبری فرزند محمد. خوانده: جواد 
کراچیان فرزند محمد. خواسته: اثبات وقوع بیع � الزام به ایفای تعهد � تسلیم مبیع � مطالبه خسارت. خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه 30 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی میشود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
میرزاپور

511/203آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پی�رو آگهی ه�ای قبلی به آقای/ خان�م محمدرضا زرش�کی فرزند عباس فعا مجه�ول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت خانم هما سریری فرزند محمدرضا علیه شما به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 300183-97/02/26 شعبه 
183 ش�ورای حل اختاف مش�هد به موجب دادنامه ش�ماره 97/05/16 � 9709977578000569 در پرونده کاس�ه 30/970/374 
تجدید نظرخواهی را وارد تشخیص داده و با تصحیح دادنامه معترض عنه به این صورت )خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک مورخ 
92/03/19 تا زمان تادیه دین براس�اس ش�اخص تورم( در حق خواهان محکوم ش�ده 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.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
میرزاپور

511/204آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای/ خانم ابوالفضل مقدس فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای مرتضی 
مریدزاده فرزند قدرت اله علیه شما به خواسته مطالبه وجه � مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به  موجب دادنامه شماره 
9709977578001027� 97/09/05 در پرون�ده کاس�ه 30/960162 به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته در حق 
خواهان و جبران خسارت دادرسی محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � 
میرزاپور

511/205آگهی اباغ اجرائیه
آقای حسین عرفانی زاده فرزند علی پیرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی آقای حمید قلی پور برکوک به طرفیت شما بدینوسیله 
اباغ می ش�ود که پرونده کاس�ه 30/970368 منجر به صدور اجرائیه بر  علیه شما مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه 
خودرو هیوندا توس�ان س�فید رنگ مدل 2010 به ش�ماره انتظامی 22 ایران 841 م 33 در حق خواهان و نیز پرداخت نیم عشر دولتی 
درح�ق دولت گردیده اس�ت لذا مراتب ف�وق برابر مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی ی�ک نوبت در روزنامه محلی درج می 
گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما 

نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � هاشم 
نمازی بایگی

511/206آگهی اباغ اجرائیه
آقای علی جهانی فرزند حس�ین پیرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی آقای محمدرضا غامیان رونگ به طرفیت ش�ما بدینوس�یله 
اباغ می ش�ود که پرونده کاس�ه 30/960820 منجر به صدور اجرائیه بر  علیه ش�ما مبنی بر پرداخت تضامنی مبلغ 2/500/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 87/015/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 57/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خس�ارت تاخیر تادیه بر مبنای ش�اخص نرخ تورم اعامی بانک مرکزی از تارریخ 96/10/20 تا زمان یوم تادیه دین در حق خواهان و 
پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت گردیده اس�ت لذا مراتب فوق برابر مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در 
روزنامه محلی  درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرائی اباغ 

یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � هاشم 
نمازی بایگی

511/207رونوشت آگهی حصر وراثت
 نظر به اینکه آقای حس�ن  کوهی دارای شناس�نامه شماره 1262 به شرح دادخواست به کاسه 230/970679 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولی  کوهی به شناسنامه 1338 در تاریخ 1397/3/3 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1� عفت فداکار نقندر فرزند اس�داله ش 1276 ت ت 1314 
صادره از مشهد همسر متوفی. 2� حسن کوهی فرزند ولی ش 1262 ت ت 1349 صادره از مشهد فرزند متوفی. 3� داود کوهی فرزند 
ول�ی ش 550 ت ت 1340 صادره از تهران فرزند متوفی 4� محس�ن کوهی فرزند ول�ی ش 11872 ت ت 1346 صادره از تهران فرزند 
متوف�ی 5� عل�ی اصغ�ر کوهی فرزند ولی ش 40345 ت ت 1343 صادره از مش�هد فرزند متوفی. اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./.م
رئیس شورا � شعبه 230 شورای حل  اختاف  شهرستان مشهد �

511/208آگهی
بدینوسیله در کاسه پرونده 22/970919 وقت رسیدگی 1397/11/14 ساعت 9 صبح خواهان آقای سیدابراهیم 
فاضل�ی حس�ن آبادی با وکالت خانم الهه باقرزاده خواس�ته اثبات وقوع بیع دادخواس�تی تس�لیم دادگاههای 
عمومی که جهت رس�یدگی به ش�عبه 22 حقوقی مش�هد ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان آقایان و خانمها 1� غامعلی فاحت ش�ورچه فرزند حس�ن 2� زهرا حس�ینی 
فرزند اس�ماعیل 3� زه�را دلیر فرزند غامرضا 4� طوبی فاحت ش�ورچه فرزند علی اکبر 5� س�مانه فاحت 
ش�ورچه فرزند علی اکبر 6� حدیث فاحت ش�ورچه فرزند علی اکبر 7� انس�یه فاح�ت فرزند علی اکبر 8� 
علی فاحت فرزند علی اکبر 9� فاطمه فاحت فرزند علی اکبر 10� معصومه سیفی قنبر آباد 11� اکرم مختاری 
ش�ورچه فرزند محمد حس�ن 12� زهره مختاری شورچه فرزند محمد حس�ن 13� زکیه مختاری شورچه فرزند 
محمد حس�ن 14� وجیهه مختاری شورچه فرزند محمد حسن 15� ملیحه مختاری شورچه فرزند محمد حسن 
16� اعظم مختاری ش�ورچه فرزند محمد حس�ن 17� اقدس مختاری ش�ورچه فرزند محمد حس�ن 18� محمد 
مختاری شورچه فرزند محمد حسن 19� زهرا مختاری شورچه فرزند محمد حسن 20� فاطمه مختاری شورچه 
فرزند محمد حسن 21� سید حسین مجد مرویان فرزند سید حسن به درخواست خواهان و به دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 73   قانون آئین دادرسی مدنی دستور فرمائید آگهی ارسالی را برای یک نوبت در روزنامه های 
کثیراانتشار / محلی استان نشر تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه مراجعه وضمن 
اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی 
حضور بهم رس�اند چنانچه بعدا اباغی به وس�یله آگهی ازم شود فقط یک نوبت نشر و مدت آن ده روز خواهد 

بود و یک نسخه از آگهی منتشره را جهت انضمام به پرونده به این شعبه ارسال نمایید.
مدیر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � زهرا عارفی 
زاده

511/209آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم ماندانا خانلوئی فرزند 
امیر قلی

خواهان آقای محس�ن یزدیانی دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم ماندانا خانلوئی فرزند امیر قلی به خواس�ته مطالبه وجه مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 970809 ش�عبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مش�هد ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/14 س�اعت 8/15 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی به علت  مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مرات�ب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام  نشانی 

کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � حسن 
صدیقی

511/210آگهی اباغ اجرائیه
آق�ای محم�ود تفقدی تفضلی پیرو آگهی های قبل�ی در خصوص دعوی پروانه محم�ودی فرزند محمود، فرزاد 
محم�ودی فرزند محمود، میترا محمودی فرزند محمود، بهزاد محم�ودی فرزند محمود، فرزانه محمودی  فرزند 
محمود، بطرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 961015 منجر به صدور اجرائیه بر  علیه شما 
مبن�ی ب�ر پرداخت مبالغ: 1� 187/250/000 ری�ال بابت باقیمانده اجور معوقه دو طبق�ه از مورخه 1392/10/25 
لغای�ت 1395/10/25- 2� 245/000/000 ری�ال باب�ت اج�رت المث�ل دو طبقه من�زل از  مورخ�ه 1396/02/25 
ت�ا 1396/09/16  3� 89/474/000 ری�ال باب�ت پرداخت قب�وض آب و برق و عوارض ش�هرداری منزل فوق 4� 
210/000/000 ری�ال باب�ت اج�ور معوقه ، معوق�ه زیرزمین منزل واقع در فرامرز عباس�ی 8 پ�اک 18 از مورخه 
1392/10/25 تا مورخه 1396/02/25  5� 35/000/000 ریال بابت اجرت المثل زیر زمین از مورخه 1396/02/25 
لغایت 1396/09/16 - 6� 21/302/780 ریال هزینه دادرسی و 7� 17/201/376 ریال حق الوکاله وکیل در حق 
خواهانها )که براس�اس س�هم اارث خواهانها قابل تقس�یم بین خواهانهاس�ت( و پرداخت نیم عشر دولتی. لذا 
مرات�ب ف�وق طبق مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد و ده 
روز پس از انتش�ار بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگر به شما 

نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبًا به دادگاه اعام نمائید.
مدیر دفتر شعبه 33 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد � 

511/211آگهی اباغ اجرائیه
خانم کبری آهس�ته خوی فرزند حس�ین پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی زهرا خالق پور بطرفیت شما 
بدینوس�یله اباغ می ش�ود که پرونده کاسه 970083 منجر به صدور اجرائیه بر  علیه شما مبنی بر ضمن حکم 
بر اثبات وقوع بیع نس�بت به 1/5 دانگ از شش�دانگ پاک ثبتی 22806 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش�هد 
فیمابی�ن خواهان و خوانده ردیف اول )کبری آهس�ته خوی( به موج�ب مبایعنامه مورخ 95/9/16 و محکومیت 
خوانده ردیف اول )خانم کبری آهس�ته خوی( به تنظیم س�ند رسمی نس�بت به 1/5 دانگ از ششدانگ اعیان 
پاک موصوف و محکومیت خوانده ردیف دوم )آس�تان قدس رضوی( به تنظیم س�ند رسمی اجاره در خصوص  
عرصه و منافع اس�تیجاری 1/5 دانگ مذکور در حق خواهان و پرداخت نیم عش�ر دولتی. لذا مراتب فوق طبق 
مواد 9� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد و ده روز پس از انتش�ار 
بموقع اجرا گذارده خواهد ش�د. پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگر به ش�ما نخواهد ش�د مگر 

اینکه محل اقامت خود را کتبًا به دادگاه اعام نمائید.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد � 
511/212 آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان 1� عباس کاهی 2� تاج محمد 
محب پور شلگرد 3� غضنفر مفتاحی مائی 4� سید حمید ظریفیان زاهد شهدی 5� محمود رکنی 

زاده
 خواهان خانم مرضیه عمرانی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان 1� عباس کاهی2� تاج محمد محب پور 
شلگرد 3� غضنفر مفتاحی مائی 4� سید حمید ظریفیان زاهدی شهدی 5� محمود رکنی زاده  به خواسته 1� 
الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک )صدور حکم به الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی ملک به پاک 
ثبتی 186 بخش 10مش�هد واقع در هاش�یمه 62/5 کوچه اول � س�مت چپ( مقوم ب�ه 20/010/000 ریال ارزش 
منطق�ه ای ملک 27/058/750 ریال 2� تس�لیم مبیع )تحویل مورد معامله( مال�ی غیر منقول )صدور حکم به 
ال�زام خوانده ردیف شش�م به تحویل آپارتم�ان مورد معامله (مقوم به 20/010/000 ری�ال ارزش منطقه ای ملک 
27/058/750 ریال 3� مطالبه خس�ارت )صدور حکم به پرداخت وجه التزام قراردادی نس�ب به خوانده ردیف 
شش�م از قرار روزانه مبلغ 250/000 ریال از تاریخ 1395/9/30 لغایت 1397/09/01( به مبلغ 172/500/000 ریال 
4� ال�زام به اخذ پایان کار )الزام خوانده ردیف شش�م (5� الزام ب�ه ایفای تعهد )مالی( بر )صدور حکم مبنی بر 
ال�زام خوانده ردیف شش�م به تکمیل آپارتمان های م�ورد معامله( مقوم ب�ه 20/010/000 ریال ارزش منطقه ای  
مل�ک 27/058/750 ریال 6� الزام به  اخذ صورت مجلس تفکیکی )صدور حکم به الزام خوانده ردیف  شش�م 
به اخذ صورت مجلس تفکیکی( مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 970914 ش�عبه 18 
دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/17 
س�اعت 10 صبح تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت 
مجه�ول الم�کان بودن خواندگان آقایان 1� عباس کاهی 2� تاج محمد محب پور ش�لگرد 3� غضنفر مفتاحی 
مائی 4� س�ید حمید ظریفیان زاهدش�هدی 5� محمود رکنی زاده 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.
منشی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد � سیده زهره نوری

511/213آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد رضا محمدی فرزند 
غامحسین   

خواهان :خانم فاطمه فاضلی فرزند محمد علی  دادخواس�تی بطرفی�ت خوانده آقای محمد رضا محمدی فرزند 
غامحس�ین  به خواس�ته طاق به درخواست زوجه )به دلیل عدم پرداخت نفقه و عسر و حرج و اعتیاد (مطرح   
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985113300637 شعبه 9 دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
ش�هید مطهری مش�هد )38 خانواده س�ابق(ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 9 
تعیین ش�ده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خوهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده ظرف یک ماه پس از نش�ر آگهی به دفت�ر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخوواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و استماع 
ش�هادت ش�هود خواهان در دادگاه حاضر گردد و یک نفر داور واجد الشرایط قانونی )از بستگان و متاهل باای 

سی سال (را در جلسه دادگاه حاضر نماید-شماره بایگانی :970663
منشی  شعبه 9 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد
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آگهی مزایده مرحله اول
   بدینوسیله درپرونده کاسه 960157/اجرایی محکوم علیه غنی نجم الدین چوگان فرزند نظر به آدرس آق قا خ شهید رجایی کوچه آیت)مطب 
دکترغنی(بپرداخت مبلغ310/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ9/750/000 ریال بابت هزینه دادرسی ونیزمبلغ100/728/291ریال بابت 
خسارت تاخیرتادیه)براساس شاخص ش�هریورماه 1397(ومبلغ 8/640/000ریال بابت حق الوکاله درحق محکوم له سلیمان حسن قاسمی 
باوکال�ت امید آرخی ونیزپرداخت مبلغ 17/331/364ریال بابت نیمعش�راجرایی درحق دولت محکوم گردیده اس�ت دراین راس�تا 1قطعه 
مل�ک متعلق به خودش واقع درآق قا خ ش�هید رجایی کوچه دکترغنی مقابل درمانگاه امان محم�دی پاک30و28را درقبال بدهی تعرفه 
نموده که پس ازتوقیف توسط کارشناس منتخب ارزیابی وقیمت گذاری گردیده است که ازطریق مزایده بفروش میرسد داوطلبین میتوانند 
درمزایده شرکت ونسبت بخرید ملک ذیل اقدام نمایند توصیف اجمالی ملک توقیفی وقیمت آن1( مکان تعرفه شده براساس سند مالکیت 
رسمی بصورت ششدانگ 1قطعه زمین بابنای احداثی بمساحت1100مترمربع واقع دربخش 7حوزه ثبتی آق قا دارای پاک2760/یک اصلی 
ذیل ثبت7071 صفحه 139دفتر40-اماک بنام غنی نجم الدین چوگان مس�بوق به س�ابقه میباشد ازم بذکراست عرصه ازسمت جنوب به 
عمق50درصد متر درطول38/90 متر وازسمت شرق به عمق تقربیب70درصد متر درطول10/50متر که بمساحت تقریبی36/80متر در طرح 
تعریض شهرداری واقع بوده باقیمانده عرصه بمساحت تقریبی1073/20مرمربع میباشند2(اعیانی احداثی درهمکف واقع درحد شرقی عرصه 
بمساحت تقریبی126مترمربع بافعالیت درمانگاه اختصاص داشته وساختمان مسکونی واقع درحد غربی ملک در2طبقه بصورت دوبلکس + 
نیم پیلوت با سطح کل زیربنای تقریبی488مترمربع که دارای اسکلت آجری باپوشش سقف ورق ازبست درب وپنجره ها چوبی- کف سنگ 
وپارکت- کابینت mdf نما تگرگی وازانشعابات آب وبرق وگاز یرخوردار است لذا طبق مشخصات فوق وباعنایت به موقعیت مکانی نوع کاربری 
فاصله راه های اصلی ودسترسی وبادرنظرگرفتن جوانب امر موثر درارزیابی ششدانگ بمبلغ19/000/000/000ریال نوزده میلیارد ریال ارزیابی 
میگردد شرایط آگهی مزایده1-مزایده روزسه ش�نبه درتاریخ1397/10/11-ازساعت10الی11صبح در اجرای 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 میبایس�ت10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحس�اب س�پرده دادگس�تری شهرستان آق قا بشماره 
2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع 
دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضورنماینده دادستان ومامور اجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روز 
قبل از تاریخ مزایده باهماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری 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.
398-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی

آگهی مزایده مال منقول مرحله اول
   درپرونده کاس�ه 970526/اجرایی احکام مدنی ش�ورای حل اختاف آق قا محکوم علیه اس�ماعیل جرجانی داز فرزند حکیم به آدرس 
آق قا روستای عطا آباد کوچه امام خمینی2بپرداخت مبلغ10/065/000ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم لها خانم سولماز رحمانی فر 
فرزن�د نورمحمد محکوم گردیده که باتوجه به ع�دم توانایی محکوم علیه در پرداخت محکوم به نامبرده اقدام به معرفی1جفت بامد پخش 
صدا نموده که درآدرس اعام شده توقیف وتوسط کار شناس منتخب ارزیابی وقیمتگذاری گردیده است که ازطریق مزایده بفروش میرسد 
داوطلبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید آن اقدام نمایند شرح وقیمت مال مورد مزایده1-یک جفت باند پخش صدا با مارک سانیو 
مدل 1084-اس یوبشماره سریال10840717093برنگ مشکی بابعاد 387*302*116میلیمتر20قیمت پایه 13/500/000ریال معادل یکمیلیون 
وس�یصد وپنجاه هزارتومان ش�رایط آگهی مزایده1-مزایده روزش�نبه تاریخ 10/08/ 1397-ازس�اعت10الی11 صبح دراجرای احکام مدنی 
دادگستری آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد3-برنده مزایده کسی است که بااترین 
قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله رافی المجلس بحساب سپرده دادگستری شهرستان آق 
قا بش�ماره 2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت س�پرده اوپس ازکسرهزینه های 
اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضورنماینده دادستان ومامور اجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین 
میتوانند5روز قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قا ازاموال مذکوربازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال 

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
   بموجب پرونده اجرائی بکاسه 970323/اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن محکوم علیه بهروز حزبی فرزند عبدالمجید بنشانی 
گنبد محکوم اس�ت بپرداخت مبلغ341/200/000ریال بابت اصل طلب وغیره درحق محکوم له مارال بینایی ومبلغ5/000/000ریال بابت نیم 
عشراجرایی درحق دولت محکوم میباشد لذا باتوجه به معرفی اموال پاک ثبتی 12797فرعی ازیک اصلی بنام شخص ثالث مهین بی باک 
کد ملی2239846704 که پس ازکارشناس�ی وتعیین وقت بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی اموال درراستای ماده138قانون ا.ا.م 
براساس نظریه کارشناس محترم(1-ششدان 1قطعه زمین بمساحت 29/4مترمربع که تحت پاک 12797فرعی ازیک اصلی مفروز ومجزی 
شده از6294فرعی ازاصلی مذکور واقع دربخش 3حوزه ترکمن بنام مهین بی باک فرزند آنه محمد بنشانی خ جمهوری حد فاصل جمهوری9 
و11جنب نس�اجی که ش�ماا بطول7متر بقطعه 1/10217-اصلی وشرقا دیواریس�ت بطول4/20متربقطعه 1/10217-اصلی وجنوبا دیواریست 
بطول7مت�ر بقطعه 1/6295-اصلی وغربا بطول 4/20متر بخیابان که بابرس�یهای بعمل آمده وباتوجه بموقعی�ت مکانی ونوع کاربری وبدون 
درنظرگرفتن دیون وتعهداتی که ممکن اس�ت وجود داشته باش�د مبلغ720/000/000ریال ارزیابی وبراورد میگردد ارزش ملک720/000/000 
ریال براورد میگردد)شرایط وزمان ومکان مزایده(1-مزایده درروزشنبه97/10/08 ساعت10الی11دراجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن 
انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی میباشد که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس قیمت کارشناسی شده شروع 
میشود4-طالبین شرکت درمزایده 5روز قبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازاموال موصوف بازدید وباروئیت اموال درمزایده 
شرکت نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ 
اجرای مزایده بحس�اب س�پرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس 
ازکسر هزینه های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد6-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.
400-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
   خواهان/شاکی عباس علی فراهی-غامحسین کمالی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم کیومرث زاودی-فرامرز زاودی-بهمن زاودی-
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اس�تان گلس�تان بخواسته ابطال سند رسمی)موضوع سندملک است(اعتراض به رای قاضی هیات حل 
اختاف قانون تعیین تکلیف اختافات اراضی موضوع اجرای ماده56قانون جنگلها ومراتع اثبات مالکیت)مالی غیرمنقول(-اثبات وقوع بیع 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه  9609980056100275بایگانی960296شعبه2دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ10/20/  1397ساعت 8تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان 
بودن خواندگان کیومرث زاودی-فرامرززاودی-بهمن زاودی ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی میگردد 
تاخوانده گان ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
408-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

رونوشت گواهی حصروراثت
با توجه به درخواست خانم فاطمه نظری فرزند ابدال به شناسنامه شماره 3152 متولد 51/7/1 مبنی بردرخواست صدور گواهی حصروراثت 
چنین اظهار داشته که شادروان ابدال نظری فرزند جعفرعلی به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 97/7/24 ر اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- فاطمه نظری      به شماره شناسنامه 3152 فرزند متوفی 2- فردوس نظری به به شماره 
شناسنامه 2291 فرزند متوفی 3- گل شیرین نظری به شماره شناسنامه 3153 فرزند متوفی 4- علی اکبر نظر ی به شماره شناسنامه 3151 
فرزند متوفی 5- تاج طا نظری به شماره شناسنامه 710 فرزند متوفی6- علی عسکر نظری به شماره شناسنامه 76 فرزند متوفی 7- ملوک 
نظری به ش�ماره شنانس�امه 7661 فرزند متوفی واغیر می باشند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارداینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا صیتنامه ای از متوفی نزد او باشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

رونوشت گواهی حصروراثت
با توجه به درخواست خانم فاطمه نظری فرزند ابدال به شناسنامه شماره 3152 متولد 51/7/1 مبنی بردرخواست صدور گواهی حصروراثت 
چنین اظهار داشته که شادروان خانم دانه انار شاه ولی فرزند شعبان  به شناسنامه شماره 68 در تاریخ 87/3/11 ر اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیلت گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت  به: 1-ابدال نظری به ش�ماره شناس�نامه 3 همسرمتوفی 2- فاطمه نظری  به شماره 
شناسنامه 3152 فرزند متوفی 3- فردوس نظری به به شماره شناسنامه 2291 فرزند متوفی 4- گل شیرین نظری به شماره شناسنامه 3153 
فرزند متوفی 5- علی اکبر نظری به شماره شناسنامه 3151 فرزند متوفی 6- تاج طا نظری به شماره شناسنامه 710 فرزند متوفی7- علی 
عسکر نظری به شماره شناسنامه 76 فرزند متوفی 8- ملوک نظری به شماره شناسنامه 7661 فرزند متوفی واغیر می باشند و به غیر از وراث 
یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارداینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی 

دارد و یا صیتنامه ای از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

رونوشت آگهی حصروراثت 
با توجه به درخواست خانم کبری شادی فرزند حمید به شناسنامه شماره 1096 متولد 44/1/1مبنی بر درخواست صدور گواهی حصروراثت 
چنین اظهار داش�ته که ش�ادروان علی رضا محمدزاده  فرزند صیدرضا به شناسنامه ش�ماره 703 در تاریخ 97/6/7 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- کبری شادی به شماره شناسنامه 1096 همسر متوفی 2- فاطمه محمدزاده 
به شماره شناسنامه 7943 فرزند متوفی 3- علی محمد محمدزاده به شماره شناسنامه 668 فرزند متوفی 4- سمیره محمدزاده به شماره 
شناس�نامه 249 فرزند متوفی 5- امین محمدزاده به شماره شناسنامه 2131 فرزند متوفی 6- صفورا محمدزاده به شماره شناسنامه 4036 
فرزند متوفی 7- فرزانه محمدزاده به شماره شناسنامه 4540037277 فرزند متوفی 8- فرشاد محمدزاده به شماره شناسنامه 4540070258 
فرزند متوفی واغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارداینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا صیتنامه ای از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

اصاحیه بوشهر 
 پیرو درج  آگهی اباغ دادنامه  علیه آقای محسن قاسم نژاد بدینوسیله نام محکوم له پرونده آقای 

مهدی رمضانی  اعام و ا صاح می گردد. 
شورای حل اختاف برازجان 

آگهی مزایده و فروش مال غیر منقول )نوبت دوم( 
طبق پرونده اجرائی 961624  له نس�رین جمهیری   علیه همایون فیوض  مبنی   بر مطالبه مهریه و همچنین هزینه ا جرایی  در حق دولت 
با توجه به  اینکه اجرائیه به محکوم علیه اباغ و در مهلت مقرر نس�بت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواس�ت محکوم  له به منظور 
اس�تیفاء حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناس به اس�تناد  مواد 113 الی 136  قانون اجرای احکام مدنی  اجرای احکام متمرکز بوشهر در 
نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف ش�ده با مش�خصات ذیل نماید. مشخصات مال غیر منقول: شش دانگ یک 
باب منزل مسکونی به شماره ملک 3013/159  بخش دو بوشهر مربوط به محکوم علیه به آدرس بوشهر  خیابان شهید  باهنر کوچه  نیلوفر 
23 پاک آخر س�مت راس�ت  ماک مذکور ویائی عرصه به متراژ 269/38  متر مربع و کل اعیانی به مس�احت 329    متر مربع به صورت 
دوبلکس  و نمای آجری پنجره فلزی با قدمت 15 سال دارای ا نشعاب برق و آب می باشد با توجه به موقعیت محلی و امتیازات آب و برق و 
غیره 13/149/340/000 ریال ) سیزده میلیارد و یکصدو چهل و نه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال( تعیین شده است. مزایده روز سه شنبه 
مورخه 1397/10/04 از ساعت 9 الی 10 صبح از  مبلغ تعیین شده  توسط کارشناس  شروع و شخصی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید به 
عنوان  برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می بایست 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به حساب دادگستری  
تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت  یک ماه اقدام نماید واا وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خو 

اهد شد. عاقمندان می توانند در وقت مقرر فوق در  دفتر اجرای احکام  حقوقی دادگستری  بوشهر جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
775 مدیر دفتر اجرای احکام  حقوقی متمرکز  دادگاه شهرستان بوشهر – احسانی 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709987746300451  ش�عبه 113  شورای حل اختاف شهرستان بوشهر تصمیم نهایی  شماره  خواهان: آقای میثم 
لیراوی فرزند مرتضی به نش�انی اس�تان بوش�هر شهرستان بوشهر  ش�هر بوشهر سنگی چهارراه دادگس�تری  دادگستری کل استان 
بوش�هر معاونت امار و فناوری اطاعات خوانده : آقای عباس احمدی فرزند حس�ن به نش�انی مجهول المکان   خواس�ته ها: 1. مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2.  مطالبه خسارت دادرسی  به تاریخ 97/8/23 در وقت فوق العاده  / مقرر جلسه شعبه  7  شورای حل اختاف 
بوش�هر به تصدی امضا کننده ذیل تش�کیل و پرونده کاس�ه 97/451 تحت  نظر است با بررس�ی اوراق و محتویات پرونده و ماحظه 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی  را ا عام و با تکیه بر وجدان و شرف و استعانت از پروردگار متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می گردد.  رای قاضی ش�ورا  در خصوص دعوی خواهان میثم لیراوی فرزند مرتضی به طرفیت  خوانده  عباس  احمدی به 
خواس�ته مطالبه  وجه به مبلغ 10/000/000 ریال و خس�ارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی است مبلغ 
مذکور را جهت تهیه یک پروژه برنامه نویس�ی به حس�اب  خوانده   پرداخت نموده که با توجه به امتناع وی از پرداخت مبلغ مذکور 
تقاضای صد ور حکم به ش�رح فوق نموده اس�ت و از طرفی خوانده  دعوی علیرغم  اباغ قانونی اخطاریه لکن در جلس�ه رس�یدگی  
ش�رکت ننم�وده و مدرک یا دلیلی دال بر برا ئت ذمه خویش  ارائه ننموده با بررس�ی اوراق  و محتوی�ات پرونده هر  چند  خواهان در 
خصوص  توافقات طرفین نسبت به تهیه برنامه مذکور دلیل و مدرکی ارائه ننموده لکن اوا تصویر فیش بانکی ارائه شده که به تایید 
بانک مربوطه نیز رسیده حکایت از  پرداخت مبلغ مذکور به حساب خوانده   دارد که مصون از هرگونه تعرض خوانده    نیز بوده ثانیا 
ف�ارغ  از رواب�ط  حقوق�ی حاکم بین طرفین به حکم ظاهر هر کس بی آنکه مقروض باش�د مالی  به دیگ�ری  بده ظهور در  عدم تبرع 
دارد تا مادامی که دلیلی مخالف آن  نباشد و به حکم ماده 265  قانون مدنی می تواند استرداد کند بنابراین بنا به دایل ذکر شده و 
اس�ناد و محتویات پرونده و  عدم هرگونه دفاع خوانده   در خصوص مبلغ واریزی از س�وی خواهان به حساب خویش  و مصون ماندن 
مستندات ابرازی لذا دعوی مذکور را محمول بر  صحت تشخیص و مستندا به ماده  9 قانون شوراهای حل اختاف  و ماده 265  قانون 
مدن�ی و م�واد 198 ، 515، 519 و 522  قانون آئین دادرس�ی  دادگاه  های عمومی و انق�اب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده  
به پرداخت  مبلغ 10/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 365/000 ریال بابت خسارات دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
دادخواس�ت  یعنی مورخه 1397/7/4 لغایت وصول محکوم به طبق ش�اخص بانک مرکزی که توسط اجرای احکام  محاسبه می گردد 
در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز  از تاریخ اباغ قابل واخواهی در  این ش�عبه و پس از 

آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی بوشهر می باشد. 
770  قاضی شورای حل اختاف بوشهر – حیدر حسین پور 

آگهی درخواست انحصار  وراثت 
  آقای محمد تادین دارای سند سجلی 254- 1339  درخواستی به خواسته صدور  گواهی انحصار وراثت تقدیم شورای حل اختاف دهدشت 
نموده که به کاسه 9709987428100740   ثبت شعبه  اول  شورا گردیده و طی آن اظهار  نموده که مرحوم امیرحسین تادین فرزند محمد 
در تاریخ 97/8/5 به رحمت ایزدی پیوست و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1.  محمد تادین  فرزند ماندنی به شماره شناسنامه 254 تولد 
1339 پدر متوفی 2. مخمل جاوید فرزند شکراله به شماره شناسنامه 1331 تولد 1349 مادر متوفی و اغیر و اینک پس از تشریفات قانونی 
و به استناد به ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس ا عتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او  

باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی  به شورا  تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف  شماره یک دهدشت 

آگهی درخواست انحصاروراثت 
  آقای ولی رحمانی پور  دارای س�ند س�جلی 585- 1358  درخواس�تی به خواسته  صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم شورای حل اختاف  
لنده نموده  که  به کاسه 332/97/1  ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی آن اظهار نموده  که مرحوم غامعلی رحمانی پور فرزند آقا در تاریخ 
1396/4/1  به رحمت ایزدی پیوست و و رثه حین الفوت  وی  عبارتند از: 1. علی رحمانی پور  فرزند  غامعلی به شماره شناسنامه 550 تاریخ 
تولد 1352  نسبت با متوفی پسر  متوفی 2. نجف رحمانی پور فرزند  غامعلی  به شماره شناسنامه 551 تاریخ تولد 1355  نسبت با متوفی 
پسر متوفی 3. ولی رحمانی پور  فرزند غامعلی  به شماره شناسنامه 585 تاریخ تولد 1358  نسبت با متوفی پسر متوفی 4. فاطمه رحمانی 
پور فرزند غامعلی به شماره شناسنامه 5500028553 تاریخ تولد 1363 نسبت با متوفی  دختر متوفی 5.  مهرعلی رحمانی پور  به شماره 
شناسنامه 5509951631 تاریخ تولد  1373 نسبت با متوفی پسر و اغیر و اینک پس از تشریفات قانونی و به استناد به ماده 361 قانون امور 
حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس ا عتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او  باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر این 

آگهی  به شورا  تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف  شماره یک  شهر لنده  

آگهی درخواست انحصاروراثت 
  آقای ولی محمدی دارای سند سجلی 550- 1357 درخواستی به خواسته  صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم شورای حل اختاف  لنده نموده  
که  به کاسه 333/97/1 ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی آن اظهار نموده  که مرحوم مهشید محمدی فرزند  ولی در تاریخ 92/11/27 به 
رحمت ایزدی پیوست و و رثه حین الفوت  وی  عبارتند از: 1. ولی محمدی فرزند ابوالفتح  به شماره شناسنامه 550 تاریخ تولد 1357  نسبت 
با متوفی پدر متوفی 2. همه جان رحیمی بیشه فرزند حسین به شماره شناسنامه 550 تاریخ تولد 1355 نسبت با متوفی مادر  متوفی و اغیر 
و اینک پس از تشریفات قانونی و به استناد به ماده 361 قانون امور حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس ا عتراض دارد و یا 

وصیت نامه ای از متوفی نزد او  باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی  به شورا  تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف  شماره یک  شهر لنده  

آگهی درخواست انحصاروراثت 
  آقای جان قلی رضایی دارای س�ند س�جلی 364- 1347 درخواس�تی به خواس�ته  صدور گواهی انحصار وراثت تقدیم ش�ورای حل 
اختاف  لنده نموده  که  به کاس�ه 331/97/1 ثبت ش�عبه اول ش�ورا گردیده و طی آن اظهار نموده  که مرحومه طاهره رضایی فرزند 
جان قلی در تاریخ 1390/9/1  به  رحمت ایزدی پیوس�ت و و رثه حین الفوت  وی  عبارتند از: 1. جان قلی رضایی فرزند حس�نقلی به 
ش�ماره شناس�نامه 364 تاریخ تولد 1347  نسبت  با متوفی پدر متوفی  2.  خدیجه دهقان بیشه فرزند  علی ناز به شماره شناسنامه 
632 تاری�خ تولد 1353 نس�بت با متوفی مادر متوفی و اغیر و اینک پس از تش�ریفات قانونی و به اس�تناد ب�ه ماده 361 قانون امور 
حسبی مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس ا عتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او  باشد ظرف یک ماه از تاریخ 

نشر این آگهی  به شورا  تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف  شماره یک  شهر لنده  

آگهی 
بدینوسیله به تجویز مواد 180 و 344 از قانون آئین دادرسی کیفری  به خانم اکرم باقریان پگاه فرزند نظرجان  اباغ می گرددکه آقای رضا 
شرفی شکایتی علیه شما دال بر  جعل استفاده از سند مجعول و کاهبرداری  به این دادگاه تقدیم نموده که پس از صدور کیفرخواست  از 
سوی دادسرای عمومی و انقاب هریس به کاسه 970617  در شعبه 101 جز ایی هرسین ثبت شده و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/10/25 
ساعت 09:00 تعیین گردیده است. لذا به شما اباغ می  گردد چنانچه مدارک یا دفاعیاتی دارید کتبا و در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی  در 
دادگاه حاضر شوید مراتب در یکی  از روزنامه های کثیراانتشار  که توسط قوه قضائیه تعیین  گردیده منتشر و چنانچه نیاز به احضار  شما 

باشد یک نوبت دیگر  روزنامه خواهد شد. 
3386 مدیر دفتر شعبه 101 کیفری 2 شهرستان هرسین 

آگهی 
بدینوس�یله به تجویز مواد 180 و 344 از قانون آئین دادرس�ی کیفری  به آقای علی حیدر ملکی فرزند علیرضا اباغ می گرددکه آقای رضا 
شرفی شکایتی علیه شما دال بر  جعل استفاده از سند مجعول و کاهبرداری  به این دادگاه تقدیم نموده که پس از صدور کیفرخواست  از 
سوی دادسرای عمومی و انقاب هریس به کاسه 970617  در شعبه 101 جزایی هرسین ثبت شده و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/10/25 
ساعت 09:00 تعیین گردیده است. لذا به شما اباغ می  گردد چنانچه مدارک یا دفاعیاتی دارید کتبا و در موعد مقرر فوق جهت رسیدگی  در 
دادگاه حاضر شوید مراتب در یکی  از روزنامه های کثیراانتشار  که توسط قوه قضائیه تعیین  گردیده منتشر و چنانچه نیاز به احضار  شما 

باشد یک نوبت دیگر  روزنامه خواهد شد. 
3387 مدیر دفتر شعبه 101 کیفری 2 شهرستان هرسین 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای فاطمه مسلسل نژادیان فرزند سید 
حبیب، سید جعفر موسی نیا فرزند سید عبداله، سرتیپ  محمودیان فرزند حیدر 

  خواه�ان آق�ای مهدی اصل  عموری فرزند علی دادخواس�تی به طرفیت  خواندگان مریم س�ندی، س�رتیپ محمودیان، فاطمه مسلس�ل  
نژادیان، س�ید جعفر موس�ی نیا به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند رس�می ملک مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه  
9709986310500866  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان آبادان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/14 ساعت  09:00 تعیین  که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان آبادان 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709986310300487 ش�عبه 3  دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان  آبادان تصمیم نهایی  ش�ماره 9709976310300773  
خواهان: آقای نصراله مطلبی فرزند زین العابدین با وکالت آقای علی شایان نژاد فرزند هانی به نشانی ا ستان  خوزستان شهرستان آبادان شهر 
ابادان خ 10 احمدآباد بعد از میدان کارون بین کارون 4 و 5 دفتر حقوقی شهر  خوانده : خانم خدیجه بیگم حسینی فرزند سید علی به نشانی 
مجهول المکان   خواس�ته: دس�تور فروش  ملک مشاع رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای علی شایان نژاد به وکالت از نصراه مطلبی 
فرزند زین العابدین به طرفیت خانم خدیجه بیگم حسینی فرزند سید علی دائر بر صدور دستور فروش ملک مشاع پاک ثبتی 633 بخش 
یک آبادان بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته خواهان  مالک 1152  سهم از 1320 سهم عرصه را میان پاک ثبتی 633 بخش یک ابادان 
و  168  سهم دیگر متعلق به خوانده  می باشد لذا با توجه به غیر قابل افراز بودن ملک درخواست دستور فروش  آن را کرده است دادگاه با 
عنایت  به  نظریه شماره 11086/97/603   مورخ 1397/5/15  که غیر قابل  افراز بودن پاک ثبتی  633 بخش  یک ابادان را  گواهی نموده 
است و سند مالکیت  خواهان بر 1152  سهم از پاک ثبتی صدور الذکر درخواست خواهان را قابل اجابت می نماید و به استناد  ماده 
40 قانون افراز و فروش اماک مش�اع و دس�تور فروش پاک ثبتی 633  بخش یک آبادان و تقس�یم قیمت آن میان مالکین مشاعی 

اصدار و ا عام می گردد. این دستور قطعی است. 
دادرس شعبه سوم حقوقی آبادان 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709986310600005  ش�عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آبادان تصمیم نهایی  شماره 9709976310600621  
خواه�ان: آق�ای عبدالنبی   جمش�یدی ثوام�ری  فرزند صالح با وکالت آقای س�عید معتوق�ی زاده بحرانی فرزند عبدعلی به نش�انی 
اس�تان خوزستان  شهرس�تان آبادان ابادان خیابان امیری  کوچه کاویانی  ساختمان ادریسی طبقه اول نرسیده به بانک سپه مرکزی  
خواندگان: 1. آقای ا داره ثبت اس�ناد و اماک  شهرس�تان ابادان به نشانی استان خوزستان شهرستان آبادان آبادان اداره ثبت اسناد 
و اماک آبادان ،  2. آقای  جابر جاس�می فرزند جاس�م به نش�انی مجهول المکان  خو اس�ته: اثبات وقوع بیع رای دادگاه  در خصوص 
دادخواس�ت  آقای عبدالنبی   جمش�یدی ثوامری فرزند صالح با وکالت آقای  س�عید معتوقی زاده بحرانی به طرفیت  1. آقای  جابر 
جاسمی فرزند جاسم 2. ا داره ثبت اسناد و اماک  شهرستان ابادان به خواسته صدور حکم بر اثبات وقوع بیع و الزام خوانده  ردیف 
دوم به پذیرش تقاضای  ثبت از سوی خواهان و انجام تشریفات جریان ثبتی تا اختتام آن عملیات به نام خواهان با احتساب  خسارات 
دادرس�ی نظر به اینکه  حس�ب پاس�خ استعام صورت گرفته از اداره ثبت  اس�ناد و اماک  شهرستان آبادان نسبت به پاک موضوع  
پرونده تاکنون از جانب کسی  تقاضای ثبت پذیرش نشده  ا ست و مجهول می باشدو از ا ینرو  دعوا مطابق با قانون طرح نشده است 
دادگاه به اس�تناد  ماده ی 2  قانون آئین دادرس�ی  مدنی قرار  عدم  اس�تماع دعوای خواهان را صادر و ا  عام می نماید. رای صادره 

ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خو اهی در دادگاه های تجدید نظر استان خوزستان می باشد. 
دادرس شعبه  6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی حصر وراثت 
 آقای بهزاد  خان زاده گماری فرزند اس�ماعیل به شناس�نامه 559  صادره از اندیمش�ک درخواس�تی به خواسته صدور گواهی حصر 
وراث�ت تقدیم و توضیح داده که مرحوم خاور نظر زاده   به شناس�نامه 587 صادره از دزف�ول در تاریخ 97/5/15 در دزفول اقامتگاه 
فوت ورثه اش عبارتند از:  1.  علی محمدخان زاده  گماری )پسر متوفی( کد ملی 1930558368  صادره از اندیمشک  2. احمد خان 
زاده گماری پس�ر متوفی   کد ملی 1930567944 صادره از اندیمش�ک 3.  بهزاد خان زاده گماری پسر متوفی کد ملی 1930674198  
صادره از اندیمشک 4.  محمود خان زاده گماری  پسر متوفی کد ملی 1930598327  صادره از اندیمشک 5.  اعظم  خان زاده گماری 
دختر متوفی کد ملی 1930578563 صادره از اندیمشک 6.  صفری خان زاده گماری  دختر متوفی کد ملی 1930543591 صادره از 
اندیمشک 7.  کبری خان زاده گماری  دختر متوفی  کد ملی 193097416 صادره از اندیمشک اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
قاضی شورای حل اختاف شهرستان اندیمشک 

آگهی حصر وراثت 
بان�و صدف میرمنگره فرزند   محمود  به شناس�نامه 616 اندیمش�ک درخواس�تی به خواس�ته صدور  گواهی حص�ر وراثت  تقدیم و 
توضیح  داده که مرحوم  فروتن بلندین ش�هاوند به شناس�نامه 235 اندیمش�ک در مورخه 97/8/14 در اهواز اقامتگاه غیر دائم فوت 
و رثه اش عبارتند از: 1. صدف میرمنگره ش ش  616 اندیمش�ک همس�ر متوفی 2. صرفه گل شهاوند ش ش  7596 اندیمشک همسر 
متوفی 3.  س�جاد بلندین ش�هاوند ش ش  4873 اندیمشک 4.  سعید بلندین  ش�هاوند ش ش  10929 اندیمشک 5. احسان بلندین 
ش�هاوند کد ملی 1920232699 اندیمش�ک  6.   جواد بلندین ش�هاوند کد ملی 1920263322  اندیمشک 7. سامان بلندین شهاوند 
کد ملی 1920205373  دزفول  8. مهدی بلندین ش�هاوند کد ملی 1920493662 اندیمش�ک پسران متوفی 9. فتانه بلندین شهاوند 
کد ملی 1920210709 صادره از اندیمش�ک 10. نس�رین بلندین شهاوند کد ملی 1920140425 صادره از اندیمشک دختران متوفی  11.  
محمدحسن بلندین شهاوند ش ش  2 اندیمشک  )پدر متوفی(  12. گل طا شهاوند ش ش  49 اندیمشک مادر متوفی  و اغیر 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود. 
قاضی شورای حل اختاف اندیمشک

حصروراثت
خانم آرزو رامش�ک فرزند محمد دارای شناس�نامه 3200001763 ش�رح دادخواست ش�ماره ----  مورخ 1397/9/17 توضیح داده 
ش�ادروان محمد رس�تم آبادی فرزند ولی بشناس�نامه 11 در تاریخ 97/5/3 در شهرس�تان فهرج به علت ناراحتی قلبی فوت شده و 
وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- آرزو رامش�ک فرزند محمد متولد 1367/12/18 کدملی 3200001763 همس�ر متوفی. 2- مایژه 
رس�تم آبادی فرزند محمد متولد 1391/11/30 کدملی 3200356537 دختر متوفی. 3- امیرمهدی رس�تم آبادی فرزند محمد متولد 
1387/6/11 کدملی 3200279451 پس�ر متوفی. 4- نبات آیش فرزند دروی�ش متولد 1338/5/3 کدملی 3209700141 مادر متوفی.  
ل�ذا مرات�ب یک نوبت در یکی از جراید رس�می محلی آگهی می ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نام�ه ای از متوفی نزد 
اش�خاصی باش�د ظر مدت یک ماه از نشر 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.
170 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

2- حصروراثت
خانم ربابه محمدآبادی زاده فرزند حسن دارای شناسنامه 2 شرح دادخواست شماره ----  مورخ 1397/9/17 توضیح داده شادروان 
احمد رنجبر حقیقی فرزند رمضان بشناس�نامه 64 در تاریخ 97/8/19 در شهرس�تان فهرج حوادث ترافیکی فوت شده و وراث حین 
الف�وت وی عبارتن�د از : 1- رباب�ه محمدآبادی زاده فرزند حس�ن ش.ش 2 متولد 1324/2/2 ش.مل�ی 3111172074 مادر متوفی. 2- 
امیرعلی رنجبر حقیقی فرزند احمد متولد 1396/4/3 ش.ملی 7650024091 پسر متوفی. 3- لیا ابولی فزند عباس متولد 1364/5/10 
ش.ملی 60599841189 همس�ر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رس�می محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر 

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

3 - حصروراثت
خانم لیا ابولی فرزند عباس دارای شناسنامه 6059984118 شرح دادخواست شماره ----  مورخ 1397/9/17 توضیح داده شادروان 
امیرعلی رنجبر حقیقی فرزند احمد بشناس�نامه 765002491  در تاریخ 97/8/19 در شهرستان فهرج به علت حوادث ترافیکی فوت 
شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- لیا ابولی فرزند عباس متولد 1364/5/10 ش.ملی 6059984118 مادر متوفی.  لذا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید رس�می محلی آگهی می ش�ود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد 
ظر مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
168 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان فهرج

4- آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای غامعلی اکبری به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کاهبرداری حسب شکایت آقایان محمدعلی رمضانی 
و محمدحس�ین رمضانی در پرونده کاس�ه 940863 این بازپرسی تحت تعقیب می باشدو  اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل 
اقامت وی ممکن نگردیده است بدین وسیله دراجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتش�ار آگهی در این ش�عبه بازپرسی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
1743 م/الف بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب کرمان

5- حصروراثت
خانم زهرا س�لطانی بناوندی فرزند علی دارای شناس�نامه 8 ش�رح دادخواست ش�ماره 97-8-681  مورخ 1397/9/17 توضیح داده 
ش�ادروان علی س�لطانی بناوندی فرزند عباس بشناس�نامه 4 در تاریخ 97/7/30 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی 
عبارتن�د از : 1- خان�م زهرا س�لطانی بناوندی فرزند عل�ی ش.ش 8 متولد 1355 فرزند متوفی. 2- آقای علی اکبر س�لطانی بناوندی 
فرزندعل�ی ش.ش 9027 متولد 1366 فرزند متوفی. 3- خانم فاطمه س�لطانی بناوندی فرزند عل�ی ش.ش 2268 متولد 1364 فرزند 
متوفی. 4- آقای محمدرضا س�لطانی بناوندی فرزند علی ش.ش 362 متولد 1352 فرزند متوفی. 5- خانم بتول حس�نی کبوترخانی 
فرزند حبیب اله ش.ش 639 متولد 1331 همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رسمی محلی آگهی می شود 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.
681 شورای حل اختاف شماره 8 شهرستان کرمان

6-  حصروراثت
خانم اش�رف الس�ادات مهدوی خانوکی فرزند سیدابوالقاس�م دارای شناس�نامه 2688 شرح دادخواست ش�ماره 97-1-688  مورخ 
1397/9/14 توضیح داده ش�ادروان علی جعفری جرجافکی فرزند محمدرضا بشناسنامه 2982267179 در تاریخ 97/7/23 در شهر 
کرم�ان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمدرضا جعفری جرجافک�ی فزند حبیب اله و عصمت ش.ش 125 متولد 
1362 صادره از زرند پدر متوفی. 2- اش�رف الس�ادات مهدوی خانوکی فرزند سیدابوالقاسم و زهرا ش.ش 2688 متولد 1364 صادره 
از کرمان مادر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید رسمی 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.
688 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

اباغیه 
مشخصات اباغ شونده حقیقی : 1- نام : محمود، 2- نام خانوادگی : علیزاده   6- نشانی:  استان خراسان شمالی – شهرستان بجنورد 
– بجنورد – مجهول المکان  تاریخ حضور: 1397/10/26  ساعت حضور : 09:00  در خصوص دعوی محمد مهدی معماریانی به  طرفیت 
ش�ما مبنی بر  خس�ارت تاخیر تادیه و مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید . این اباغنامه برای شما به سامانه اباغ ارسال گردیده است  به سامانه اباغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز 
کاربری خود اطاعات این اباغیه و پیوستهای آن  را از قسمت دریافت با شماره با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور اباغیه دریافت 
و مش�اهده کنید.  چنانچه جهت ورود به س�امانه، حساب کاربری )شناس�ه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر 
خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترس�ی به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید  عدم مراجعه به منزله اس�تنکاف 

از قبول اوراق قضائی بوده و اباغ محسوب می شود . 15
شعبه 4 شورای حل اختاف شهری بجنورد

آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب اجرائیه در پرونده شماره 970282 صادره از شورای حل اختاف فاروج محکوم علیه  محمد اسماعیل بهادری فرزند براتعلی 
محکوم به پرداخت مبلغ 70379500 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له حسن دهقانیان  و پرداخت مبلغ 3350000 ریال بابت 
نیم عش�ر دولتی  و چون نامبرده در موعد  مقرر نس�بت به پرداخت بدهی اقدامی  ننموده و حس�ب تقاضای محکوم له  اموال ایشان 
به ش�رح ذیل  توقیف  و طبق نظریه کارش�ناس  به مبلغ 80000000 ریال ارزیابی گردیده  در مورخه 97/10/11 س�اعت 11:30 تا 12:00  
از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگس�تری شهرس�تان فاروج  به فروش برس�د بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم 
مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید 
نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و با بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده نقدی 10 درصد 
مبلغ پیش�نهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد ش�د و در صورت عدم پرداخت مابقی ظرف مهلت مقرر 

سپرده  وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
مشخصات مورد توقیف : یک دستگاه خودروی سواری پژو روآ زرد رنگ مدل 1386 که دو حلقه استیک جلو نو و دو حلقه استیک 
عقب متوس�ط – جلوی کاپوت آس�یب دیده – شکستگی س�پر جلو که ترمیم  شده – چراغ راهنما جلو  راست شکسته – ابروی جلو 
راس�ت  و گلگیر جلو راس�ت  تعویض ش�ده  درب جلو راست زنگ زدگی دارد 20 س�انت  رکاب زیر درب جلو  راست تو رفتگی دارد 
-  گلگیر عقب راس�ت کش�یدگی و تورفتگی  در س�ه نقطه – گلگیر عقب  راس�ت رنگ پریدگی  و زنگ زدگی – چراغ خطر عقب 
شکس�ته – درب صندوق عقب در چند نقطه رنگ ش�ده -  س�پر عقب شکستگی  و کش�یدگی و زنگ زده – گلگیر عقب  چپ رنگ 
پریدگی و زنگ زدگی و کشیدگی دارد  درب جلو چپ کشیدگی و رنگ پریدگی و نیاز  به رنگ آمیزی دارد – گلگیر جلو چپ تعویض 
ش�ده و فاقد راهنما  در دو طرف روی گلگیر می باش�د – روکش صندلی س�ر نشین  و عقب دارد – سقف و ستون  رنگ پریدگی دارد 
-  دوگانه دس�تی می باش�د – زاپاس و جک دارد که با عنایت به  موارد ذکر ش�ده و  وضعیت ظاهری  موجود و سال ساخت خودرو به 

مبلغ 80000000  ریال ارزیابی شده است . 13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب اجرائیه در پرونده ش�ماره 930653 صادره از دادگس�تری فاروج محکوم علیها هاجر احرامی فرزند غامحسین محکوم به 
پرداخت مبلغ 83500000 چون نامبرده در موعد  مقرر نسبت به پرداخت محکوم به اقدامی ننموده و حسب تقاضای محکوم له  علی 
اصغر احرامی اموال محکوم علیها به شرح ذیل  توقیف  و طبق نظریه کارشناس  به مبلغ 360000000 ریال ارزیابی گردیده  در مورخه 
97/10/12 ساعت 10:30 تا 11:00  از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج  به فروش برسد بنابراین 
متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت 
تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع و با بااترین قیمت پیش�نهادی واگذار خواهد شد همچنین 
از برنده مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیش�نهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد ش�د و در صورت عدم 

پرداخت مابقی ظرف مهلت مقرر سپرده  وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 
مش�خصات مورد توقیف : 1- یک قطعه زمین مزروعی به مس�اخت 44711 متر مربع پاک ش�ماره 851 فرعی از 42 اصلی تیتکانلو 
بخش 3 قوچان با حدود اربعه ش�ماا به طول 102 متر به راه قوچ قلعه و قره تپه – ش�رقا به طول 78 متر و 58 متر و 143 متر و 118 
متر به اراضی حس�ن خبوش�انی و رمضانپور خبوشانی و شاهجوی  جویبار – جنوبا مرزیست به طول  94 متر و 111 متر و 61/5 متر به 
تپه  آس�یاب  قدیم  و غربا  مرزیس�ت  به زمین  مزروعی وراث  مرحوم حیدر جعفری و رش�ته قنات نجف آباد که با توجه به موقعیت 

جغرافیایی و سایر عوامل موثر به مبلغ 360000000 ریال ارزیابی گردیده است . 13
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آگهی مزایده مرحله دوم
به موجب اجرائیه ش�ماره 940320 صادره از ش�عبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی دادگس�تری مش�هد محکوم علیه 
جواد خواجوی فرزند عیس�ی محکوم به پرداخت مبلغ 24777801041 ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیر 
تادیه  بر اساس شاخص تورم  از مورخه 94/4/8 که زمان تادیه محاسبه می شود در حق محکوم له غامرضا خواجوی و پرداخت نیم 
عشر دولتی و چون نامبرده در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده و حساب تقاضای محکوم له اموال محکوم علیه به 
ش�رح ذیل توقیف و طبق نظریه کارش�ناس با توجه به فاصله  از ش�هر و جاده  و نوع کاربری  و استفاده از منابع آب  و نوع محصوات 
زراع�ی  و باغ�ی  به مبلغ 7800000000 ریال ارزیابی گردیده در مورخه 97/10/15 س�اعت 10:30 ت�ا 11:00 از طریق مزایده حضوری در 
محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل 
از موع�د مق�رر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت 
ازریابی ش�روع و با بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. همچنین از برنده مزایده نقدی ده درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( 

اخذ و مابقی نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد.
مشخصات مورد توقیف:

-1 مقدار ثمن س�هم از مدار 34 س�هم )هر س�همی هش�ت لنگ( مزرعه و چش�مه س�ار تیول پاک ثبتی 3 اصلی بخش 5 قوچان به 
مس�احت حدود 6 هکتار زمین زراعی با حدود اربعه ش�ماا کالچه به طول 150 متر غربا ملک عباس ارجمندی به طول 400 متر جنوبا 
ملک س�ید علی روش�نایی به طول 150 متر و شرقا ملک سید علی روش�نایی به طول 400 متر که سه هکتار سر درختی شامل آلبالو 
مجاری و س�یب فرانس�وی به روش آبیاری قطره ای حدود 2200 اصله در س�طح حدود 3000 متر  کش�ت گیاهان دارویی  کشت شده 
اس�ت.  -2 یک باب س�اختمان نیمه تمام به مساحت 28 متر اس�کلت آهن و شناژ با دیوار چینی بلوک 3- یکباب استخر ذخیره آب 
و پرورش  ماهی  به مس�احت حدود 10000 متر مکعب با پوش�ش ورق ژئو ممبران و دارای آاچیق و آهن آات مصرف ش�ده  در سالن 
صنعتی تقریبا  در دو طبقه  با اسکلت آهنی  و اتصاات مربوطه  و اجرای فوندانسیون و آرماتور بندی  و دیوار چینی  با بلوک سیمانی 
-5 س�اختمان  و س�الن بس�ته بندی  و انبار محصول به مساحت 100 متر مربع – اتاق خش�ک  کن گیاهان داروئی  و ساختمان اداری 

مربوطه 6-میزان 14 ساعت آب با دبی حدودا 15 لیتر در ثانیه در مدار 7 روز
توضیح�ات : بخش�ی از ملک م�ورد نظر در قبال مبلغ 123000000 ریال در رهن بانک کش�اورزی می باش�د و ضمنا اطراف باغ مذکور 
با پایه های قوطی و س�یم خاردار فنس گذاری ش�ده اس�ت و ملک مورد نظر واقع در مس�یر جاده فاروج به اطراف روستای یام واقع 

شده است.13
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آگهی تغییرات شرکت شایان تاسیسات ارشیا )با مسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 2389 و شناسه ملی 10103100300 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/18 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : آقای محمد رحمانی ب�ا دریافت کلیه 
س�هم الش�رکه خود بمبلغ 16500000 ریال و آقای اسمعیل رحمنی 
با دریافت کلیه س�هم الش�رکه خود بمبلغ 500000 ریال از شرکت 
خارج گردیدند. خانم نرگس رحمانی با دریافت11750000ریال سهم 
الش�رکه خود از صندوق شرکت س�رمایه خود را به 4500000 ریال 
کاه�ش داد. آقای مه�دی رحمانی با دریافت11750000ریال س�هم 
الش�رکه خود از صندوق شرکت س�رمایه خود را به4500000 ریال 
کاهش داد. لذاس�رمایه شرکت از مبلغ 50500000 ریال به 10000000 
ری�ال کاه�ش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه به ش�رح مذکور 
اصاح گردید. لیست س�هم الشرکه شرکاء به شرح ذیل می باشد: 
خان�م نرگ�س رحمانی مبلغ 4500000 ریال س�هم الش�رکه -آقای 
محس�ن رحمانی مبلغ 500000 ریال س�هم الش�رکه -آقای مهدی 
رحمانی مبلغ 4500000 ریال س�هم الش�رکه -آقای کیوان رحمانی 

مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری تاکستان )311419(

آگهی تغییرات شرکت شایان تاسیسات ارشیا )با مسئولیت 
محدود( به شماره ثبت 2389 و شناسه ملی 10103100300 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : آقای کیوان رحمان�ی فرزند غامرضا 
شماره شناسنامه 267 صادره از تاکستان متولد1351/12/15 محل 
تولد تاکس�تان به کد ملی 4391319918 ساکن:تاکس�تان خیابان 
توحی�د باای بلوار بهش�تی پاک 92 کد پس�تی:3481638698 
ب�ا پرداخت 500000 ریال به صندوق ش�رکت در ردیف ش�رکا قرار 
گرفتند.لذا س�رمایه ش�رکت از مبلغ 50000000 ریال به 50500000 
ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساس�نامه به شرح 
فوق اصاح گردید. میزان س�هم الشرکه ش�رکاء به شرح ذیل می 
باش�د: -آقای محمد رحمانی مبلغ 16500000 ریال س�هم الش�رکه 
-آقای اس�معیل رحمنی مبلغ 500000 ریال س�هم الش�رکه -خانم 
نرگس رحمانی مبلغ 16250000 ریال س�هم الشرکه -آقای محسن 
رحمانی مبلغ 500000 ریال س�هم الش�رکه -آق�ای مهدی رحمانی 
مبلغ 16250000 ریال س�هم الش�رکه -آقای کی�وان رحمانی مبلغ 

500000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تاکستان )311420(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تاسیساتی حرارتی اختر 
تابناک 

درتاری�خ 1397/09/15 ب�ه ش�ماره ثب�ت 2544 به شناس�ه ملی 
14007988585 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه 
آن به ش�رح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
: ارائه خدمات راجع به آب رس�انی و گاز رس�انی و یا برق رس�انی 
، خری�د و ف�روش و ص�ادرات و واردات کااه�ای مج�از بازرگانی. 
درص�ورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان قزوین 
- شهرس�تان البرز - بخش محمدیه - شهر محمدیه-محله منطقه 
3-کوچ�ه گلب�رگ چهارم-کوچه گلبرگ س�وم-پاک 33-طبقه 
سوم- کدپستی 3491948738 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اس�ت از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س�هم الش�رکه هر یک از 
شرکا آقای محمدعیسی ش�عبانی به شماره ملی 2658886853 
دارنده 500000 ریال س�هم الشرکه خانم نسرین کشتکار به شماره 
ملی 5949651332 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره آقای محمدعیسی شعبانی به شماره ملی 2658886853و 
ب�ه س�مت عض�و هیئ�ت مدی�ره به م�دت نامح�دود و به س�مت 
مدیرعامل به مدت نامحدود خانم نس�رین کش�تکار به شماره ملی 
5949651332و به س�مت رئیس هیئت مدی�ره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی و همچنین 
کلی�ه نامه های ع�ادی و اداری باامضاء مدیرعام�ل و رییس هیئت 
مدیره متفقا با مهر ش�رکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساس�نامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-
البرز )311421(
آگهی انتقالی شرکت آرتمن بی بی پارت سهامی خاص بشماره 

ثبت30721 و شناسه ملی14006139080
 به موجب نامه ش�ماره 97/10/12138مورخ 97/07/19 و مستند به 
صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 97/05/09 محل شرکت از آدرس 
قبلی به به استان البرز شهرستان اشتهارد بخش مرکزی دهستان 
صحت آباد روس�تا شهر صنعتی اش�تهارد محله شهر صنعتی فاز 1 
خیاب�ان قانون 7 – خیابان قانون 4 پاک 0 قطعه 96Bکد پس�ت�ی 
3188113349منتق�ل و در اداره ثبت ش�رکتها و موسس�ات غیر 
تجاری استان البرز ) کرج ( تحت شماره 1108به ثبت رسید ه است.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد 
)310107(

حصروراثت
خانم خیری ش�هرت لوزه فرزند خداداد بشناس�نامه 9 صادره از رامهرمز درخواس�تی به خواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همس�رش مرحوم حمزه ش�هرت احمدی اصل شناس�نامه 496 صادره از 
رامهرمز در تاریخ 97/9/2 در اقامتگاه دائمیش فوت و ورثه اش عبارتند از : 1-متقاضی با مشخصات باا)همسر 
متوفی(2-نس�ترن احمدی اصل فرزند حمزه ش.ش 6850030833 صادره از امیدیه 3-نس�رین احمدی اصل 
فرزن�د حمزه ش.ش 6850093177 صادره از امیدیه 4-س�حر احمدی اص�ل فرزند حمزه ش.ش 1900290448  
ص�ادره از رامهرمز)فرزندان ان�اث متوفی(5-ابوافضل احمدی اصل فرزند حم�زه ش.ش 6850169890 صادره 
ازامیدی�ه )فرزند ذکور 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 ش�ود از درجه اعتبار 

ساقط است.
شماره:6658قاضی شورای حل اختاف شهرستان امیدیه-سلمان سوقی                                        

آگهی مفقودی
شناس�نامه مالکیت خودرو س�واری س�اینا رنگ نقره ای متالیک مدل 1393 به ش�ماره موتور 
528060 به شماره شاسی  NAS   411100 E 1113275 به شماره انتظامی ایران 68 – 814 و 77 

متعلق به آقای عباسقلی مصطفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
    دادنامه 257

مفقودی
اص�ل برگ سبز)شناس�نامه ( و س�ند کمپانی خودروی س�واری هاچ بک لیفان x60به ش�ماره 
شاسی: NAKSG4312DB106276 و شماره موتور: LFB479Q130201700و شماره انتظامی: 
52-656 ج 43متعلق به خانم/آقای : س�امان نطاق مفقود گردیده واز درجه اعتبار س�اقط می 

باشد  
بیرجند

 مفقودی
اصل برگ سبز)شناس�نامه ( و سند کمپانی خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی به شماره 
شاس�ی: S1412286128719 و شماره موتور: 2014736و شماره انتظامی: 32-551 د 54متعلق 

به خانم/آقای : محمد رضا سبزه گرمفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اص�ل برگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری پراید جی تی ایکس آی به ش�ماره شاس�ی: 
S1412286193872 و ش�ماره موت�ور: 2100055و ش�ماره انتظام�ی: 95-996 ب 37متعلق به 

خانم/آقای : هانیه بیرجندی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

 مفقودی
اص�ل ب�رگ سبز)شناس�نامه ( خ�ودروی س�واری ج�ی ت�ی ایک�س آی به ش�ماره شاس�ی: 
S1412287719311 و ش�ماره موتور: 2342088 و ش�ماره انتظام�ی: 52-969 ب 58متعلق به 

خانم/آقای : محمد بیکی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد  
بیرجند

    دادنامه
پرونده کاسه 9709982988100286 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان تصمیم نهایی شماره 9709972988100843 
خواهان:اقای عباس روزبهانی فرزند علی قربان با وکالت اقای محمد رضا صدیقی فرزند اس�معیل به نش�انی تهران فلکه دوم صادقیه 
مجتمع تجاری طا طبقه 4 واحد 5 و آقای ناصر فاحی فرزند نصرت به نش�انی گلس�تان فلکه اول ابتدای ارغوان ش�رقی س�اختمان 
س�هیل ط4 واحد13خوانده:اقای عباس بیگلری وانس�فلی فرزند مظفرخواسته ها:1-مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2-مطالبه وجه بابت 
...3- مطالبه خس�ارت دادرس�ی 4-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  دادگاه با بررس�ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار رای مینماید:    ))رای دادگاه((در خصوص دادخواست اقای عباس روزبهانی 
با وکالت محمد رضا صدیقی و ناصر فاحی به طرفیت اقای عباس بیگلری وانس�فلی به خواس�ت هاعس�ار از پرداخت هزینه دادرسی 
مرحله بدوی در پرونده کاس�ه970297 بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داش�ته موکل بنده کارگر میباش�د با تورم موجود در 
بازار و کاهش ارزش پول توان پرداخت هزینهدادرسی را ندارد .نظر به اینکه خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهادت شهود 
اس�تناد جس�ته و مطابق ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی تش�خیص میزان اعتبار آن به نظر محکمه بوده که مفاد شکایت شهود 
حکایت از اعس�ار مطلق ایش�ان نداشته اس�تلذا دادگاه با تش�خیص مائت خواهان بصورت جزئی از هزینه دادرسی مستندا به مواد 
504و513 قانون آئین دادرس�ی مدنی حکم به تقس�یط هزینه دادرس�ی به نحو که 25/000/000 ریال از هزینهدادرسی متعلقه را نقدا 
پرداخ�ت و مابقی پس از مائت خواهان یا از محل محکوم به وصول خواهد ش�د صادر و اع�ام مینماید..رای صادره حضوری و ظرف 

مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
     م الف/989   محمد قیاسی-رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بهارستان

متن آگهی
ش�ماره بایگتانی ش�عبه:970563 پرونده کاس�ه 9709984117200246 ش�عبه 111 دادگاه کیفری دو ش�هر تبریز )111جزایی سابق( 
تصمیم نهایی ش�ماره 9709974113400753 ش�اکی: آقای روح اله بهتاش غفار پور فرزند اس�معیل با وکالت آقای فرهاد میرزازاده 
فرزند مصطفی به نش�انی اس�تان آذربایجان ش�رقی - شهرستان تبریز - ش�هر تبریز - آخونی - فلکه دامپزشکی - جنب داروخانه 
عظیمی- متهم: خانم فاطمه مارس�ولی فرزند رحیم به نش�انی آذربایجان شرقی - تبریز خ دارائی سوم اول 18 متری شهید کربایی 
دفتر فنی مهندسی انبوه سازان جنت )نقل مکان نموده اباغ از طریق نشر آگهی( اتهام: معرفی مال غیر به عوض مال خود- گردشکار 
: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعام ختم رس�یدگی بش�رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.”رأی دادگاه” در خصوص 
اته�ام خان�م فاطمه مارس�ولی فرزند رحیم دائر بر معرفی مال غیر به عوض مال خود موضوع ش�کایت آقای روح اه بهتاش غفارپور 
فرزند اس�معیل با وکالت آقای فرهاد میرزازاده به این ش�رح که متهم به موجب قرارداد مورخ88/10/27 طبقه س�وم از یک دستگاه 
آپارتمان احداثی از پاک ثبتی 3033 - اصلی واقع در بخش 4 تبریز را به بیع قطعی به شاکی انتقال و متعاقبا با ترهین سند رسمی 
پاک فوق نزد بانک مسکن برای واحد مورد معامله مبلغ 310/000/000 ریال تسهیات اخذ و به علت عدم پرداخت اقساط برای واحد 
ابتیاعی ش�اکی اجرائیه صادر شده اس�ت دادگاه توجه به مراتب فوق ، اظهارات شاکی ، فتوکپی مستندات ابرازی و پاسخ استعام از 
بانک مرتهن و متواری بودن متهمه و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را ثابت دانسته به استناد ماده 2 قانون مجازات اشخاص 
که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند و ماده 1 قانون تش�دید مجازات مرتکبین ارتش�اء ، اختاس و کاهبرداری نامبرده 
را به تحمل یکس�ال حبس تعزیری محکوم می نماید و نس�بت به جزای نقدی مواجه با تکلیفی نمی باش�د . رای صادره غیابی بوده و 
ظرف بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس�ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 

در دادگاههای تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی است . 
ح/9704663رئیس شعبه یکصد و یازده دادگاه کیفری دو تبریز - حسین محرمی

آگهی اباغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقای  رضا افتخار فرزند عبدالعظیم با وکالت عطا کوچک نژاد دادخواس�تی بطرفیت علیرضا حبیب زاده   بخواس�ته مطالبه وجه چک 
ب�ه مبل�غ / 000 / 000 / 140 ریال معادل 14 میلیون تومان ته فقره چک به ش�ماره ه�ای 120046 و120045 و 120044 به انضمام هزینه 
دادرس�ی و تاخیر تادیه و حق والوکاله وکیل  تقدیم کرده که در این ش�عبه ارجاع به شماره 3 / 970509 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 میش�ود که پس از نش�ر اگهی در روز دوش�نبه مورخ 1 / 11 / 97 ساعت 12 صبح جهت 
دادرسی در این شعبه قاضی شورای مجتمع شماره یک  حضور یابد و یاقبل از موعد مقرر به دفتر قاضی شورای حل اختاف مجتمع 
ش�ماره یک اهواز مراجعه و با دریافت نس�خه 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 قاضی شورا  تصمیم مقتضی خواهد گرفت ازم به ذکر 

است که مفاد به مشخصات خواهان و خوانده و کل ستون خواسته دادخواست چاپ شود .  
 -49/9 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک اهواز-

آگهی حصر وراثت
بانو: س�وری  ش�هرت : چعبی نام پدر: جابر  بشناسنامه : 5009  صادره از خرمشهر  درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که پس�رم مرحوم علی ش�هرت : آرش  بشناس�نامه : 1741417406 
ص�ادره  از اه�واز در تاریخ   23 / 1 / 92  در شهرس�تان اهواز  اقامتگاه  دائ�م خویش فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضی سوری چعبی فرزند جابر ش ش 5009 صادره از خرمشهر ) مادر متوفی ( واغیر ورثه دیگری ندارد 
. اینک با انجام تش�ریفات 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 بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .
50 / 9 -شعبه 18 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 اهواز

آگهی وقت دادرسی
 شماره 9709981439600425 آگهی اباغ  وفت دادرسی  در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور کیفری حس�ب ش�کایت خانم ناهید ربیعی بندبن فرزند حیدر دایر بر تحریق موضوع  
پرونده کاسه 9709981439600425 بدینوسیله  به متهم  آقای مهدی قاسمی  آسیابر فرزند محسن )  مجهول 
المکان ( اعام می گردد که در وقت رسیدگی روز  سه شنبه  مورخه 1397/10/25 راس ساعت 10:00 صبح  در 
ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان س�یاهکل 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 وقت دادرسی
 شماره 9709981439100088 آگهی اباغ  وقت دادرسی  در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور کیفری حس�ب ش�کایت آقای احمد بخشی پور چوشلی دایر بر توهین از طریق ارسال 
پیامک موضوع پرونده کاس�ه 9709981439100088 بدینوس�یله به متهم آقای  محمد رضا ش�فیع زاده زفره 
فرزند باقر ) مجهول المکان ( اعام می گردد که در وقت رس�یدگی  روز س�ه ش�نبه مورخه 1397/10/25 راس 
س�اعت 11:00 صبح در ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو شهرس�تان س�یاهکل حاضر گردند  در صورت عدم حضور  

دادگاه غیابا مبادرت به  اتخاذ تصمیم می نماید، ضمنا این آگهی  در یک نوبت منتشر می گردد.
ح  5452  رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری  دو سیاهکل- افشین خاکی

 اباغیه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970764 مش�خصات اباغ ش�ونده حقیقی : 1- نام : فاطمه 2- نام خانوادگی : منصور 
صادق�ی گیان�ی  3- ن�ام پدر : مهدی  4- کد پس�تی : 5- کد ملی  6- نش�انی : اس�تان گیان- شهرس�تان 
اهیج�ان – اهیج�ان- حاجی آباد – جن�ب میدان ) فعا مجهول المکان می باش�ند( 7- منطقه ش�هرداری : 
آگهی  اباغ  وقت رس�یدگی  دادخواس�ت و ضمایم کاسه پرونده :970764 خواهان : مهدی ابری اهیج وغیره 
خواندگان :1- فاطمه منصور  صادقی فرزند مهدی 2- مهدی منصور صادقی گیانی فرزند حاج میرزا ابوالطالب 
خواهان دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه تقدیم دادگس�تری نموده که جهت رس�یدگی  به شعبه سوم دادگاه  
عموم�ی حقوق�ی  اهیجان ارجاع گردید و پس از ثبت به کاس�ه  فوق به تاریخ 1397/11/07 س�اعت 11 صبح 
وقت رس�یدگی  تعیین گردید و به دلیل مجهول المکان بودن خوانده  مذکور و به درخواس�ت خواهان و دستور 
دادگاه و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مراتب یکنوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی میشود تا 
خوانده  از طریق نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه 
ثانی  دادخواست و ضمایم را دریافت و در تاریخ مقررجهت رسیدگی  به پرونده  حاضر شود در غیر این صورت 

وقت رسیدگی  اباغ شده محسوب و دادگاه غیابی  رسیدگی  و اتخاذ تصمیم  می نماید.
ح  5453   مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  اهیجان- شهرام آقاجانی

آگهی مزایده نوبت اول
 مطابق دادنامه شماره 94/ش/170-94/11/13 صادره از شعبه شورای حل اختاف قاسم آباد در خصوص پرونده 
اجرایی کاس�ه 960853 اجرای احکام مدنی ش�ورای حل  اختاف شهرس�تان رودسر آقای  محمد عسکر پور 
فرزند علی اکبر محکوم اس�ت بمبلغ 39323925 ریال بابت اصل خواس�ته و س�ایر خس�ارات قانونی  در حق 
آق�ای کامران محمدی مرس�ه فرزند  ابوالحس�ن و مبل�غ 1966196 ریال بابت هزینه اجرای�ی در حق دولت که 
بلحاظ عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه یک قطعه ملک غیر منقول محکوم علیه واقع در  روستای  
خانسر – ورسرک قاسم آبادعلیا از توابع شهرستان رودسر به مساحت 1000 متر مربع ، تعرفه ، وفق مقررات از 
طریق کانتری مربوطه ) چابکسر( توقیف گردید. سپس  در اجرای دستورات قضایی ارجاع  به امر کارشناسی 
ش�ده که  کارش�ناس منتخب اموال غیر منقول توقیف ش�ده محکوم علیه را به ش�رح  ذیل ارزیابی  و توصیف 
اجمالی نمودند: مش�خصات و حدود اربعه  ملک تعرفه ش�ده : ش�ش دانگ یک قطعه زمین ) باغ مرکبات ( به 
مس�احت تقریبی 1000 مترمربع فاقد س�ند مالکیت بوده جزء متصرفات سنواتی است که  شماا  به زمین آقای  
یوس�ف عسکر پور ، ش�رقا به زمین آقای یوسف حسن زاده ، جنوبا  به زمین آقای  صفر مبرهن و غربا به زمین 
آقای حس�ن طالب�ی محدود می گردد. ملک تعرفه ش�ده  طبق صورتمجلس م�ورخ 96/12/13 نیروی انتظامی 
تحویل حافظ امین اموال  آقای مس�یح عس�کر پور گردیده که در پرونده  مضبوط می باش�د. راه دسترس�ی به 
ملک تعرفه ش�ده  به صورت مالرو می باش�د. ارزیابی ملک تعرفه شده : با توجه به بررسی بعمل آمده و بازدید 
میدان�ی ، موقعی�ت مکانی و  معاینه فنی ومحلی و پرس وجو از مش�اورین اماک منطق�ه وکلیه عوامل موثر بر 
ارزش مل�ک ، قیم�ت پایه ، عرصه و عیان ملک تعرفه ش�ده  در زمان اجرای  قرار هر مت�ر مربع 4000 تومان با 
احتساب مساحت  کل 4000/000 تومان  به عبارتی چهار میلیون تومان بر آورد و تعیین می گردد. مراتب جهت 
استحضار مقام محترم قضایی ایفاد می گردد. نظریه ارزیابی  شده کارشناس به طرفین اصحاب پرونده اجرایی 
وفق ماده 75 قانون اجرای  احکام مدنی اباغ می گردید. که درفرصت مناس�ب قانونی  هیچکدام از طرفین به 
نظریه کارشناسی اعتراضی ننمودند ومصون از اعتراض قرار گرفت. سپس محکوم له  که در جهت فروش اموال 
توقیف�ی از طری�ق مزایده  در اج�رای  اعمال ماده  114 قانون اجرای احکام مدنی ب�رای  تاریخ 1397/10/2 روز 
یکش�نبه از س�اعت 9 الی 11 صبح انجام  خواهد ش�د. ده درصد مبلغ مورد مزایده فی المجلس وصول ، مابقی  
مبل�غ  ظ�رف مدت  کمتر ازیکماه  دریافت  خواهد ش�د. در صورت عدم پرداخت مابق�ی مبلغ مورد مزایده در 
فرصت تعیین شده قانونی ، ده درصد وصول شده بنفع  دولت ثبت و ضبط می گردد. خریدارن می توانند وفق 
مقررات قانونی پنج روز قبل از حلول جلس�ه مزایده  از اموال مورد حکم مزایده بازدید به عمل  آورند. مزایده  
از قس�مت  ارزیابی  شده شروع ، کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند. برنده مزایده  شناخته ومحسوب 
خواهند ش�د.کلیه هزینه های  متعلقه به عهده  خریدار می باش�د. این آگهی  برای یکنوبت در یکی از  روزنامه 
ه�ای  کثیر اانتش�ار محلی بنام  روزنام�ه حمایت وفق ماده 118 قانون اجرای  احکام مدنی درج و منتش�ر می 

گردد. انجام جلسه مزایده در حضور نماینده محترم دادستان انجام خواهدشد.
ح  5454   مدیر اجرای احکام مدنی  شورای حل اختاف دادگستری  شهرستان  رودسر- روانان
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نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگستری استان گلستان از پلمب 3 کارگاه چوب سرخدار 
در گرگان خبر داد و گفت: در این کارگاه ها، چوب درختان ارزشمند 
س��رخدار، کشف و ضبط شد . به گزارش روابط عمومی دادگستری 
استان گلستان، هادی هاشمیان از پلمب 3 کارگاه چوب سرخدار در 
گرگان خبر داد و اظهار کرد: در این کارگاه ها، چوب درختان ارزشمند 
سرخدار، کشف و ضبط شد . وی افزود: این کارگاه ها با کار اطاعاتی 

ماموران منابع طبیعی و دستور دادستانی مرکز استان در روستاهای 
اطراف گرگان شناس��ایی و پلمب شد . هاش��میان ادامه داد: در این 
رابطه دو نفر دس��تگیر شدند و پرونده برای بررسی روی میز قاضی 
شعبه اول بازپرس��ی دادسرای مرکز استان گلس��تان قرار گرفت . 
رییس کل دادگستری استان گلس��تان با بیان اینکه تنها ذخیره گاه 
جنگلی گونه نادر و در معرض انقراض سرخدار در این استان قرار دارد، 

خاطرنش��ان کرد: دستگاه قضایی با کسانی که به جان این درختان 
ارزشمند و میراث طبیعی استان دست اندازی می کنند، سخت گیرانه 
برخورد می کند و احکامی سنگین قضایی در انتظار متخلفان است. 
به گفت��ه وی، عاوه بر مجازات این اف��راد از جنبه عمومی جرم، با 
دادخواست اداره منابع طبیعی، متخلفان به پرداخت ارزش ریالی این 

چوب ها نیز محکوم خواهند شد.

پلمب 3 کارگاه چوب سرخدار در گرگان
نقش موثر زندان ها 

در ارتقای سطح امنیت اجتماعی 
 مدیرکل زندان های اس��تان کردستان 
گفت: زندان ها به واس��طه نگهداری از 
مجرمان، نقش بسزایی در ارتقای سطح 

امنیت اجتماعی بر عهده دارند.
اسحاق ابراهیمی با بیان اینکه زندان ها 
به واسطه نگهداری از مجرمان، نقش بسزایی در ارتقای سطح امنیت 
اجتماعی بر عهده دارند، حضور مستمر مسئوان قضایی و بااخص 
قضات از زندان ها را در کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز کاهش 
اطاله دادرسی موثر دانست و اظهار کرد: همچنین قاضی صادرکننده 
حکم، روند اجرای فعالیت های اصاحی و تربیتی را مشاهده کرده 
و به این ترتیب با بررسی میزان تاثیر گذاری این فعالیت ها در اصاح 
ش��خصیت مددجویان، می تواند با اعطای تخفیف مجازات، عفو، 
آزادی مشروط، مرخصی، اشتغال به کار در کارگاه های خارج از زندان 

و ... نسبت به زندانیان، در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار باشد.

افتتاح مرکز یادگیری محلی زندان 
مرکزی رشت

 مرکز یادگیری محل��ی زندان مرکزی 
رش��ت در مراس��می با حضور مدیرکل 

زندان های استان گیان افتتاح شد.
سیدحمید حسینی، مدیرکل زندان های 
اس��تان گیان در مراس��م افتتاح مرکز 
یادگیری محل��ی زندان مرکزی رش��ت، حضور زندانی��ان در این 
کاس ه��ا را در ایجاد بس��تر ی��ک زندگ��ی هدفدار و س��الم و به 
دور از هرگون��ه ناهنجاری با کس��ب و به کارگی��ری مهارت های 
آموزش داده شده و ایجاد باورهای مثبت برای بازگشت سعادتمندانه 

به جامعه مفید برشمرد.

مباحث اعتقادی پایه و اساس همه 
برنامه های اصاحی و تربیتی است

 سرپرست زندان های استان سیستان و 
بلوچستان گفت: مباحث دینی و اعتقادی 
خصوص��ا نم��از پای��ه و اس��اس هم��ه 
برنامه های فرهنگی، تربیتی و اصاحی 

است.
ناصر سلیمانی در جلسه س��تاد اقامه نماز زندان زاهدان اظهار کرد: 
مباحث دینی و اعتقادی خصوصا نماز پایه و اساس همه برنامه های 
فرهنگی، تربیتی و اصاحی است و هرچقدر فهم دینی و اعتقادات 
صحیح در فکر و اندیش��ه مددجو اس��تحکام یابد، ق��درت مقابله با 
آس��یب های مختلف و تنگناهای زندگ��ی در او افزایش می یابد لذا 
آموزش ها در این حوزه باید افزایش یابد و از ابزار متفاوت و تاثیرگزار 

در این زمینه بهره برد.
وی افزود: گاهی کارکنان زندان ها در این تعارض قرار می گیرند که 
امنیت زندان مهمتر اس��ت یا کار فرهنگی و اصاحی؟ در حقیقت، 
امنی��ت یک اصل مهم در کار بوده و کار فرهنگی و اصاح و تربیت 

هدف کار است.

حقوق متهم در دعاوی کیفری 
هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می یابد، دستگاه های انتظامی 
و قضایی برای کشف آن اقدام می کنند اما صرف کشف جرم باعث 
بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب های وارده به متضرران جرم 
نمی شود بلکه مطلوب زمانی به دس��ت می آید که مرتکبان واقعی 

جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند.
در صورت شناسایی و دس��تگیری متهمان، این امکان وجود ندارد 
که در   همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که 
هنوز جرم ارتکاب یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت 
و مجازات مجرمان حقیقی ازم است که افراد مظنون برای انجام 
تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی 
با آنها رفتار شود. در   نهایت نیز درصورت اثبات مجرمیت، فرد متهم 

مجازات می شود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد.
همه ای��ن موارد در حالی اس��ت که توجه بیش از ان��دازه به حقوق 
متهم نباید محاکم را از حقوق از دس��ت رفته ش��اکی غافل کند. از 
جمله حقوقی که متهم داراس��ت، می توان به مواردی از قبیل اصل 
ممنوعیت بازداشت های خودسرانه، اصل برائت، حق اطاع فوری 
از دایل بازداش��ت، ممنوعیت محاکمه مجدد، حق برخورداری از 

وکیل و ممنوعیت تسری قوانین به گذشته اشاره کرد.
یکی از مهمترین اصول دارسی، اصل برائت است که بر اساس آن، 
تا زمانی که گناهکار بودن شخصی به موجب ادله قانونی ثابت نشده 
باشد، باید به عنوان انسانی بی گناه با او رفتار شود و توهین و تحقیر 

او و نیز مجازاتش قبل از اثبات جرم ممنوع است.
در پرتو اصل ممنوعیت بازداش��ت های خودس��رانه، احضار و جلب 
متهم ب��دون دلیل ممنوع ب��وده و موارد بازداش��ت متهم در قانون 
پیش بینی شده است و مقام قضایی متخلف خود به مجازات مقرر در 

قانون محکوم خواهد شد.
به گزارش مهداد، بر اس��اس حق اطاع فوری از دایل بازداشت، 
نه تنها بازداش��ت متهم باید به موارد خاص محدود شود بلکه متهم 
باید بافاصله از دایل بازداش��تش، توس��ط پلیس یا مقام قضایی 
مطلع ش��ود. حق اعتراض به قرار بازداشت نیز از دیگر حقوق متهم 
در رس��یدگی های کیفری اس��ت. همچنین به موجب حق رعایت 
کرامت انس��انی، انجام اعمالی همچون تحقیر متهم، توهین به او، 
غل و زنجیر زدن، سلول انفرادی و ش��کنجه و آزار او ممنوع است. 
بر اس��اس حق برخورداری از وکیل، متهم حق انتخاب وکیل دارد 
و وکیل متهم باید آزادانه حق دفاع از موکلش را داش��ته باشد. حتی 
متهم بی بضاعت می تواند از دادگاه یا کانون وکا درخواست وکیل 
تسخیری یا معاضدتی کند. حق اعتراض متهم به قرار تأمین خواسته 
صادره از سوی مقامات دادسرا نیز حقی است که می تواند از توقیف 
بی جهت اموال متهم��ان جلوگیری کند. یکی دیگر از حقوق متهم 
در رسیدگی های کیفری، حق رسیدگی به پرونده او در یک دادگاه 
صالح، مستقل و بی طرف است همچنین حق رسیدگی علنی، از دیگر 
حقوق متهم محسوب می شود تا مقام قضایی بداند عملکردش در زیر 
ذره بین رسانه ها و شهروندان قرار دارد و با دقت هرچه تمام تر باید به 
ایفای وظایف خود بپردازد. از دیگر حقوق متهمان در رسیدگی های 
کیفری، ممنوعیت تس��ری قوانین به گذشته است؛ چرا که عمل بر 
خاف این اصل می تواند آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان 

را به مخاطره بیندازد.

بازدید دادستان قم از 
اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی

 دادس��تان عموم��ی و انقاب ق��م از اردوگاه 
حرفه آموزی و کاردرمانی این شهرستان بازدید 

کرد.
مهدی کاهه ب��ه همراه معاون دادس��تان قم، 
دادی��اران ناظر زن��دان و نیز مدی��ر زندان قم، 
به منظور رس��یدگی به مش��کات زندانیان و همچنین استفاده و انتقال 
حداکثری زندانیان در راستای ایجاد اشتغال در کارگاه ها از اماکن مختلف 
اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی از جمله اندرزگاه اشتغال و واحد قرنطینه 

بازدید و دستورات ازم را صادر کردند.

تعلق ۲0 سرویس جهیزیه به 
خانواده های مددجویان بی بضاعت 

20 سرویس جهیزیه به خانواده های مددجویان بی بضاعت تعلق گرفت
جلسه هیات مدیره خیریه حضرت امام موسی کاظم )ع( زندان های استان 
اصفهان با حضور اعضا و مدیرکل زندان های این اس��تان برگزار شد که 
در این جلسه پس از ارایه گزارش کار یک ماه این خیریه، پیرامون اعطای 

جهیزیه به خانواده های مددجویان بی بضاعت بحث و بررسی شد.
در ادامه این جلسه با نظر اکثریت اعضا مقرر شد 20 سرویس جهیزیه شامل 
اقام اساسی و مورد نیاز خانواده های زندانیان که توسط خیریه شناسایی 
و معرفی شده اند، اعطا شود که هزینه درنظر گرفته شده در این خصوص 

برای هر سرویس 250 میلیون ریال است.

برگزاری دوره آموزشی ارتقای 
مهارت های اخاقی خانواده مددجویان 

دوره آموزش��ی ارتقای مهارت های اخاقی و زندگی خانواده مددجویان 
استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

 در راس��تای تحق��ق منویات مقام معظ��م رهبری و در زمین��ه کنترل و 
کاهش آس��یب های اجتماع��ی و با هدف کاهش و کنترل آس��یب های 
اجتماعی خانواده زندانیان، دوره آموزشی ارتقای مهارت های اخاقی و 
زندگی با حضور خانواده مددجویان استان چهارمحال و بختیاری برگزار 
ش��د که طی 2 دوره برگزارشده، مش��اوران، مددکاران، روان شناسان و 
کارشناسان فرهنگی و قضایی با معرفی آسیب های مختلفی که خانواده 
مددجویان را تهدید می کنند، راهکارهای مقابله با معضات و آسیب های 
 اجتماعی را به بیش از 150 خانواده مددجویان در شهرس��تان ش��هرکرد 

آموزش دادند.

در تفسیر ماده 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اختاف نظر 
در برخی از شعب دادگاه ها وجود دارد، بدین شرح که برخی 
قضات معتقدند در دعاوی که خواس�ته آن دین و از نوع وجه 
رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می گیرد که 
در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون 
خواسته مشخص شده باش�د و اگر در مواردی که خواسته 
به صراحت در هنگام تقدیم دادخواس�ت مشخص نشده و 
مثًا با ارجاع امر به کار ش�ناس، میزان خواسته تعیین شود، 
خسارت تأخیر تأدیه ش�امل اصل خواسته نمی شود. برخی 
دیگر از قضات بین این موارد تفاوتی قائل نبوده و معتقدند که 
در هر دو صورت موضوع مشمول ماده 5۲۲ بوده و خسارت 
تأخی�ر ب�ه آن تعلق می گیرد. خواهش�مند اس�ت نظریه آن 

اداره کل را راجع به موضوع اعام کنید.
به نظر می رسد خسارت موضوع استعام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت 
مدنی یا ضمان قهری اس��ت که با این وصف خواه��ان نمی تواند ابتدا به 
ساکن، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را مطالبه کند؛ زیرا 
خس��ارت مزبور امری جدا از دین موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی است. مطالبه خس��ارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به این 
است که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید 
باشد و تحت شرایط مندرج در آن ماده )مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز 
امتناع( قابل طرح است. اما موضوع استعام مطالبه خسارت وارد شده به 
اموال خواهان )ملک یا خودرو یا...( است و شرایط موجود در ماده یادشده را 
ندارد بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی تواند بدواً و در ضمن دادخواست 
مطالبه اصل خسارت، دعوای خسارت تأخیر تأدیه را مطرح کند. اما پس 
از صدور حکم و قطعیت آن )مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل 
خس��ارت( و امتناع محکومٌ علیه از اجرای حکم، مطالبه خس��ارت تأخیر 

تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات   همان ماده فاقد اشکال است.

آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید مجازات 
اس�امی باش�د، به فرض احراز تمامی ش�رایط ماده 137 
مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است 
که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع ش�ود و 

این جرایم به عنوان سابقه محسوب می شوند؟ 
مقررات تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات 
اسامی س��ال 1370 نیز پیش بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده 
137 قانون مجازات اسامی سال 1392، وصف جرم ارتکابی جدیدی 
اس��ت که در زم��ان حاکمیت این قانون واقع ش��ده اس��ت و مرتکب، 
محکومی��ت قطعی به جه��ت ارتکاب جرم قبلی با تمام ش��رایط مقرر 
در ماده 137 قانون مذکور را داش��ته باش��د، اعم از اینکه جرم س��ابق 
در زم��ان حکومت قانون س��ابق بوده یا قانون اح��ق؛ دراین صورت 
مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا 6 باشد بر اساس مقررات 
ماده 137 قانون مذکور تعیین می ش��ود. اج��رای این مقررات خاف 
اصل عطف به ماس��بق نش��دن قوانین جزایی نیست زیرا مبنای اصل 
مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات اس��ت و قاعده »قبح عقاب 
بابیان« این است که قانون احق اش��د نباید نسبت به جرایم سابق 
بر وضع آن اجرا ش��ود. در حالی که در فرض سؤال »جرم دیگر« پس 
از ازم ااجرا شدن قانون مجازات اسامی 1392 واقع شده و متهم با 
علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین 
اعمال مق��ررات تکرار جرم با رعایت کلیه ش��رایط مقرر در ماده 137 

قانون مذکور بامانع اس��ت.

توس�عه  ب�ا  هم�گام 
گروه

روزاف�زون جوام�ع و حقـــوقی
امکان�ات  گس�ترش 
ب�رای بهب�ود زندگی 
اجتماعی، ش�اهد تغییر ش�یوه ارتکاب 
جرای�م گوناگ�ون در نظ�ام اجتماع�ی 
هس�تیم. ب�ه ای�ن ترتیب مجرم�ان به 
موازات پیشرفت تکنولوژی، جرایم خود 
را براس�اس امکانات خلق شده، به روز 
می کنند. به این ترتیب از جمله جرایمی 
که ب�ر ای�ن مبن�ا مط�رح ش�ده، جرم 

تروریسم با توسل به رایانه است. 

از جمله جرایمی که باعث اخال جدی در امنیت 
جهانی می  شوند، تروریسم سایبری و جاسوسی 
سایبری است. حمله گسترده توسط بدافزارها و 
ویروس های رایانه ای به وس��یله انتشار و انتقال 
از طری��ق ایمیل ه��ای ناخواس��ته، عضوگیری 
گروه های تروریس��تی از طریق فضای مجازی 
و جمع آوری کمک مالی به تروریس��م از طریق 
استفاده از ارتباطات الکترونیکی و در بستر سایبر، 

چالش پیش روی مفاهیم قانونی موجود است. 
این دس��ته از عملیات تروریس��تی ب��ه صورت 
آس��ان تری نس��بت به اعمال تروریستی سنتی 
واقع می شوند. از سوی دیگر به تجربه در چند سال 
اخیر مشاهده شده است که این گروه از عملیات 
تروریستی خسارات بسیار شدیدتری را بر کشورها 
تحمیل کرده است؛ به طوری که قانونگذاران در 
کشورهای مختلف کم و بیش به وضع مقرراتی 

در این زمینه پرداخته اند.

 ماهیت و انواع تروریسم
وقتی س��خن از واژه »ترور« و »تروریس��م« به 
میان می آید، ناخ��ود آگاه آنچه ب��ه ذهن متبادر 
می شود، سوءقصد به جان مقامات سیاسی یک 

کشور است. 
هرچند ای��ن م��ورد از مصادیق بارز تروریس��م 
است، اما فعالیت های تروریستی منحصر به این 
م��ورد نبوده و به طور کلی ش��امل تمامی اعمال 
خشونت آمیزی می شود که معموا منافع حیاتی 

یک کشور را هدف قرار می دهد. 
همچنین برعکس س��ایر جرایم که ممکن است 
به طور ساده واقع شوند، اصوا این نوع از جرایم 
به نحو س��ازمان یافته و در سطح گسترده ای رخ 

می دهد.

 تعریف تروریسم
برای تعریف تروریس��م می ت��وان به تعریفی که 
سازمان ملل متحد در س��ال 1992 منتشر کرده 
است، اشاره کرد که بیان می دارد: »روش اعمال 
نگرانی از طریق خشونت که به وسیله بازیگران 
دولتی، گروه ها یا افراد )نیمه( مخفی که به دایل 
سیاسی، جنایتکارانه یا شخصی اعمال می شود.«

 تعریف تروریسم رایانه ای
سایبر تروریسم، حاصل تاقی تروریسم و فضای 
مجازی است. س��ایبر تروریسم، بیشتر به معنای 
حمله یا تهدید به حمله علیه رایانه ها، شبکه های 
رایانه  ای و اطاعات ذخیره ش��ده در آنهاس��ت، 
هنگامی که به منظور ترس��اندن یا مجبور کردن 
دولت یا اتباع آن برای پیشبرد اهداف سیاسی یا 

اجتماعی خاص اعمال می شود. 
با توجه به مطالب گفته شده درباره سایبر تروریسم 
می توان ویژگی های زیر را برای آن ذکر کرد که 
ش��امل هدف قرار دادن تعداد بیشتری از مردم، 
استفاده از گروه های رایانه ای ناشناخته در سطح 
بین المللی، نداشتن محدودیت جغرافیایی، پنهان 
ماندن هویت، تبلی��غ به عضوگیری بین المللی و 
گس��ترش دامنه تروریسم به مسایل مالی بانکی 
و اقتصادی و خدمات ش��هری اس��ت همچنین 
تروریس��ت های فضای مجازی ی��ا اینترنتی به 
جای اس��تفاده از س��اح های رایج مثل بمب ها 
و موش��ک ها از ویروس ها، ایمی��ل، هک و نفوذ 
رایانه ای و خرابکاری یا دستکاری های اینترنتی 

و شبکه ای استفاده می کنند.

 نقض تدابیر امنیتی برای دسترس�ی 
غیرمجاز به داده های سری

به ش��رط وجود داده های سری در س��امانه ها و 
حفاظت از داده ها به طرق متعارف، نقض تدابیر 
امنیتی جهت دسترس��ی غیرمج��از به داده های 
سری، می تواند یکی از مقدمه های ارتکاب جرم 

تروریسم سایبری قرار گیرد. 
این جرم هم مانند س��ایر جرایم سایبری، نیاز به 
قصد و عمد مرتکب دارد و اگر کسی بدون قصد 
و عمد به این داده ها دست پیدا کرده ولی مرتکب 
سوء اس��تفاده یا فروش آنها نشود جرمی تحقق 

نیافته است.

 مصادیق تروریسم سایبری
تروریست ها در یک روش، اهداف خود را از طریق 
فضای مجازی تبلیغ کرده و اقدام به عضوگیری 
در فضای مج��ازی و همچنین جلب کمک های 

مالی و غیرمالی می کنند. 
اما روش بعدی آموزش شیوه ها و راه های انجام 
ترور در فضای فیزیکی به کاربران اس��ت مانند 
س��اخت بمب دس��تی یا نحوه تهیه ساح. گروه 
تروریستی القاعده و نیز گروه تروریستی داعش، 
جهت انجام اقدامات تروریس��تی خود از این راه 
بهره زی��ادی برده و موفق به اغفال بس��یاری از 

جوانان از کشورهای مختلف شدند.

 دایل گس�ترش تروریسم سایبری 
نسبت به تروریسم سنتی

هزینه پایین آماده س��ازی سیس��تم سخت افزار 

کامپیوت��ر و تولی��د و نص��ب نرم اف��زار جه��ت 
آماده سازی تبلیغات دروغین، سخت بودن ردیابی 
و شناس��ایی و دس��تگیری مرتکبین تروریس��م 
س��ایبری، امکان کنترل انجام ج��رم از راه دور و 
کم کردن خطر دس��تگیری یا کشته شدن حین 
ارت��کاب جرم و امکان هدف گرفتن تاسیس��ات 
متعدد و قربانیان بیش��تر در نق��اط متعدد در یک 
زمان، از دایل گسترش تروریسم سایبری نسبت 

به تروریسم سنتی است.

 روش های ارتکاب تروریسم سایبری
حمله تروریستی به اطاعات: در این روش با ورود 
غیرمجاز به سیس��تم های رایانه ای و اصطاحا 
هک و کرک کردن سیستم اقدام به از بین بردن 
اطاعات کرده یا با جایگزینی اطاعات جعلی و 
دروغین اقدام تروریستی خود را انجام می دهند.

حمله تروریس��تی ب��ه زیرس��اخت ها: حمله به 
س��خت افزارها و از بین بردن آنه��ا، از بین بردن 
پایگاه های عملیاتی یا مختل کردن برنامه های 

رایانه ای از این دست هستند.
جذب کمک های مالی جهت اقدامات تروریستی: 
در بیش��تر موارد، گروه های تروریستی با تبیین 
اه��داف و انگیزه ه��ای خود در فض��ای مجازی 
اقدام به جذب کمک ه��ای مالی جهت اقدامات 

تروریستی می کنند.

 مجازات تروریسم سایبری 
طبق ماده 8 قانون جرایم رایانه ای »هر کس به 
طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های 
رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا 
تخری��ب یا مختل یا غیر قابل پ��ردازش کند، به 
حبس از 6 ماه تا دو س��ال یا ج��زای نقدی از 10 
میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات 

محکوم خواهد شد.«
همچنین ماده 9 از قان��ون جرایم رایانه ای در 
تکمیل م��اده فوق مقرر می کن��د »هرکس به 
ط��ور غیرمجاز با اعمال��ی از قبیل وارد کردن، 
انتق��ال دادن، پخ��ش، حذف ک��ردن، متوقف 
کردن، دس��تکاری یا تخریب، داده ها یا امواج 
الکترومغناطیس��ی ی��ا ن��وری، س��امانه های 
رایانه ای ی��ا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد 
یا کارک��رد آنها را مختل کند، به حبس از 6 ماه 
تا دو س��ال یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال 
تا 40 میلیون ریال یا ه��ر دو مجازات محکوم 

خواهد ش��د.«

ماهیت و روش های ارتکاب تروریسم سایبری

گزیده ها

دانستنی های حقوقی

رییس کل دادگس�تری اس�تان زنجان بر 
نظ�ارت و کنترل دقی�ق  بازار س�که و طا 
تاکید کرد و این اقدام را در ایجاد آرامش و 

امنیت جامعه بسیار اثرگذار دانست.

حجت ااسام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار 
با رییس و اعضای اتحادیه طا فروش��ان استان 
زنجان، نسبت به نظارت و کنترل دقیق  بازار سکه 
و ط��ا تاکید کرد و این اقدام را در ایجاد آرامش و 

امنیت جامعه بسیار اثرگذار دانست.
به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
زنج��ان، وی با بیان اینکه ع��ده ای در حوزه طا 
و ایج��اد نابس��امانی در قیمت س��که، پیاده نظام 
دشمن در داخل کشور شدند، افزود: هم ما باید با 
قدرت در مقابل دشمن بایستیم تا به اهداف شوم 

و اخال گرایانه خود در کشور نرسد.
رییس کل دادگس��تری اس��تان زنجان ادامه داد: 
تقاضاه��ای تصنعی برای خرید س��که در بازار و 
ایجاد برخی مش��کات از ترفندهای برخی افراد 
در آن مقطع بود تا بدون اینکه  قصد خرید داشته 
باش��ند صرفا بازار سکه را ملتهب کنند که در این 

راس��تا مردم و مس��ئوان باید مدیریت، توجه و 
نظارت دقیق به موضوع داشته باشند .

وی خاطرنش��ان کرد: اگر مسیر حرکت و تاش، 
حال و درست باشد، کارها برکت پیدا می کند و 
اگر این حرکت در مس��یر حرام و نادرس��ت باشد، 

زیان ده خواهد بود.
در ابت��دای ای��ن دی��دار نی��ز اعض��ای اتحادیه 
طافروشان استان زنجان، ضمن ارایه گزارشی 
از اقدامات حوزه خود، در خواست حمایت دستگاه 
قضایی برای پیشبرد اهداف خود را مطرح کردند.

رییس کل دادگس�تری اس�تان هرمزگان 
بر ض�رورت تش�دید نظارت ها و انس�داد 
گریزگاه ه�ای قاچاقچی�ان ب�ه منظ�ور 

جلوگیری از قاچاق سوخت تأکید کرد.

حجت ااسام محمدصادق اکبری در جلسه ستاد 
پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
در دادگستری استان هرمزگان با محوریت مقابله 
با قاچاق س��وخت بر ضرورت تش��دید نظارت ها 
و انس��داد گریزگاه ه��ای قاچاقچی��ان به منظور 
جلوگیری از قاچاق س��وخت تاکی��د کرد و گفت: 
حمایت حقوقی و قضایی از تولید ملی و مبارزه با 
قاچاق از مهمترین اولویت های این ستاد در دستگاه 
قضایی اس��ت. وی همچنین با اعام اینکه تشدید 
نظارت ها و انسداد گریزگاه های قاچاقچیان سوخت 
از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده های نفتی به 
جلوگیری از حجم گسترده قاچاق منجر خواهد شد، 
تصریح کرد: عدم نظارت بر روند عرضه فرآورده های 
نفتی، مس��ئولیت مدنی و کیفری متخلف��ان را به 
همراه خواهد داشت. رییس کل دادگستری استان 
هرمزگان با اشاره به گزارش های ضابطین قضایی 

مبنی بر تردد تعداد قابل توجهی ش��ناور متخلف 
خارج��ی در آب های بین المللی مجاور با اس��تان 
هرمزگان به منظور بارگیری و انتقال سوخت قاچاق، 
خواستار برخورد قاطع نیرو های امنیتی و انتظامی با 
آنها شد. اکبری همچنین تخصیص سوخت براساس 
پیمایش ناوگان حمل و نقل جاده ای و میزان دریاروی 
شناور ها، نظارت بر نحوه صدور بارنامه ها و نصب 
و راه اندازی س��امانه های ردیاب و کنترل تردد را 
از دیگر راهکار ه��ای مؤثر در جلوگیری از قاچاق 

سوخت عنوان کرد.

رییس کل دادگستری استان زنجان تاکید کرد

ضرورت نظارت و کنترل دقیق 
بازار سکه و طا 

رییس کل دادگستری استان هرمزگان مطرح کرد

لزوم انسداد گریزگاه های 
قاچاقچیان سوخت 

اعاده بیش از 14۶ هکتار از اراضی 
ملی مازندران به بیت المال

دادستان عمومي و انقاب مرکز استان مازندران از اعاده بیش از 146 
هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی این استان به بیت المال خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری استان مازندران، سید یونس 
حسینی عالمی با ارایه آماری از عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال 
در اراضی ملی و منابع طبیعی، اظهار کرد: طی نیمه نخست امسال 482 
پرونده در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی )از طریق اجرای 
احکام قضایی قطعی و تبصره ذیل ماده 55( تش��کیل و به اتهامات 
512 نفر رسیدگی شد. وی در ادامه بیان کرد: در این راستا بیش از 146 

هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خلع ید و به بیت المال اعاده شد.

تشکیل کارگروه ویژه مقابله با 
جرایم ربا در کرمان 

دادستان عمومي و انقاب مرکز استان کرمان از تشکیل کارگروه ویژه 
مقابله با جرایم ربا در دادسراي عمومي و انقاب مرکز این استان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کرمان، داخدا سااری 
از تش��کیل کارگروه ویژه مقابله با جرایم ربا در دادس��راي عمومي و 
انقاب مرکز این استان خبر داد و اظهار کرد: برخورد قاطع با رباخوران 
در دس��تور کار دادستانی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه با تشکیل 
بانک اطاعاتي از رباخ��واران و تعیین قاضي ویژه، مبارزه با این جرم 
هدف گذاري و مدیریت خواهد شد، خاطرنشان کرد: ازطریق اقدامات 

قضایي  اجازه نخواهیم داد قباحت این فعل قبیح تنزل پیدا کند.

اجرای حکم اعدام یک 
متجاوز به عنف در قزوین

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان قزوین از اجرای حکم اعدام یک 
متجاوز به عنف در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری 
کل استان قزوین، محمد قاسمی گفت: سحرگاه روز گذشته حکم اعدام 
فردی که مرتکب تجاوز به عنف شده بود در محوطه زندان مرکزی قزوین 
به اجرا درآمد. وی با بیان اینکه این پرونده 5 متهم دارد و متهم ردیف اول 
این پرونده از حیث ارتکاب تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار بر اساس 
مستندات پرونده به اعدام محکوم شد، عنوان کرد: سایر متهمان با عناوین 
مجرمانه ای همچون معاونت در تجاوز به عنف، سرقت مقرون به آزار و رابطه 
نامشروع به احکامی همچون حبس طوانی مدت و شاق محکوم شدند.
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   اجتماعی  

چهره ها

دستگیری 10نفر از عوامل 
حادثه تروریستی چابهار 

 فرمانده ناجا گفت: در ارتباط با حادثه 
تروریستی چابهار تا روز گذشته 10نفر 
شناسایی و دستگیر شده اند و بقیه نیز 
به مرور زمان دس��تگیر خواهند شد. 
س��ردار حسین اش��تری همچنین با 
اشاره به وضعیت  مرزبانان گروگان 
در مح��دوده مرزهای افغانس��تان و 
پاکستان اظهار کرد: تاش های ازم هم از طریق وزرات خارجه و هم ستاد 
کل نیروهای مسلح صورت گرفته و امیدواریم همه این مرزبانان در سامت 

کامل به آغوش خانواده خود بازگردند.

شرط مهم تخصیص ارزدولتی 
به هال احمر 

 وزی��ر بهداش��ت وزیر بهداش��ت از 
اختصاص ارز 4200 تومانی به هال 
احمر ب��ه ش��رط گس��ترش مراکز 
توانبخش��ی خبر داد. س��ید حس��ن 
قاض��ی زاده هاش��می اظه��ار کرد: 
جمعیت هال احمر از گذش��ته های 
دور توانسته سرمایه اجتماعی خوبی 
را نصیب خود کند، که باید آن را ارتقاء دهد. وی بیان کرد: باید اعتراف کنم 
ما در حوزه توانبخشی نتوانستیم در طرح تحول سامت منابعی را فراهم 
کنیم  این در حالی است که توانبخشی یکی از حلقه های مهم درمان است.

واگذاری 50هزار واحد مسکن مهر 
به مددجویان 

 مدیرکل دفتر تامین مس��کن و امور 
مهندس��ی س��اختمان کمیته امداد 
گفت: با توافق کمیته امداد و وزارت 
راه و شهرسازی، طرح واگذاری 50 
هزار واحد مسکن مهر به مددجویان 
به زودی عملیاتی می ش��ود. ابراهیم 
بازیان افزود: مس��اله تامین مسکن 
براساس قانون اساسی برعهده دولت اس��ت، اما این نافی نقش مردم در 

حمایت از محرومان نیست.

امدادرسانی به سیل زدگان ۸ استان 
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هال احمر درخصوص آخرین 
گزارش امدادرسانی به مناطق سیل زده اظهار کرد: از تاریخ 15 آذر 
تا صبح روز گذشته، اس��تان های اردبیل، ایام، خوزستان، قزوین، 
کرمانش��اه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و همدان درگیر سیل و 
آبگرفتگی بوده اند.مرتضی س��لیمی افزود: براین اساس نیروهای 

امدادی به دوهزار نفر امدادرسانی کردند.

افزایش 1۲درصدی قیمت دارو 
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: قیمت گذاری دارو بر مبنای ارز 
ترجیحی انجام می شود و میزان افزایش قیمت در سال 97 با احتساب 
هزینه بس��ته بندی به طور میانگین 12 درصد بوده  است. کیانوش 
جهانپ��ور با بیان اینکه اصطاحی به عنوان داروی آزاد وجود ندارد، 
اظهار کرد: اگر منظور از داروی آزاد فروش، داروهای قاچاق اس��ت 
که این موضوع یک امر غیرقانونی است و قیمت گذاری آن نیز قاعدتًا 

به صورت رسمی انجام نمی شود.

اباغ دستورالعمل 
شهرهای دوستدار کودک 

معاون امور ش��هرداری های سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور از تهیه دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک و اباغ آن به 
استانداری ها برای اجرا توسط شهرداری ها خبر داد. هیربد معصومی 
افزود: دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک در اجرای بندهایی از 
قانون شهرداری ها مبنی بر تاسیس و احداث ساختمان های موردنیاز 
برای فضای بازی و باغ کودکان و کمک مالی به راه اندازی و مدیریت 
آنها تهیه شده اس��ت، همچنین دیگر مرجع تهیه این دستورالعمل، 
مصوبه ش��ورای عالی استان ها در زمینه تکلیف شهرداری ها در این 

زمینه است.

آغاز به کار دوباره پلیس نامحسوس 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ به راه اندازی مجدد گشت نامحسوس 
پلیس راهور دربزرگراه های تهران اش��اره ک��رد و گفت: با توجه به 
افزایش س��وانح و حوادث، همچنین تخلفاتی مانند؛ ایی کش��ی و 
سرعت و سبقت غیرمجاز پلیس نامحسوس دوباره آغاز به کار کرد. 
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت با بیان اینکه طرح 
»طاهر« با محوریت برخورد با تخلفات هنجارشکن و حادثه ساز به 
مرحله اجرا درآمده اس��ت، افزود: در ط��رح انتظامی ترافیکی ارتقاء 
انضباط و ایمنی ترافیکی شهر تهران 1357دستگاه خودرو توقیف 

و 52هزار خودرو در پایتخت اعمال قانون شدند.

پنجمین همایش بین المللی مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها در محک

دبیرهمایش و مدیرعامل موسس��ه خیری��ه محک گفت: پنجمین 
همایش بین المللی مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها به مناس��بت 
روز جهانی س��رطان کودک 6 و هفت اس��فندماه در این موسس��ه 
برگزار می ش��ود. آراس��ب احمدی��ان بیان ک��رد: امس��ال در این 
همایش محورهایی چون مدل های برنامه ریزی، مدل های اجرا و 
استانداردهای گزارش دهی در زمینه مسئولیت اجتماعی مورد بحث 

و بررسی قرار خواهد گرفت. 

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« آغاز به کار کرد

پردیس چارسو میزبان مخاطبان سینمای مستند 
در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران مطرح شد

تقویت فعالیت های بین المللی حوزه نشر
دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« 
با بریدن کیک این رویداد توسط حسین ترابی 
مستندساز پیشکسوت در پردیس چارسو آغاز 

به کار کرد.

 »سینمای مستند« تصویر واقعی
روزگار ما است

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی در پیامی به دوازدهمین 
جشنواره سینماحقیقت اظهارکرد: سینمای مستند، تصویر 
واقعی روزگار ما است و زبان رسا و سیمای بی پیرایه اش، به 
آن رنگ واقعیت می بخشد. در متن پیام سیدعباس صالحی 
آمده است: »سینمای مستند، تصویر واقعی روزگار ما با همه 
شیرینی ها و تلخی ها و شادی ها و غم های آن است. زبان رسا و 
سیمای بی پیرایه سینمای مستند، به آن رنگ واقعیت می بخشد 
و صداقت و صمیمیت را جلوه گر می سازد. سینمای مستند مجال 
نزدیک شدن به مرز های حقیقت است. در سال های اخیر ذهن 
خاق و نگاه هنرمندانه مستندسازان عزیز کشورمان، آثاری 
ماندگار، واقعی و تأثیرگذار در عرصه های سه گانه صنعت، هنر و 
جامعه آفریده و با خلق آثار مستند در حوزه های مختلف به ویژه 
دو حوزه فرهنگی و اجتماعی، نام ایران و ایرانی و فرهنگ غنی 
این مرز و بوم در جهان پرآوازه تر گشته است. تقارن برگزاری 
دوازدهمین دوره« جش��نواره س��ینما حقیق��ت با چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی، گویای این واقعیت است 
که در پرتو نظام برخاسته از انقابی مردمی، بستر مناسب 

و مس��اعد برای بروز استعداد ها و ش��کوفایی خاقیت ها 
فراهم شده است.

 فیلم های روز نخست
در نخس��تین روز از دوازدهمی��ن جش��نواره بین الملل��ی 
سینماحقیقت، 41 فیلم مستند در 6 سالن پردیس سینمایی 
چارس��و روی پرده رفت. »بهارس��تان، خان��ه ی ملت« به 
کارگردان��ی بابک به��داد، »تاریخ صدور« س��اخته مجید 
عزیزی، »شهسوار« به کارگردانی علی شاه محمدی، »مثل 
اسمم پگاه« ساخته سودابه بیضایی و »یک سال در زندگی 
اینگمار برگمان« مستندهایی بودند که در سالن شماره یک 

پردیس سینمایی چارس��و نمایش داده شدند. همچنین در 
سالن ش��ماره 2 مستندهای »بیزبی سال 1917«، »کنون 
رزم سهراب و رس��تم شنو«، »چش��مه زاون« و »عکس 
فوری« در سالن ش��ماره دو روی پرده رفت. سالن شماره 
3 با مس��تند »کارل لمله – یک زندگی شبیه به فیلم های 
سینمایی« در ساعت 14 نمایش های خود را آغازکرد و در 
ادامه مس��تندهای »بعضی از این روزها« و »از موسیقی تا 
سکوت« برای مخاطبان به نمایش گذاشته شد. »دکتر« و 
»انقراض کوسه ها«، »چشمان اورسن ولز« و »جایی برای 
پنهان شدن نیست« هم از سایر آثار نمایش داده شده است. 
مستندهای »پدر طالقانی« ساخته محمدعلی محمددوست، 
»فریاد رو به باد« به کارگردانی سیاوش جمالی- عطا مهراد، 
»بزک« ساخته ش��یوا س��نجری، »رویای روهینگیا« به 
کارگردانی محمدمهدی خالقی، »حلب: س��کوت جنگ« 
ساخته امیر اصانلو، »زمستان یورت« به کارگردانی میاد 
میرزاباق��ری، »جای خالی دوس��ت« س��اخته محمدعلی 
طالبی، »صف س��ام« ب��ه کارگردانی ه��ادی آفریده و 
»رافائل« ساخته رشاد بالف، به ترتیب و از ساعت 14 تا 22 
در سالن شماره 4 پردیس سینمایی چارسو روی پرده رفتند. 
سالن ش��ماره 5 هم با نمایش افتتاحیه  مستند بلند »برای 
آزادی« ساخته استاد حسین ترابی کار خود را آغاز کرد. »به 
یاد آر«، »240-«، »انارک«، »بیتنا«، »مردمان نیمه جان«، 
»آرام ش��هر«، »الماظا« و »راگو رای، یک پرتره بی قاب« 

مستندهای دیگری این سالن بودند.

مراسم تکریم امیرمسعودشهرام نیا و معارفه قادر 
آش�نا، مدیرعامل جدید موسس�ه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران با حضور محس�ن ج�وادی، معاون 
امور فرهنگ�ی وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�امی 

برگزار شد.

در این مراس��م همایون امیرزاده مدی��رکل روابط عمومی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و عضو هیأت مدیره موسسه 
نمایشگاه های فرهنگی اظهار کرد: شهرام نیا فردی کار بلد 
بود و معتقدیم که مدیری با کاربلدی او در وزارت ارشاد کم 
داشته ایم. او مسیر کاری اش را خوب طی کرده و مقتضیات 

را درست سنجیده است.
نیکنام حس��ینی پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب نیز در 
س��خنانی با اش��اره به اینکه اخاق مداری بحث کلیدی 
در معاونت فرهنگی وزارت ارش��اد اس��ت، از تاش های 
شهرام نیا در حوزه دیپلماسی فرهنگی تشکر کرد و گفت: 
 در این زمینه اقتضائات امروز ما به ش��کلی است که بخش 
عم��ده ای از کار از مس��یر کتاب می گ��ذرد و اتفاقاً همین 
بخش نیز در این س��ال ها مایه قوت ما شده است. با وجود 
ب��ی مهری هایی که در س��ال های اخیر ش��اهد بودیم، در 
حوزه نمایش��گاه ه��ای بین المللی کتاب در این س��ال ها 
خوب درخش��یده ایم. میهمان ش��دن ما در نمایشگاه های 

بین المللی، نمونه ای و شاهدی بر این مدعاست.
امیرمسعود ش��هرام نیا مدیرعامل س��ابق نمایشگاه های 

فرهنگی نیز در سخنانی با اشاره به اینکه موسسه در 5 سال 
گذشته و به دلیل ش��رایط خاص حاکم در شرایط دشواری 
اداره شد، گفت: خدا را شاکرم که به لطف دوستان حاضر در 
این جمع این مدیریت و تصمیم گیری ها با کمترین آسیب 

شکل گرفت و عملیاتی شد. 
وی همچنی��ن با بیان اینکه حفظ موسس��ه و فعالیت آن و 
مشارکت با صنف نشر در این راه چالش برانگیز و دشوار بود، 
افزود: خیلی سخت بود که در این مسیر طوری عمل کنیم 
که حق صنف رعایت ش��ود. می دانم که مسیر سختی بوده 
اما امیدوارم به راهش درست ادامه دهد. امروز خوشحالیم 
که از برگزاری نمایشگاه کتابی به شکل صد درصد دولتی 

به برگزاری نمایش��گاه کتابی که 70 درصد مدیریت آن با 
بخش خصوصی است رسیده ایم.

وی همچنی��ن اش��اره ای به فعالیت ه��ای بین المللی این 
موسس��ه کرد و گفت: س��عی کردیم در ح��وزه بین الملل 
فعالیت ایران در حوزه نش��ر را تقویت کنیم. حضور متقابل 
به عنوان میهمان و شهر میهمان در ده ها کشور از اتفاقات 
خوبی بود که در این زمینه به نتیجه رس��ید. ما در این مدت 
در 18 نمایشگاه بین المللی حضور یافتیم و سعی کردیم از 
نظر کمی و کیفی اتفاق خوبی بیفتد. همچنین 18 تفاهم نامه 
بین المللی نیز برای تبادل غرفه در نمایشگاه امضا کردیم. 
وضعیت امروز به گونه ای اس��ت ک��ه مهمانان ویژه برای 

حضور در نمایشگاه تهران در صف هستند.
در ادام��ه قادر آش��نا مدیرعامل جدید این موسس��ه نیز در 
سخنانی اظهار کرد: به عنوان یک مدیر فرهنگی با فضای 
برگزاری نمایش��گاه های اس��تانی و خارجی، کامًا آشنا 
هستم. انتظار دارم اگر ایرادی و مشکلی در این زمینه وجود 
دارد قبل از هر کس��ی به خود من منتقل ش��ود. ما باید یاد 
بگیریم که ادب گفتگو و تعامل را رعایت کنیم زیرا ریش��ه 

بسیاری از مشکات ما در آن است.
محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد هم در سخنان 
خود از امیرمسعود شهرام نیا به عنوان فردی صاحب نظر در 
حوزه دیپلماسی فرهنگی و مدیریت یاد کرد و گفت: خوش 
خلقی و حسن س��لوک او برای من همواره ارزشمند بوده و 

خداوند پاداش مردمانی پاک کردار مانند او را خواهد داد.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت ادعا دارد تدوین ایحه »اصاح قانون مطبوعات« تمام شده و در 
پروسه ارسال به مجلس است، گفت: هدف از اصاح قانون مطبوعات، ایجاد مصونیت برای اهالی رسانه است.

محمدعلی وکیلی در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به اینکه دولت ادع��ا دارد تدوین ایحه »اصاح قانون 
مطبوعات« تمام شده و در پروسه ارس��ال به مجلس است، گفت: ترجیح مجلس نیز به ارسال ایحه در این 
خصوص است، هر چند اشکااتی به آن وارد است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر و پردیس 
در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه مجلس فرصت اصاح ایحه قانون مطبوعات در کمیسیون فرهنگی 
و صحن علنی را دارد، افزود: هدف از اصاح قانون مطبوعات، ایجاد مصونیت برای اهالی رس��انه است تا به 

بهانه های واهی آن ها را از حقوق طبیعی خود محروم نکنند.  
وی با بیان اینکه قانون مطبوعات مش��خص خواه��د کرد چه نهادهایی در مقاب��ل عملکرد حرفه ای اهالی 
رس��انه مسئول هس��تند، ادامه داد: 5 مورد جرم انگاری منجمله هتک حرمت، ورود به حریم شخصی، اهانت 
به مقدس��ات، افشای اسناد محرمانه و... در ایحه اصاح قانون مطبوعات لحاظ شده است که هر یک جای 

بحث و بررسی بسیاری دارند.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس همچنی��ن وضعیت مطبوعات را نامطلوب عنوان ک��رد و افزود: وضعیت 
مطبوعات تابع وضعیت اقتصادی کشور است و از آنجایی که وضعیت اقتصادی کشور نامناسب است و معیشت 
مردم دچار اختاات مهمی شده، مطبوعات نیز همچون بقیه حوزه های اقتصادی در نتیجه  گرانی سرسام آور 

و نایابی کاغذ وضعیت نامطلوبی پیدا کرده است.

خانه ملت

دبیر دوازدهمین جش��نواره »فیلم  100« گفت: فیلم کوتاه نیاز جامعه امروز است و جشنواره فیلم 100 
نسبت به بسیاری از جشنواره های کشور، با متن زندگی جامعه رابطه عمیق تر و کاربردی تری دارد.

علی قربانی دبیر این رویداد س��ینمایی با اشاره به استقبال گسترده فیلم س��ازان و تهیه کنندگان حوزه 
سینمای کوتاه از این جشنواره خبر داد: عاقه مندان تا آخر دی ماه فرصت دارند آثارشان را برای دبیرخانه 

جشنواره ارسال کنند.
وی افزود: اخاق، سبک زندگی و خانواده مهم ترین رویکرد جشنواره »فیلم  100« حوزه هنری است. 

امیدواریم با بهره گیری از تجربه دوره های گذشته حرکت مناسب و متفاوتی را رقم بزنیم.
دبیر جش��نواره بین المللی »فیلم  100« با اش��اره به اهمیت و جایگاه تولیدات کوتاه و فیلم های ثانیه ای 
در جامعه امروز خاطرنش��ان کرد: در دوره ای زندگی می کنیم که نیازمند اش��اعه هر چه بیشتر فرهنگ 
اخاق مداری در جامعه هس��تیم. متاسفانه در حال حاضر برخی قسمت های جامعه ما از بی اخاقی رنج 
می برد. به عنوان مثال: بی اخاقی در آپارتمان نش��ینی، بی اخاقی در رانندگی، برخی مناسبات روزمره 

و.... این وظیفه هنرمندان و سینماگران است که روی اخاق جامعه کار کنند.
قربانی با بیان اینکه س��ینمای اخاق، سینمای تذکر اس��ت و باید روی مخاطب تاثیرگذار باشد، گفت: 
س��ینما به عنوان رسانه ای نافذ، مروج و تاثیرگذار بدون شک، در ترویج بسیاری از هنجارهای اجتماعی 
و نکات اخاقی می تواند نقش آفرین و تعیین کننده باشد. مشکل بی اخاقی در جامعه ما از طریق سینما 

حل می شود و خصوصا، سینمای کوتاه و یا 100 ثانیه ای تاثیر خوبی در اشاعه اخاقیات دارد.

   نمایش��گاه خوشنویسی »دستخط« دربرگیرنده آثار خوشنویسی غامحس��ین امیرخانی، علی شیرازی و مجتبی ملک زاده برگزار »فیلم  ۱۰۰« با متن زندگی رابطه دارد
می شود. در نمایشگاه خوشنویسی »دس��تخط« حدود 70 اثر در معرض دید عاقمندان قرار خواهد گرفت. همچنین کتیبه های علی 
ش��یرازی نیز در این نمایشگاه به نمایش در می آیند. آثار شکسته نستعلیق ملک زاده نیز با موضوعات مختلف ادبیات ایرانی و با تذهیب 
پیمان پارس مهر )گلکار( بخش دیگر نمایشگاه »دستخط« را به خود اختصاص داده است. در این نمایشگاه از دو مرقع شکسته نستعلیق 

ملک زاده نیز رونمایی خواهد شد.
   با حکم معاون س��یما، جال غفاری به سمت مدیر شبکه افق منصوب ش��د. درحکم مرتضی میرباقری معاون سیما بر همکاری و 
مشارکت نیروهای مجرب، جوان و با انگیزه و مستعد در تولید برنامه ها، شناسایی ظرفیت ها، استعدادها و رویش های انقاب اسامی 
و جذب و به کارگیری آنها و همچنین توانایی کادر سازی حرفه ای برای تولید برنامه هایی در تراز انقاب اسامی در سپهر راهبردهای 

این شبکه تاکید شده است. معاون سیما همچنین از زحمات جواد رمضان نژاد مدیر سابق این شبکه قدردانی کرد.
   کتاب »قصه دلبری« داستان زندگی عاشقانه شهید مدافع محمدحسین محمدخانی است که به نقل از همسر این شهید بزرگوار و به 

قلم محمدعلی جعفری به همت انتشارات روایت فتح در 184 صفحه به چاپ رسید و با استقبال مخاطبان مواجه شد.
    4 بخش سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتخبان خود را شناخت. انتخاب آثار بخش های مسابقه »عکس«، »پوستر«، 
»تئاتر خیابانی« و »دیگر گونه های اجرایی« به پایان رس��ید. بخش مس��ابقه »عکس« به مدیریت س��یامک زمردی مطلق، بخش 
مسابقه »پوستر« به مدیریت ابراهیم حسینی، بخش های »تئاتر خیابانی« و »دیگرگونه های اجرایی« به مدیریت سامان خلیلیان بعد 
از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، برگزیدگان بخش های خود را انتخاب و معرفی کردند تا در زمان مقرر اسامی یاد شده توسط دبیرخانه 

اطاع رسانی شود.

تیترواره

مطبوعات در شرایط کامًا بحرانی است
جشنواره

وزیر کش�ور گفت: گزارشاتی در رابطه با 
طاق و اعتیاد خدمت مقام معظم رهبری 
در جلسه اخیر ارائه شد و ایشان دستوراتی 

در این رابطه اباغ کردند.

 ارائه گزارش تطبیقی و 3 ساله
عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی درحاش��یه یک  صد 
و دهمین جلس��ه ش��ورای اجتماعی کش��ور در 
جمع خبرن��گاران بی��ان کرد: هفتمین جلس��ه 
 گ��زارش از آس��یب های اجتماع��ی را خدم��ت 
رهبر معظ��م انقاب ارائه کردیم که ش��امل دو 
گ��زارش از طاق و اعتیاد اس��ت و ایش��ان نیز 
دس��توراتی در قالب موضوع��ات مختلف اباغ 
کردند. وی ب��ا بیان اینکه مقرر ش��د از این پس 
دس��تگاهها، گزارش��ات خود را به صورت س��ه 
ماه��ه ارائه کنن��د، ادام��ه داد: در جلس��ه بعدی 
ک��ه خدمت مقام معظ��م رهبری برس��یم، یک 
گ��زارش تطبیق��ی و س��ه س��اله از موضوعات 
مورد بحث ارائه خواهیم ک��رد، به همین منظور 
از دس��تگاههای حاض��ر در ش��ورای اجتماعی 
 کش��ور می خواهیم گزارش��ات خود را منطبق بر 
شاخص های کمی و عملکرد دقیق ارائه کنند تا 

ارزیابی های ازم صورت بگیرد.

 تقسیم کار ملی در زمینه
 آسیب های مختلف

وزیر کش��ور تصریح کرد: همچنین فراکسیون 
خانواده در راستای قانون تسهیل ازدواج مواردی 
را مطرح کرد، این قانون تصویب ش��ده است، اما 
در عمل اتفاق ویژه ای رخ نداده اس��ت. ش��ورای 
اجتماعی باید دستگاهها را موظف کند روی این 
موضوع مطالعه دقیقی داشته باشند تا تصمیماتی 
که می گیرم، بر اس��اس یک مطالعه علمی باشد. 
رحمان��ی فضل��ی ادام��ه داد: طرح تقس��یم کار 

ملی را روی آس��یب های مختلف انجام دادیم و 
دستگاههای مسئول در این زمینه هم مشخص 
شدند تا هر یک در راستای کارآمدی موضوعات 
 نق��ش خ��ود را إیفا کنن��د، همچنی��ن موضوع 
حاشیه نشینی و بافت های قدیمی مطرح شد اما 

اقدامات پیشرفت مناسبی نداشته است.

 حاشیه نشینی موضوع جلسه آینده
محض��ر  در  آین��ده  جلس��ه  درب��اره   وی 
مق��ام معظم رهبری نیز بیان ک��رد: موضوع این 
جلس��ه حاشیه نش��ینی خواهد بود. براین اساس 

توقع از همه دس��تگاهها این است گه گزارشات 
خود را بصورت سه ماهه به ما بدهند. به گزارش 
مهر، مشاوره قبل از ازدواج نیز موضوع دیگری بود 
که رحمانی فضلی به آن اش��اره کرد، اینکه برای 
خود ما هم ابهام اس��ت که این مشاوره اجباری 
اس��ت یا خیر؟ وی با بیان اگر بتوانیم شبکه ملی 
خیران ازدواج وخانواده داشته باشیم، به طور قطع 
بر حل مش��کات موثر خواهد ب��ود، اظهارکرد: 
پیگیری مقام معظم رهبری موجب شد، موضوع 
آس��یب های اجتماع تبدیل به ی��ک منظومه در 
کشور ش��ود که اهداف و اجزا و راه آن مشخص 

است. البته گام های خوبی در این زمینه برداشته 
شده اما با نقطه مطلوب ایشان فاصله داریم.

 پیگیری عدم پیشرفت قانون
 تسهیل ازدواج جوانان 

همچنین تقی رس��تم وندی، رییس سازمان امور 
اجتماعی کشور در حاش��یه برگزاری این جلسه 
در جمع خبرن��گاران اظهارکرد:  کارگروه کنترل 
وکاهش طاق یک برنامه عملیاتی با 16 محور 
 تهیه کرده اس��ت که پیرو جلس��ه ای در حضور 
مقام معظم رهبری این برنامه تدوین شده است 
و ش��اخص های کمی دارد که هر س��ه ماه یکبار 
نیز پیش��رفت اقدامات و کارها پیگیری می شود. 
وی یکی از مهمترین دستاوردهای این برنامه و 
جلسات را پیگیری عدم پیشرفت قانون تسهیل 
ازدواج جوانان در مجلس عنوان کرد و افزود: مقرر 
شد طرح تسهیل ازدواج جوانان که به شکل قانون 
در سال 84 مصوب ش��د، اما به علل گوناگون از 
جمله کمبود اعتبارات  این قانون پیشرفت نکرد و 
در آن تسهیات متفاوتی از جمله مسکن جوانان 
و اعطای وام ویژه در نظر گرفته شده است، توسط 

مجلس پیگیری شود.
 وی تصریح کرد: علی اریجانی، رییس مجلس 
بعد از جلسه با مقام معظم رهبری کمیسیون های 
مجل��س را موظف کردند که کار مس��تند انجام 
داده تا علت های عدم پیش��رفت قانون و اجرای 
آن مش��خص ش��ود.  به گزارش ایس��نا، رییس 
س��ازمان امور اجتماعی کشور اش��اره ای  هم به 
طرح جمعیت و تعالی خانواده کرد که از چهارسال 
پیش در مجلس و در کمیسیون فرهنگی مانده و 
به صحن نیامده است. رستم وندی دراین باره بیان 
کرد: این موضوع نیز پیگیری خواهد شد، این دو 
قانون می توانند زمینه س��از پیش��رفت ازدواج و 

کاهش طاق در کشور باشند.

لزوم تشکیل شبکه خیران ازدواج
وزیر کشور در شورای عالی اجتماعی مطرح کرد

درمان بیشترین علت مسافرت خارجی ها به کشور 
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی اظهار کرد: در مجموع آمار گردشگرانی که از ابتدای امسال تا پایان 
مهرماه 97 به ایران س��فر کرده اند به چهار میلیون و 739هزار و 413 نفر رس��یده است. به گفته ولی تیموری 
بیشترین گردشگرانی که این مدت به ایران سفر کرده اند از کشورهای همسایه و به ترتیب از عراق، جمهوری 
آذربایجان، افغانستان، ترکیه و پاکستان بوده اند که انگیزه آنها برای سفر به ایران به ترتیب درمان، زیارت و 
فرهنگی بوده است. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: درگذشته بیشتر همسایگان برای 
زیارت، تجارت و کار به ایران س��فر می کردند، اما اکنون عراقی ها و آذربایجانی ها بیش��تر با انگیزه درمان به 

ایران سفر می کنند که این نوع از گردشگری هم معموا درآمدزایی خوبی دارد.

ایران در گروه اول کشورهای دارای سالمند
رییس سازمان بهزیستی کشور گفت: در 10 سال اخیر رشد سالمندی حدود 3/2درصد بوده درحالی که رشد 
جمعیت 1/2 درصد بوده است و این امر نشان می دهد با پدیده سالمندی مواجه  هستیم. انوشیروان محسنی 
بندپی در ادامه بیان کرد: طبق آمارهای اعام ش��ده در گروه اول کش��ورهای دارای سالمند قرار داریم. البته 
سالمند شدن جامعه عارضه بدی هم نیست، بلکه نشان دهنده ارتقاء شاخص های سامت و بهداشت است. 
وی همچنین اظهار کرد که بین 7 تا 14 درصد جمعیت آنها سالمند هستند در گروه اول و کشورهایی که 14 
تا 21 درصد جمعیت ش��ان سالمند داش��ته، در گروه دوم قرار دارند، همچنین گروه سوم را کشورهایی شامل 

می شوند که باای 21 درصد جمعیت آنها در سن سالمندی است.

آخرین آمار تجرد قطعی در کشور
اردشیر گراوند، طراح مرکز رصد امور اجتماعی وزارت کشور گفت: جمعیت دختران و پسران مجرد 
قطعی در کش��ور به ترتیب 105 و 36 هزار نفر اس��ت که غالبا در ش��هرهای مرکزی ایران ساکن 
هستند. وی افزود: سن فعال ازدواج تا 39 سال است و افراد باای این سن مجرد قطعی محسوب 
می شوند و بیشترین تعداد مجردان قطعی در پایتخت، همچنین شهرهای مرکزی ساکن هستند. 
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کیوسک بین الملل

 
یک مخالف عربستانی قطعه موسیقی با ش��رح جزئیات قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد این کشور تقدیم روح او کرد. به گزارش 
روزنامه »القدس العربی«، عمر بن عبدالعزیز، مخالف عربستانی با شعری 
از دکتر احمد بن راشد بن سعید، مخالف دیگر این کشور قطعه موسیقی را 
به خاشقجی که اوایل اکتبر گذشته در کنسول کشورش در استانبول به 
شکلی وحشیانه به قتل رسید، هدیه کرد. به گفته تیری اوبرلی، خبرنگار 
مجله لوفیگارو در اراضی اشغالی، مدارکی وجود دارند که ثابت می کنند 
برنامه ای روی گوشی همراه عبدالعزیز که ارتباطات نزدیکی با خاشقجی 
داشته، نصب شده بود. عمر بن عبدالعزیز توییت کرد: من این موسیقی را 
به روح جمال خاشقجی تقدیم می کنم که مرگش زخمی را در قلب های 
ما ایجاد کرد که هرگز بهبود نمی یابد، از دکتر احمد بن راشد بن سعید 
که به من اجازه دادند از اشعارشان استفاده کنم و نیز از تمامی کسانی که 
برای ضبط، موسیقی و مونتاژکار زحمت کشیدند، تشکر می کنم. در این 
قطعه موسیقی درباره قطعه قطعه شدن بدن او با اره و پیدا نشدن جسدش 

و بر سر زبان ها ماندن اسمش سخنانی آورده شده است.

 
مدیر کمیته اجرایی ساف از جنبش حماس خواست توافق آشتی ملی 
را که در سال 2017 امضاشده بود، اجرا کند. به نوشته روزنامه »الشرق 
ااوسط«، صائب عریقات، مدیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش 
فلسطین )ساف( به مناسبت سی و یکمین سالروز انتفاضه اول )انتفاضه 
سنگ( گفت: رهبری فلسطین به ریاست محمود عباس از طریق به 
شکست کشاندن پیش نویس قطعنامه آمریکا در محکومیت حماس، 
منافع ملی را بر سایر مسائل ترجیح داد. ناکام ماندن این پیش نویس و 
رأی اکثریت اعضا به پیش نویس قطعنامه ایرلند درباره پایان اشغالگری 
اسرائیل پیامی برای جنبش حماس است مبنی بر اینکه جهان حامی 
مسئله فلسطین اس��ت اما درعین حال با کودتا مخالف است. محمود 
عباس، رئیس تشکیات خودگردان فلسطین انتظار نداشت که حماس 
از او تشکر کند اما از این جنبش می خواهد توافق 2017 درباره تحقق 
وحدت مل��ی را به صورت دقیق اجرا کند. ما امیدواریم جنبش حماس 
در مواضع خود بازنگری کرده و وقایع را درس��ت ارزیابی کند. جنبش 
فتح نیز در بیانیه ای به این مناس��بت گفت: مردم فلس��طین به مبارزه 
خود تا پایان اش��غالگری اسرائیل و بازگشت آوارگان و تشکیل کشور 
فلسطین به پایتختی قدس شرقی ادامه می دهند. این جنبش حمایتش 
را از عب��اس و موضع وی درباره مخالفت با معامله قرن اعام کرد و از 
حماس خواست به وحدت و مش��روعیت ملی بازگردد. حماس نیز در 
پاسخ از محمود عباس اعام کرد این جنبش مخالفت خود را با معامله 
قرن و تمامی طرح هایی که هدفش��ان از بین بردن مسئله فلسطین 
است، اعام و از تمامی کشورهایی که قطعنامه آمریکا را به شکست 

کشاندند، قدردانی کرد.

 
لهس��تان و آمریکا برای ساخت یک پایگاه نظامی آمریکایی در مرز 
با کالینینگراد روسیه در دریای بالتیک وارد مذاکره شده اند و باید دید 
طرح های ورشو تا چه حد جدی و واقع بینانه است. منابع دیپلماتیک 
لهستان به روزنامه روسی »ایزوستیا« گفتند احتماًا به زودی یک 
پایگاه نظامی آمریکایی در نزدیکی کالینینگراد س��اخته می ش��ود. 
گرچه تصمیم نهایی هنوز اتخاذ نشده است، محل احتمالی احداث 
این پایگاه انتخاب ش��ده است. سایت احتمالی در شهر اوژیش، واقع 
در 140 کیلومتری کالینینگراد است که زیرساخت های ازم را هم 
داراس��ت. شهر اوژیش در بخشی از لهس��تان قرار دارد که به لحاظ 
اجرای عملیات دفاعی و تهاجمی هم حائز اهمیت است. کارشناسان 
لهستانی معتقدند اس��تقرار نیروها در آنجا نه فقط به تقویت ظرفیت 
دفاعی در بخش شمال شرقی این کشور بلکه برای کشورهای بالتیک 
کمک می کند. البته طراحان ای��ن ایده جزئیاتی درباره نحوه اجرای 
آن ازنقطه نظر لیتوانی، لتونی و اس��تونی ارائه نکرده اند. کارشناسان 
لهستانی همچنین بر این نکته اشاره دارند که حضور دائمی نیروهای 
آمریکایی در این منطقه می تواند یک دفاع  اثرگذارتر برای لهستان 
را تضمین کند. بااین وجود، امکان ندارد که بتوان به میزان کافی نیرو 
و تجهیزات دفاعی در یک پایگاه گنجاند. در بهترین س��ناریو، طرح 

استقرار یک تیپ یا درنهایت یک لشکر است. 

 
یک روزنامه انگلیس��ی در گزارش��ی تحت عنوان "اعضای خاندان 
سلطنتی در عربستان در وحش��ت از ولیعهد" به اتفاقی اشاره می کند 
که برای ش��اهزاده سلمان بن عبدالعزیز بن س��لمان آل سعود رخ داد 
زمانی که به همراه تعدادی از شاهزاده های دیگر در ژانویه گذشته به 
کاخ سلطنتی در ریاض فراخوانده شد. این دست کم داستانی است که 
پدرش که در آن زمان در کاخ حضور داشت به الی هاتم، وکیل مستقر 
در پاریس گفته است. به نوشته روزنامه »ساندی تایمز«، کمی پس از 
حضور آن ها در کاخ س��لطنتی در ریاض، تنشی بین آن ها و نیروهای 
گارد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان درگرفت که در پی آن شاهزاده 
سلمان 36 ساله که به دلیل ضرب وجرح بی هوش شده بود، بازداشت 
شد. از آن زمان تاکنون از او خبری نیست. این روزنامه می آورد، دو روز 
بعدازاین حادثه پدر شاهزاده س��لمان نیز بازداشت می شود اما روایت 
رسمی سعودی این اس��ت که شاهزاده س��لمان در بین 11 شاهزاده 
سعودی بود که در جریان اعتراضشان به پرداخت قبض برق کاخ هایشان 
بازداشت شدند. مسئوان غرب که از این مسئله آگاهند بعید می دانند 
این دلیل واقعی بازداش��ت باش��د. این روزنامه ادامه می دهد، ولیعهد 
سعودی همچنان از حمایت پدرش ملک سلمان و شاهزاده های دیگر 
و نیز از حمایت مردمی گسترده در عربستان به دلیل تغییرات اجتماعی 
که انجام داده برخوردار است، درحالی که در خارج به دلیل قتل جمال 

خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی وجهه خوبی ندارد.

 جلد روز
در  واشنگتن پس��ت  روزنام��ه 
گزارشی آورده است: باوجودآنکه 
هدر ناوئ��رت برای دو س��ال در 
سمت س��خنگوی وزارت خارجه 
آمریکا فعالیت داشته، اما برای به 
دس��ت گرفتن یکی از مهم ترین 
پست های دیپلماسی آمریکایی که 
همان سفیر این کشور در سازمان 
ملل اس��ت، آمادگی ازم را ندارد و 
یک انتخاب ناجور و عجیب به نظر 
می رس��د. برخاف تمامی سفرای 
سابق آمریکا در سازمان ملل، ناوئرت 
هیچ پیش��ینه چش��مگیری در امور 
خارجی یا دولتی ن��دارد؛ به جایش، او 

به عنوان خبرنگار و گوینده از 1996 و بیشتر برای شبکه خبری فاکس نیوز کار 
کرده و بیشتر به خاطر برنامه "فاکس و دوستان" که موردعاقه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکاست، شهرت دارد. دنیل بنجامین، هماهنگ کننده 
مقابله با تروریسم وزارت خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما 
در مطلبی توییتری درباره انتخاب ناوئرت می نویسد: تابه حال کسی چون هدر 
ناوئرت را که هیچ سابقه ای در امور سیاسی و خارجی ندارد، در چنین سمتی 
نداشته ایم. حاا اگر بخواهیم رزومه ناوئرت را با سفرای عالی رتبه کشورهای 
عضو دائم شورای امنیت در سازمان ملل مثل انگلیس، چین و روسیه مقایسه 

کنیم، بیشتر مشخص می شود که او دراین بین جایگاهی ندارد.
پیرس در س��ال 1981 به وزارت امور خارجه انگلیس ملحق ش��د و پس از 
آموختن زبان ژاپنی، نخستین سمتش سفیر انگلیس در توکیو بود. او پس ازآن 
پست های دیگر خارجی را داشت که شامل سفیر انگلیس در واشنگتن در بازه 
زمانی 1992 تا 1995 می ش��ود. پیرس از 2006 تا 2009 هم معاون نماینده 
دائم کشورش در سازمان ملل در نیویورک بود و از 2012 تا 2015 هم نماینده 
دائم انگلیس در سازمان ملل در ژنو شد. )در این بازه زمانی او فوق لیسانس خود 
را در استراتژی و دیپلماسی بین الملل از دانشکده علوم اقتصاد لندن گرفت.( 
او به عنوان سفیر انگلیس در افغانستان کار کرده و مدیرکل سیاست گذاری در 
وزارت خارجه انگلیس نیز بوده است. خانم پیرس در مارس 2018 به عنوان 
سفیر انگلیس در سازمان ملل انتخاب شد. روزنامه گاردین در اکتبر نوشت: 
دیپلمات ها و ناظران موافق اند که این زن از زمان انتخابش در این سمت در 

ماه مارس حضوری قوی داشته است.
این مقام چینی نیز چون ناوئرت زمانی س��خنگوی وزارت خارجه چین بود. 
البته این دیپلمات چینی مدت زیادی در این سمت بوده چون از 1987 به آن 
ملحق شد. او همچنین سمت های عالی رتبه ای را در بلژیک و انگلیس پیش 
از انتصاب در س��مت مدیرکل دپارتمان اطاع رسانی وزارت خارجه چین در 
2009 داشت. ما ژائوژو پس ازاین س��مت که به صورت مداوم با رسانه ها در 
ارتباط بود، در سال های 2003 تا 2016 سفیر چین در استرالیا بود و پس ازآن 
با یک وقفه 20 ماهه، سفیر کشورش در سازمان ملل در ژنو شد. او در ژانویه 
2018، به عنوان سفیر چین در سازمان ملل در نیویورک منصوب شد. منابعی 
که خواستند نامشان فاش نشود پیش از آنکه ما ژائوژو در این سمت منصوب 
شود، به روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گفتند:  این مرد باوجودآنکه به 
نسبت جوان اس��ت، یک ستاره رو به رش��د در وزارت خارجه چین است که 

تجربیاتی گسترده و حضور در عرصه بین المللی دارد.
شغل دیپلماتیک نبنزیا به دوران شوروی بازمی گردد- نخستین سمت های 
او وابسته سفارت شوروی در تایلند در سال 1988 بود. نبنزیا در دوران فعالیتش 
چندین بار در خارج از کش��ور ازجمله هیئت دائمی روسیه در سازمان ملل در 
نیویورک فعال بوده است. او به عنوان معاون نماینده دائم روسیه در دفتر سازمان 
ملل و سایر نهادهای بین المللی در ژنو فعال بود. نبنزیا پیش از آنکه سال گذشته 
میادی سفیر روسیه در سازمان ملل مستقر در نیویورک شود، به عنوان معاون 

وزیر خارجه روسیه فعالیت داشت.

گزارش

تقای خانم نخست وزیر 
برای بهتر کردن توافق برگزیت

بر اساس گزارش یک روزنامه انگلیسی، ترزا می قصد دارد رأی گیری روز 
سه شنبه پارلمان درباره طرح برگزیتش را به تعویق انداخته و به بروکسل 

برود و خواستار بهتر کردن شرایط این توافق شود.
روزنامه س��اندی تایمز انگلیسی به نقل از "وزرا و دس��تیاران" نوشت که 
آن ها انتظار دارند که ترزا می، نخس��ت وزیر این کشور یکشنبه اعام کند 
که می خواهد این رأی گیری به تعویق بیفتد. یکی از انگیزه های وی از این 
اقدام این است که او ظاهراً شکس��ت توافق برگزیت در این رأی گیری را 
قطعی دانسته و وزرای دولتش نیز اظهار نگرانی کرده اند که این شکست 
ممکن است آن قدر سنگین باشد که باعث سقوط دولت وی شود. به نوشته 
ساندی تایمز، ترزا می طی چند روز آتی به بروکسل رفته و برای آخرین بار 
از اتحادیه اروپا خواهد خواس��ت تا شرایط مربوط به توافق خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا را بهبود بخشد. قانون گذاران انگلیسی در هفته های گذشته 
بارها هش��دار داده اند که تنها در صورت بهتر شدن شرایط این توافق از آن 
حمایت خواهند کرد. یک سخنگوی ترزا می روز گفته بود که این رأی گیری 
به رغم تقاضاهای برخی از قانون گذاران برای تأخیر در برگزاری آن انجام 
خواهد شد. ترزا می که آینده اش در گروه این توافق است بارها تأکید کرده 
که تواف��ق برگزیت وی که ادامه روابط نزدیک ب��ا اتحادیه اروپا را در نظر 
گرفته تنها گزینه موجود روی میز است و تنها جایگزین هایش نیز یا "اتفاق 
دردناک خروج بدون توافق" از اتحادیه اروپاست و یا این که اصًا برگزیت 
رخ ندهد. بااین وجود فشارها بر ترزا می مجدداً افزایش یافته و در همین راستا 
ویل کوئینس، قانون گذار محافظه کار انگلیسی روز شنبه سمتش در دولت 
را به منظور اعام مخالفت با توافق وی ترک کرد و ساندی تایمز گزارش 
کرده که استعفاهای بیشتر مقامات دولت ترزا می در اعتراض به این 
توافق در راه اس��ت. س��اندی تایمز همچنین نوشت که برخی وزرا 

برای برگزاری یک همه پرسی دوم برگزیت برنامه ریزی می کنند.

تونس
فعاان تونس��ی در بیانیه ای که در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
رسمًا از آغاز جنبش به نام "جلیقه قرمزها" با هدف درخواست برای 
تغییرات و اصاح در کش��ور خبر دادند. این کمپین با الگو گیری از 
"جلیقه زردها" در فرانس��ه و در واکنش به "گرانی، فساد، بیکاری 

و سیاس��ت های نامناسب دولت" آغاز شده است. در این بیانیه آمده 
است: جنبش جلیقه قرمزها گامی در مسیر مبارزه برای بازپس گیری 
کرامت و عزت تونسی هاست. این جنبش به اعتراضات مسالمت آمیز 
پایبند خواهد بود. در همین راستا، یوسف الشاهد، نخست وزیر تونس 
در اختتامیه کنفرانس ملی مبارزه با فساد در این کشور گفت:  مبارزه با 
فساد برای تقویت حاکمیت قانون و روند دموکراسی ازم است و باید 
همگان به تاش در این راستا ادامه بدهند. این روند نیاز به تقویت 
اعتماد شهروندان به دولت دارد. وی گفت: مبارزه با فساد گزینه ثابت 
و روندی توقف ناپذیر و اولویتی ملی است. اولین موج اعتراضات در 
ژانویه 2018 در اعتراض به بیکاری و مشکات اقتصادی در تونس 
آغاز شد. دولت قانون جدیدی را برای افزایش قیمت بنزین، اینترنت، 
اجاره و … از اول ژانویه 2018 اجرایی کرد که در پی آن اعتراضات 
از 9 ژانویه )21 دی ماه 1396( در شهرهای مختلف تونس آغاز شد.

عکس نوشت 

معترضان خشمگین با حمله به منزل فرانسوا دوروژی وزیر محیط زیست 
فرانسه، با اسپری روی دیوارهای خانه وزیر شعار نوشتند. در همین حال، 
کاربران توییتر تصاویری از اعتراضات را در پاریس منتشر کردند که جوانان 

خشمگین را در حال شکستن ویترین مغازه ها نشان می دهد.

ماکرون قرار اس��ت به زودی در یک برنامه زنده 
تلویزیون��ی با مردم فرانس��ه صحب��ت کند. این 
تغییر رویه ماکرون از شورشی و وحشی خواندن 
معترضان به صحبت های نرم برای قانع س��ازی 
آنها، پس از آن رخ داد که میلیون ها دار خسارت 
به اقتصاد فرانسه وارد شده و اعراضات به وضعیت 
معیشتی و برنامه های ریاضت اقتصادی فرانسه 
مردم را تا پاسی از ش��ب در خیابانها نگاه داشت. 
سخنگوی دولت فرانسه روز گذشته اعام کرد: 
»با مش��اهده این حجم از اعتراضات مش��خص 
است که باید تغییری در روش ها داده شود اما این 

به معنای اعام تغییرات بنیادین نیست.«
دول��ت فرانس��ه در تازه تری��ن آم��ار از ش��مار 
بازداش��تی های تظاهرات شنبه در پاریس، تعداد 
دستگیر شدگان را بیش از هزار و 700 نفر اعام 
کرد. پیش تر، »کریستوفر کاستانر« وزیر کشور 
فرانس��ه رقم دقیق افرادی که دستگیر شده اند را 

هزار و 385 نفر اعام کرده بود. »ادوارد فیلیپ« 
نخست وزیر فرانسه در پی تظاهرات شنبه گفت 
که زمان برای مذاکرات و اتحاد ملی فرا رس��یده 

است.
صدها هزار نفر از معترضان جلیقه زرد در سراسر 
فرانسه علیه سیاس��ت های اقتصادی »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه ب��ه خیابان ها 
آمدن��د و در پاریس پلیس ضمن درگیر ش��دن با 
معترضان و اس��تفاده از گازاش��ک آور و ماشین 
آب پاش، از خودرو زرهی هم استفاده کرد. تعدادی 
از معترضان هم اقدام به آتش کشیدن خودروها و 

شکستن شیشه های ساختمان ها کردند.
شمار افرادی که در پاریس تجمع کرده بودند هم 
حدود 10 هزار نفر برآورد ش��ده است. روز شنبه 
همچنین 17 پلیس زخمی شدند و بیش از 100 نفر 
از معترضان هم آسیب دیدند. در همین حال دولت 
فرانس��ه به جای پاس��خگویی به مردم به دنبال 

پیدا کردن رد پ��ای خارجی ها و علی الخصوص 
»روس ه��ا« در ماجرای اعتراضات اس��ت. یک 
روزنامه فرانسوی نوشت که نهادهای امنیتی این 
کش��ور امکان استفاده از شبکه های اجتماعی در 
خارج از این کشور برای ساماندهی اعتراض های 

اخیر در فرانسه را در دست بررسی دارند.
روزنامه فرانس��وی »لوپاریزی��ن« در این مورد 
نوش��ت که س��رویس کل امنی��ت و امنیت ملی 
فرانسه )SGDSN( در حال بررسی این موضوع 
است که آیا افرادی از خارج از فرانسه می کوشند تا 
به خشم گروه جلیقه زرد دامن بزنند؟ این نهاد که 
تحت نظر »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر این کشور 
قرار دارد هم اکنون در هماهنگی با سرویس های 
اطاعاتی فرانس��ه و به ویژه ISB ق��رار دارد تا 
امکان مداخله خارجی از راه شبکه های اجتماعی 
را بررس��ی کند. تحقیقات متوجه حس��اب های 
ویژه و نیز فعالیت های مشکوک سایتهاست که 

خودسرانه اطاعات و تفاسیر را منتشر می کنند.
همچنین روزنامه انگلیسی »تایمز« روز شنبه با 
استناد به اطاعاتی که در دست دارد، مدعی شد 
که صدها حس��اب کاربری مربوط به شبکه های 
اجتماعی در روس��یه تاش کردن��د تا تظاهرات 
در فرانسه را س��ازماندهی کنند. با این حال یک 
منبع فرانس��وی درباره این موض��وع ابراز تردید 
کرد و اعام کرد که هی��چ مدرکی در این زمینه 

وجود ندارد.

  بازداشت 400 نفر در بروکسل
در عین حال اعتراضات در بروکس��ل نیز به اوج 
خود رس��یده و رئیس پلیس بروکسل از بازداشت 
400 نفر در جریان اعتراضات روز شنبه این شهر 
که در تبعیت از اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه 

در حال انجام است خبر داد.
در جریان اعتراضات روز ش��نبه بروکسل دست 
کم یک نیروی پلیس مجروح شد و خسارت های 

زیادی به ساختمان ها وارد شد.
در همی��ن رابط��ه ب��ا توج��ه به ش��دت گرفتن 
اعتراض ه��ا، پلیس بروکس��ل اقدام ب��ه تخلیه 
ساختمان های کمیس��یون و پارلمان اروپا کرد. 
اعتراضات جلیقه زردها در بروکسل از ماه گذشته 
آغاز شده و اعتراضات روز 30 نوامبر در این شهر 
که با آت��ش زدن چندین خودرو پلیس همراه بود 
خشن ترین اعتراضات بروکسل نام گرفته است.

   واکنش آمریکاییها
در حالی ک��ه برخ��ی کش��ورهای اروپای��ی ب��ا 
اعتراض ه��ای مردمی مواجه ش��ده و به ویژه در 
روزهای اخیر درگیری ها در پاریس را ش��اهدیم، 
دونالد ترامپ بیان کرده اس��ت که »مردم فرانسه 
نام مرا صدا می زنند«. او به این اعترضها از دید نگاه 
شخصی خود به توافق پاریس نگاه کرد و در توئیتر 
خود نوش��ت: »توافق پاریس آن چنان که تصور 
می شد برای پاریس خوب عمل نکرد. اعتراض ها 
و آشوب های سراسری در فرانسه از سر گرفته شده 
است. مردم فرانسه نمی خواهند پول هنگفتی به 
کشورهای جهان س��وم بدهند تا شاید از محیط 
زیست حفاظت شود. آن ها )معترضان فرانسوی( 

شعار می دهند ما ترامپ را می خواهیم!«

فرافکنی فرانسه در خصوص ریشه خشونت ها و درگیری های اخیر مردم و پلیس

 روزگذشته، یک روز پس از آنکه پاریس به شهر جنگی تبدیل شد و نبرد میان معترضان جلیقه زرد و پلیس ضد شورش 
گروه

71 زخمی برجای گذاش�ت و خس�ارت های زیادی به پایتخت فرانس�ه تحمیل کرد، برج ایفل و موزه لوور و دیگر مراکز بین الملل
گردشگری باز شدند و مغازه داران تاش دارند شهر را به حالت اولیه برگردانند. با این حال جلیقه زردها برای شنبه هفته 

بعد نیز فراخوان داده اند و ماکرون تاش دارد با گفت و گوی تلویزیونی با مردم از آتش این اعتراضات کم کند.

اعتراضات پاریس گردن روسیه افتاد!

چهره خبر

رسوایی رژیم صهیونیستی در عملیات سپر شمال
ناپدید شدن ساح های رژیم صهیونیستی در جریان عملیات 
ارتش این رژیم در مرز لبنان، با واکنش تمسخر آمیز کاربران 
فضای مجازی کشورهای عربی همراه شد و مخاطبان توان 

نظامیان اسراییلی را استهزا کردند.

درحالیکه روزنامه صهیونیس��تی »یدیعوت آحارانوت« از مفقود شدن 
دو قبضه اسلحه سربازان رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی اراضی 
اش��غالی با لبنان در جریان عملیات سپر شمال خبر داد، فعاان شبکه 
های اجتماعی در لبنان و دیگر کش��ورهای عربی، اس��راییل و ارتش 
آن را به تمس��خر گرفتند. تارنمای این روزنام��ه و چند پایگاه خبری 

صهیونیستی با اعام این خبر نوشتند: وقتی نظامیان صهیونیست صبح 
ش��نبه به منطقه ای باز در نزدیکی »الجلیل« در نزدیک لبنان رسیده 
 »MAG« و در این منطقه مس��تقر شدند، ساح دو نفر از آنان از نوع
به س��رقت رفت. این رویداد با اظهارنظرهای تمسخر آمیزی از سوی 
کاربران فضای مجازی همراه ش��د زیرا ارتش اسراییل در حالت آماده 
باش و در جریان عملیات بوده که این س��اح های سرقت شد. پس از 
تحقیقات مش��خص شد که یک موتور سوار زمانی که از منطقه تجمع 
نظامیان عبور می کرده، در ش��رایطی که به خاطر مه دید آنها کاهش 
یافته بوده، س��اح ها را برداش��ته و از صحنه گریخته است و نظامیان 
اس��راییلی پس از گذشت دو ساعت متوجه ش��دند که ساح هایشان 

مفقود شده است. 
ارتش رژیم صهیونیستی از روز سه شنبه هفته گذشته با ادعای کشف 
و انهدام تونل های منتس��ب به حزب اه در مرزهای فلسطین اشغالی 
با لبنان، عملیاتی موس��وم به »س��پر ش��مال« را آغاز کرده است. یک 
منبع امنیتی صهیونیس��تی، مفقود شدن ساح نظامیان اسراییلی را به 
ش��دت خطرناک ارزیابی کرده اس��ت. یکی از کاربران فضای مجازی 
در صفحه فیس��بوک خود در حالیکه گفته می ش��ود پس از سرقت این 
س��اح ها »افیخای ادرعی« سخنگوی ارتش اسراییل دیگر در شبکه 
های اجتماعی حاضر نشده، نوشت: ساح های تو هوشمند هستند اما 

ارتش تو احمقند. 

 همه مناطق اشغالی صهیونیست ها 
در تیررس موشک های حزب اه

جزییات جدید ارتباط ترامپ با روسها 
از زبان جیمز کومی

معاون دبیرکل حزب اه بازدارندگی مقاومت لبنان را عامل عدم تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور دانست و 
تأکید کرد که هیچ  نقطه  ای در سرزمین های اشغالی از تیررس موشک های حزب اه خارج نیست.

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب اه لبنان در گفتگو با روزنامه ایرانی عرب زبان الوفاق با اشاره به تاش های 
رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن مقاومت در غزه و لبنان به ویژه در جنگ اخیر غزه تأکید کرد که مقاومت 
فلسطین موفق شد معادله جدیدی را ترسیم کند که ان شاء اه استمرار پیدا خواهد کرد و این شرایط باعث آرامش 
و آس��ایش بیشتر نوار غزه شده و آن را در برابر اتفاقات مختلف حفظ خواهد کرد. وی ادامه داد که قبل از وقوع 
عملیات غزه و موفقیت گروه های مقاومت فلسطین، دشمن صهیونیستی هیچ محاسبه ای در 
خصوص عملیات نظامی ضد لبنان نداشت، چرا که از سال 2006 در برابر قدرت مقاومت 
اسامی لبنان دچار بازدارندگی شده است. وی تأکید کرد که امروز جبهه داخلی رژیم 
صهیونیستی تا تل آویو پایتخت این رژیم در صورت بروز جنگ در معرض تهدید قرار 
دارد و هیچ نقطه ای در سرزمین های اشغالی وجود ندارد که خارج از تیررس موشک های 
حزب اه باشد. شیخ قاسم می افزاید که صهیونیس��ت ها در مناقشه های خود چنین 
سطحی از تهدید را تحمل نمی کنند، به همین علت انگیزه ای برای جنگ 
در لبنان ندارند، چرا که قواعد بازدارنده ای که حزب اه در برابر اسرائیل 
ایجاد کرده، اقدام پیش دستانه رژیم صهیونیستی برای آغاز جنگ ضد 

لبنان را با مشکات زیادی مواجه کرده است.

مدیر سابق اف بی آی در جمع قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد، تحقیق ضد اطاعاتی درباره 
احتمال توطئه میان روسیه و کمپین ترامپ با بررسی عملکرد چهار آمریکایی آغاز شد که ترامپ در میان آنها نبود.

جیمز کومی، مدیر سابق اداره تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( در جلسه با نمایندگان کنگره با قاطعیت گفت، 
این تحقیقات روی یک کمپین سیاسی متمرکز نبود و به نام چهار فردی که مورد بررسی قرار گرفتند هم اشاره ای 
نداشت و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که دونالد ترامپ در میان آنها نبوده است. این افشاگری بخشی از شهادت 
235 صفحه ای است که عصر شنبه منتشر شد که بخشی از توافق کومی برای شهادت در کمیته های قضایی 

و نظارت مجلس نمایندگان آمریکا در روز جمعه پشت درهای بسته بود.
براساس اطاعات منتشر شده کومی در آن جلسه گفته است: اواخر ژوئیه مطلع شدم اف بی آی 

تحقیقات ضد اطاعاتی علیه چهار فرد به جریان انداخته بود تا مشخص کند آیا ارتباطی 
میان آنها و روسیه بوده است یا خیر. آن چهار شخص شامل این نامزد انتخاباتی )دونالد 
ترامپ( نبود. در حالیکه کومی درباره تحقیقات کنونی شورای ویژه اظهارنظری نکرد، با 
قاطعیت از بازرس رابرت مولر، اف بی آی و عواملش که زیر ذره بین جمهوری خواهان قرار 
گرفتند، دفاع کرد. کومی همچنین از مدیریت تحقیقات درباره استفاده هیاری کلینتون 
از یک سرور ایمیل شخصی توسط خودش دفاع کرد. این مدیر سابق اف بی آی که چند 

هفته مانده به انتخابات 2016 تحقیقات ضد کلینتون را اعام کرد، معتقد است 
افشای آن برای مردم برای او بهتر بوده است.

س�ی  و نهمین نشست ش�ورای همکاری 
خلیج فارس یکش�نبه در حال�ی در ریاض 
برگزار شد که سران قطر و ُعمان به عنوان 
۲ عضو این ش�ورا از مجموع ۶ عضو، عدم 
تمایل ب�رای ش�رکت در این نشس�ت را 

اعام کردند.

سی ونهمین نشست شورای همکاری خلیج فارس 
روز گذشته در ش��رایطی در ریاض برگزار شد که 
بحران قطر به عنوان برجسته ترین اختاف بین 
اعضای ش��ورا، بر این نشست سایه افکنده است. 
یک سال و نیم قبل سه کشور عضو این شورا اعم از 
امارات، بحرین و عربستان سعودی به اضافه مصر 
به بهانه حمایت قطر از تروریسم روابط دیپلماتیک 
خود با این کش��ور را قطع کرده و این کش��ور را از 
زمین، هوا و دریا به محاصره خود درآورده و حتی 
عربس��تان سعودی گذرگاه »س��لوی« به عنوان 
تنه��ا گذرگاه زمینی با قطر را به روی این کش��ور 
بس��ت و اکنون بعد از گذشت یک س��ال و نیم با 
وجود تاش های امیر کویت برای آش��تی دادن 

این کشورها، محاصره قطر همچنان پابرجاست 
و چهار کشور مذکور بر خواسته های 13 گانه خود 
از جمله کاه��ش روابط دوحه با ای��ران، تعطیلی 
ش��بکه الجزیره که از آن به عنوان »امپراطوری 
رس��انه ای قطر« یاد می شود، توقف حمایت قطر 

از اخوان المسلمین و حماس و غیره تأکید دارند.
علی رغم تاش های امارات و عربس��تان برای 
القای این مطلب که شورای همکاری خلیج فارس 
همچنان به قوت خود باقی است اما اختافات بین 
کشورهای عضو این شورا به حدی شدت گرفته 
که احتمال فروپاش��ی این شورا را قوت بخشیده 
است همچنانکه قطر بارها به خروج از این شورا 
تهدی��د کرده اس��ت و عاوه ب��ر آن عدم حضور 
سران شش کشور عضو این شورا در نشست های 
آن حاک��ی از عمق اختافات در این شوراس��ت 
به گونه ای که در نشس��ت سال گذش��ته نیز که 
به میزبانی کویت برگزار ش��د س��ران عربستان، 
امارات و بحرین در آن شرکت نکردند. عمان نیز 
اعام کرد که سلطان قابوس در جلسه این شورا 

شرکت نداشت.

یک�ی از اعض�ای هیئ�ت اعزام�ی دول�ت 
مس�تعفی یمن ب�ه مذاکرات صلح س�وئد 
گفت که احتماا اواسط هفته جاری اتفاقات 

جدیدی در مذاکرات صلح رخ دهد.

حمزه الکمال��ی، وکی��ل وزارت جوان��ان دولت 
مستعفی یمن در گفت وگو با خبرگزاری اسپوتنیک 
درباره نق��اط اختاف و تواف��ق میان طرف های 
درگی��ر در یمن اظهار کرد: انتظ��ار می رود که در 
اواس��ط هفته جاری اتفاقات جدی��دی رخ دهد. 
الکمالی عضو هیئت نمایندگی دولت مس��تعفی 
یمن اعزامی به مذاکرات س��وئد نیز هس��ت. وی 
اف��زود: مذاکراتی میان دو هیئ��ت وجود دارد و تا 
بدین لحظه در ای��ن مذاک��رات در درجه اول به 
بحث درباره پرونده انس��انی یمن پرداخته ش��ده 
اس��ت و درباره پرونده بازداشت شدگان، تسهیل 
ورود کمک های بشر دوس��تانه به مناطق هدف، 
رفع محاصره شهر تعز و بازگشایی فرودگاه صنعا 

نیز بررسی می شود.
الکمالی درباره دس��تاوردهای مذاکرات سوئد تا 

بدین لحظه نی��ز گفت: دو طرف درب��اره پرونده 
تبادل تمامی اسرا توافق کرده اند و لیست اسامی 
زندانیان را تحویل خواهند داد. این درحالی است 
که ابراهیم الدیلمی، عضو دفتر سیاس��ی جنبش 
انصاراه یمن گفته اس��ت که تا بدین لحظه جز 
توافق درباره پرونده اس��را هی��چ توافق دیگری 
میان دو طرف صورت نگرفته اس��ت. وی افزود: 
سختی هایی در زمینه ارتباط دو هیئت وجود دارد 
و همین مساله باعث شده تا اهداف مطلوب تا بدین 
لحظه محقق نشوند. عضو دفتر سیاسی انصاراه 
درباره مهمتری��ن پرونده های م��ورد مذاکره در 
س��وئد نیز عنوان داشت: مهمترین پرونده در این 
مذاکرات، پرونده مربوط به اعتمادس��ازی است و 
دو طرف تاکنون مساله اسرا و بازداشت شدگان، 
تاش برای جدا کردن اقتصاد از نزاع سیاس��ی و 
مساله فرودگاه صنعا را مورد بررسی قرار داده اند. 
الدیلم��ی درباره نحوه برخ��ورد مارتین گریفیث، 
فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن و هیئت دولت 
مستعفی این کشور با درخواست انصاراه مبنی بر 

تشکیل دولت انتقالی نیز تاکید کرد.

نشست شورای همکاری خلیج فارس 
بدون حضور قطر و عمان

اولین توافق ها میان طرف های یمنی 
در مذاکرات سوئد
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دومین طای ایران 
در لیگ جهانی کاراته

 سرگروه تیم ملی کاراته ایران با برتری 
مقابل رقیب قزاقس��تانی خود به نشان 
طای لیگ جهانی در چین دس��ت پیدا 
ک��رد. در ادام��ه مب��ارزات روز پایانی از 
رقابته��ای کارات��ه وان چی��ن ذبیح اه 
پورشیب در فینال وزن 84- کیلوگرم به 
مصاف »ایگور چیخامارف« از قزاقستان رفت و با نتیجه 2 بر صفر 
به برتری رس��ید و صاحب مدال طا شد. برای کاراته ایران در این 
مسابقات میعاد یاری یه نش��ان طا، امیرمهدیزاده یک نشان برنز 

کسب کردند. 

7 تیم کشتی خارجی در راه اردبیل
 7 تیم خارجی و دو تیم از کش��ورمان در 
رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های 
جه��ان در اردبی��ل ش��رکت می کنند. 
پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی 
جام باشگاه های جهان روزهای 29 و 30 
آذرماه در س��الن 6 هزار نفری حس��ین 
رضازاده ش��هر اردبیل برگزار می ش��ود. تاکنون تیم های روس��یه، 
ارمنستان، گرجستان، ترکیه، اوکراین، قرقیزستان و صربستان برای 
حضور در این مسابقات اعام آمادگی کرده اند. همچنین تیم های 
بیمه رازی اردبیل و س��یناصنعت ایذه به عنوان تیم های اول و دوم 
لیگ برتر کشتی فرنگی ایران مجوز حضور در این مسابقات را دارند.

کیمیا علیزاده قهرمانی ۲01۹ را 
از دست داد

 بان��وی تکواندوکار م��دال آور ایران در 
المپی��ک ری��و، ب��ه دلی��ل مصدومیت 
رقابت های قهرمانی جهان 2019 را نیز 
از دس��ت داد. رقابت ه��ای تکوان��دوی 
قهرمانی جهان 2019، س��ال آینده و به 
میزبانی شهر منچس��تر کشور انگلیس 
برگزار می شود و قرار است تیم ملی ایران نیز در این رقابت ها حاضر 
ش��ود اما خبرهای رسیده حاکی از آن اس��ت که کیمیا علیزاده تنها 
بانوی مدال آور ایران در مسابقات جهانی و المپیک به دلیل جراحی 
که بر روی زانوی خود انجام داده، نمی تواند به همراه تیم ملی عازم 

این رقابت ها شود.

تنیسور ایرانی نایب قهرمان شد
 مسابقات بین المللی تنیس جوانان کنیا 
با نایب قهرمانی نماینده ایران در بخش 
پس��ران ب��ه پایان رس��ید.  آخری��ن روز 
رقابت های بین المللی تنیس جوانان در 
کنیا، س��ینا مقیمی نماینده کشورمان در 
فین��ال بازی ها به مصاف تنیس��وری از 
مجارستان رفت. با برگزاری این مسابقه سینا مقیمی با نتیجه )6-3 
و 1-6( مقابل حریف خود شکس��ت خ��ورد و صاحب عنوان نایب 

قهرمانی شد. 

ورزش داخلی
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جدال سپاهان و پرسپولیس در نقش جهان مساوی شد

ال کاسیکوی ایرانی با 2 اخراجی
ورزشگاه نقش جهان روز 

گــــروه
گذش�ته در حال�ی میزبان ورزشی

ال کاس�یکوی ایرانی بود 
که زردپوشان نصف جهان 
و سرخپوشان پایتخت در بازی معوقه هفته 
دوازدهم لیگ برتر فوتبال زمین مسابقه را 

با نتیجه مساوی ترک کردند.

 ادامه رکورد شکست ناپذیری
در نقش جهان

دیدار عقب افتاده تیم های سپاهان و سرخپوشان 
پایتخت به میزبانی ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
برگزار ش��د و اگرچه  نیمه اول این دیدار با نتیجه 
تس��اوی بدون گل به پایان رس��ید، اما نیمه دوم 
بازی ش��کل هجومی تری به خود گرفت و هردو 
تیم تاش کردند تا برنده از زمین خارج ش��وند. در 
نهایت اما باز هم بازی با تساوی البته با نتیجه یک 
بر یک به پایان رسید تا رکورد شکست ناپذیری دو 
تیم در لیگ هجدهم ادامه پیدا کند. در این رقابت 
عزت اه پورقاز موفق ش��د در دقیق��ه 74 دروازه 
پرس��پولیس را باز کند.  بافاصله پس از باز شدن 
دروازه علیرضا بیراوند، ش��اگردان امیر قلعه نویی 
یک بار دیگر از روی ضربه س��ر کی روش استنلی 
به گل رس��یدند، اما با تصمیم داور ضربه بازیکن 
مهاجم اصفهانی ها مردود اعام ش��د. به هرحال 
اگرچه تا دقیقه 89 س��پاهان برنده میدان بود، اما 
عل��ی علیپور توانس��ت از روی نقط��ه پنالتی گل 
تساوی پرسپولیس و س��پاهان را به ثمر برساند تا 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ تمامی امتیاز این بازی 

را از دست ندهند.  

 بازی 10 نفره دردقایق پایانی
دو تیم در دقایق پایانی 10 نفره ش��دند، زیرا بعد از 
گل تس��اوی  علیرضا فغانی که قضاوت این بازی 
را برعهده داشت، کمال کامیابی نیا و استنلی را در 
دقیقه 2+90 به دلیل درگی��ری با یکدیگر اخراج 

کرد، همچنین کارت زرد نصیب س��یاوش یزدانی 
دیگر بازیکن سپاهان شد. به این ترتیب سپاهان 30 
امتیازی شد و به صدر جدول رسید، پرسپولیس هم 

با 28 امتیاز در رده سوم جدول باقی ماند.

 هر دو تیم خوب کار کردند
برانکو ایوانکوویچ، س��رمربی پرس��پولیس بعد از 
پای��ان این رقابت ب��ا بیان اینک��ه تیمش نمایش 
خوبی برابر س��پاهان داشته است، اظهار کرد:   هر 
دو تیم خوب کار کردند، ما یک بازی بسیار زیبا را 
دیدیم. هر دو تیم می خواستند و تاش می کردند 
که برنده باش��ند. وی این را هم گفت که سپاهان 
در 10 س��ال اخیر بیش��ترین قهرمانی ها را داشته 
اس��ت، ولی ما از هم��ان دقیقه اول ب��ه خودمان 
اعتماد داش��تیم، در جو ورزش��گاه مقابل یکی از 
بهترین تیم های ایران بازی خوبی انجام دادیم و 
به همین دلیل ب��ه بازیکنانم و نتایجی که گرفتند 
افتخار می کنم. در ادامه سرمربی پرسپولیس به این 
نکته اش��اره کرد که سرخپوشان در طول سال سه 
داربی مهم دارند، رقابت هایی که مقابل استقال، 

سپاهان، تراکتورسازی برگزار می شود. البته قلعه 
نویی تیم خوبی را تشکیل داده و یکی از رقبای ما 
برای قهرمانی است. وی درباره سه تیم سپاهان، 
تراکتورس��ازی و پدیده نیز بیان ک��رد: این تیم ها 
خوب بازی می کنن��د. عملکرد داور مس��ابقه نیز 
سئوالی بود که خبرنگاران از ایوانکوویچ داشتند که 
وی درباره آن گفت؛ من تجربه خوبی از داوری ها 
در اصفهان نداش��تم، اما نمی خواه��م درباره آن 
صحبت کنم. ما فقط می خواهیم داوری محترمانه 
باشد.   داور نش��ان داد که چرا جزو چهار داور برتر 
دنیا اس��ت. فکر نکنید که اگر ب��ازی را می باختیم 

نظرم متفاوت بود.  

 قلعه نویی به نشست نیامد
اما س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان که قرار بود در 
نشس��ت بعد از بازی حاضر شود، به دایلی در این 
نشست حاضر نشد. آنچه که شاید  دلیل آن اتفاقات 
رخ داده در جریان بازی و تذکر جدی باشد که داور 
این دیدار در اوایل بازی به قلعه نویی داد. اینکه در 
دقیقه 6 بازی سرمربی سپاهان به موضوعی در کنار 

زمین اعتراض داشت و فغانی به سمت وی رفت و 
تذکری جدی به قلعه نویی داد که در صورت تکرار 
این رفتار وی را به روی سکوها می فرستد. تذکری 
که البته قلعه نویی هم در واکنش به آن عنوان کرد 

مشکلی ندارد و او را روی سکو بفرستد.
به هر حال میگوئل تکس��یرا، مرب��ی تیم فوتبال 
س��پاهان در نشس��ت خبری بعد از دیدار تیمش 
مقابل پرس��پولیس حاضر ش��د و با تاکید بر اینکه 
قب��ل از اینکه حرفی بزنم باید بگویم قرار نبود من 
اینجا بیایم، توضیح داد: قرار بود س��رمربی تیم به 
اینجا بیاید، ولی متاسفانه ش��رایطی به وجود آمد 
که قلعه نویی به این نشس��ت خبری نیامد. وی در 
ادامه اظهار کرد: بازی را دیدی��د. هواداران تا آخر 
به ما کمک کردن��د. وی نیز مانند س��رمربی تیم 
پرسپولیس به این موضوع اشاره کرد که هر دو تیم 

خوب بازی کردند و خوب جنگیدند.
این بازی حواش��ی هم داش��ت به عن��وان مثال 
بازیکنان پرس��پولیس در بین دو نیمه با دو دقیقه 
تاخیر وارد زمین ش��دند، همچنین امید عالیش��اه 
در دقیقه 58 بازی پش��ت محوطه جریمه سپاهان 
مصدوم ش��د و از زمین خارج شد؛ البته وی پس از 
دستور داور مجددا به بازی بازگشت. عاوه براین 
هواداران پرسپولیس چندین بطری به داخل زمین 
پرتاب کردن��د و  هنگامی که احمد نوراللهی قصد 
زدن ضربه کرنر را داش��ت هواداران سپاهان یکی 
دو نارنجک به زمین مسابقه پرتاب کردند، ضمن 
اینکه بعد از به ثمر رس��یدن گل سپاهان هواداران 
این تیم چند نارنجک روی پیس��ت پرتاب کردند 
که فض��ای زمی��ن را دود گرفت. گفتنی اس��ت؛ 
قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال، 
یادواره آزادس��ازی خرمش��هر، پیش از آغاز دیدار 
تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه 
نقش جهان برگزار شد. س��پاهان، سایپا و داماش 
گیانیان سه تیمی هستند که در این مرحله حضور 
دارند و دیگر تیم این مرحله برنده دیدار پرسپولیس 

و سپیدرود با پدیده خواهد بود.

ورزش جهان

کواک مسی در دربی کاتاان ها
در ادام��ه هفته پانزدهم الیگا در دربی کاتاان ها بارس��ا و اس��پانیول در 
ورزشگاه RCDE شهر بارسلون به مصاف هم رفتند. بارسلونا با آگاهی به 
توقف سویا نزدیک ترین تعقیب کننده خود در جدول در دربی کاتاان ها پا 
به میدان گذاشت و با درخشش مسی و گل های زیبای که به ثمر رساند با 
نتیجه پر گل 4 بر صفر به پیروزی دست یافت. برای بارسا مسی 17 و 67، 
دمبله 26 و س��وارس 47 گلزنی کردند. اسپانیول یک گل به ثمر رساند که 

توسط ویدیو چک مردود اعام شد.

عمر خربین در الهال ماندنی شد
مهاجم سوریه ای الهال در این تیم ماندنی و راهی لیگ مصر نخواهد شد. 
به  گزارش یورو اسپورت عربی »عمر خربین« یکی از بهترین و آماده ترین 
مهاجمان فوتبال آسیاس��ت که در الهال عربستان بازی می کند. باشگاه 
پرامدیز که در رده دوم جدول رده بندی لیگ مصر جای دارد سخت به جذب 
عمر خربین عاقه داش��ت و تا آس��تانه جذب این بازیکن سوریه ای پیش 
رفت. سرانجام این باشگاه مصری رسما اعام کرد که بی خیال جذب عمر 
خربین شده و به دنبال جذب یک مهاجم خارجی سرشناس تر است. به این 
ترتیب عمر خربین در الهال ماندنی ش��د و به احتمال خیلی زیاد در دیدار 

برابر تیم فوتبال استقال شاهد حضور او خواهیم بود.

عملکرد استثنایی جیمز در لیکرز
فوق ستاره تیم بس��کتبال لس آنجلس لیکرز در 25 بازی نخست خود در 
لیگ NBA عملکردی استثنایی داشته است. در حالی که لبران جیمز، تنها 
25 بازی برای لس آنجلس لیکرز در فصل جاری لیگ بسکتبال حرفه ای 
آمریکا انجام داده، امتیازاتی که برای این تیم به دس��ت آورده از بس��یاری 
از اسطوره های لیکرز بیش��تر است؛ در واقع هیچ بازیکنی در تاریخ باشگاه 
لیکرز، بیش از لبران جیمز نتوانسته در 25 هفته شروع کار خود، امتیاز کسب 
کند. جیمز حاا از غول هایی مثل کریم عبدالجبار و شکیل اونیل هم در 25 

بازی نخست خود، جلوتر است.

مورد عجیب وزنه بردار کانادایی
»کریس��تین ژرارد« وزنه بردار زن کانادایی به لطف محرز شدن دوپینگ 
حریفان��ش در المپیک های 2008 پکن و 2012 لندن توانس��ت دو مدال 
ارزشمند را به ویترین افتخاراتش اضافه کند. این ورزشکار 33 ساله اولین 
وزنه بردار کش��ورش اس��ت که می تواند در این رشته به دو مدال ارزشمند 
در تاریخ بازی های المپیک برس��د. او در المپیک 2012 لندن به مدال برنز 
رسید، اما به دلیل دوپینگ حریفانش از قزاقستان و روسیه توانست به مقام 

قهرمانی و مدال طا دست پیدا کند. 

آگهی

ب��ا حض��ور معاون رئی��س جمهور آیی��ن امضاء 
قرارداد سرمایه گذاری همراه اول با یک شرکت 

دانش بنیان برگزار شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات 
س��یار ایران، صبح روز یکش��نبه ۱۸ آذرماه در 
مراس��می با حضور سورنا س��تاری معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهور، مهدی اخوان بهابادی 
رئیس هی��أت مدیره هم��راه اول، محمدمهدی 
عباس��خانی مدیرعامل ش��رکت »حرکت اول«، 
حامد تاج الدین مدیرعامل شرکت »سانا گستر 
س��بز«، جمعی از مدیران هم��راه اول و معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و اصحاب 
رس��انه، شرکت س��رمایه گذاری »حرکت اول« 
ب��ه نمایندگ��ی از اپراتور اول و ش��رکت دانش 
بنیان »سانا گستر سبز« قرارداد همکاری جهت 
س��رمایه گذاری امضاء کردند. در این مراسم که 
در س��اختمان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری برگزار ش��د، مهدی اخ��وان بهابادی 
رئی��س هیأت مدی��ره همراه اول ب��ا قدردانی از 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور و تقدیر 

از جم��ع کردن نخب��گان در مجموعه حاکمیت 
اظهار داش��ت: امروز ما ش��اهد اولین س��رمایه 
گذاری جدی مجموعه »حرکت اول« هستیم و 
از این پس اسم »حرکت اول« را بیشتر خواهیم 

شنید.
وي افزود: همراه اول با تعیین چشم انداز جدید 
و مأموریت تحقق رؤیای دیجیتال بصورت جدی 
وارد عرصه س��رمایه گذاری در اس��تارت آپ ها 

شده است.
 اخ��وان با بی��ان اینک��ه برخی دوس��تان نخبه 
دانش��گاهی از ع��دم توجه به آنه��ا گایه دارند، 
تأکید کرد: همراه اول از ش��ما حمایت می کند. 
وي اف��زود: امروز می خواهیم این پیام را بدهیم 
که در کشور جاهایی هستند که به شما نخبگان 
بصورت خاص فکر می کنند و حاضرند از ش��ما 

حمایت کنند.
س��ورنا س��تاری معاون علمی و فن��اوری رئیس 
جمهور نیز در این مراس��م ضمن تشکر از همراه 
اول و مجموعه »حرکت اول« بابت جا انداختن 
مباحثی همچون س��رمایه گذاری در اس��تارت 

آپ ه��ا بیان داش��ت: ما یک مش��کل بزرگ در 
اکوسیس��تم خود داریم و آن سرمایه گذاری در 
سطوح باای ۵ میلیون دار است. وی افزود: اگر 
ما بتوانیم ش��رکت های بزرگ��ی همچون همراه 
اول را به این نتیجه برسانیم که با نگاه به آینده 
بیزینس خود در استارت آپ ها سرمایه گذاری 
کنند و از درآمد سنتی خود جدا شوند، این یک 

اقدام بزرگ است. 
ستاری تصریح کرد: این بینش جدید همراه اول 
جای تبریک دارد که در این ابعاد وارد س��رمایه 
گذاری شده است و البته نتیجه اش را که تزریق 
نوآوری به کشور اس��ت خواهید دید و امیدوارم 

این حرکت ادامه داشته باشد.
گفتنی است »حرکت اول« شرکت سرمایه گذار 
همراه اول در اس��تارت آپ هاست که در مراسم 
امروز با ش��رکت »سانا گستر س��بز« که سامانه 
های »آچاره« )س��امانه هوش��مند درخواس��ت 
خدمات( و »اوبار« )س��امانه هوشمند حمل بار( 
را راه اندازی کرده است قرارداد همکاری امضاء 

کرد.

بانک ملّی ایران در هشت ماه ابتدای سال جاری تعداد 3۱2 مورد از اماک 
و شرکت های مازاد تملیکی خود را تعیین تکلیف کرده است.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در مدت مذکور تعداد ۱24 مورد 
مزایده از س��وی این بانک در راس��تای اجرای سیاست های خروج از بنگاه 
داری بانک ها، برگزار شد که 24۸ مورد از اماک بانک در این مزایده ها به 
فروش رسیده اند. همچنین 33 مورد از اماک از طریق مذاکره و 3۱ مورد 
از طریق اقاله تعیین تکلیف ش��دند که ارزش ریالی این اماک در مجموع 

به بیش از سه هزار و 43 میلیارد و ۸3۵ میلیون ریال می رسد.

ازم به ذکر اس��ت، با توجه به تأکیدات رئیس جمهور و اباغ قانون کاهش 
33 درصدی بنگاه داری س��اانه بانک ه��ا، همه بانک های دولتی کارگروه 
هایی را برای واگذاری و فروش ش��رکت ها و اماک مازاد تشکیل داده اند 
ک��ه بانک ملی ایران یکی از موفق ترین س��ازمان ها در فروش و واگذاری 

اماک مازاد و تملیکی بوده است.
همچنی طی س��ه س��ال 94، 9۵ و 96 نیز تعداد 66۱ مورد از اماک مازاد 
بانک از طریق۵۱2 مزایده فروخته ش��ده است که ارزش آن به پنج هزار و 

609 میلیارد و 903 میلیون ریال می رسد.

گ��روه اماک “ملکان��ا” با اس��تفاده از ابزارهای 
نوین، خرید ملک برای متقاضیان را آسان کرده 

است.
 خرید ملک این روزها در آش��فته بازار تهران به 
معضلی بزرگ برای خریداران تبدیل شده است. 
روند افزایش��ی قیمت ها از یکسو و دال بازی و 
واسطه گری از سوی دیگر باعث به وجود آمدن 

مشکاتی برای خریداران واقعی شده است.
شرکت استارت آپی ملکانا با استفاده از ابزارهای 
نوین این مشکات را به حداقل ممکن رسانیده 
است به طوری که عباس برتینا، مدیرعامل این 
ش��رکت در نشستی خبری با اش��اره به فعالیت 
این ش��رکت دانش بنیان گفت: ایده راه اندازی 
یک س��امانه برای خرید و فروش ارزان و راحت 
ملک در انتهای سال 9۵ شکل گرفت و کل سال 
96 تیم فنی این شرکت در حال انجام اقدامات 
ازم ب��رای تامین زیر س��اخت های آن فعالیت 
کرد ب��ه طوری که ه��م اکنون س��امانه اماک 
ملکانا با پش��توانه “تکنول��وژی واقعیت مجازی” 
به ارائه ملک مناس��ب در تمام نقاط تهران برای 

متقاضیان خدمت ارائه می کند.
گف��ت:  “ملکان��ا”  فعالی��ت  تش��ریح  در  وی 
تصویربرداری رای��گان از فضای داخل ملک که 
موجب ح��ذف فعالیت های زاِِئد درون ش��هری 
می ش��ود و نی��ز قیمت گذاری مناس��ب از مهم 
تری��ن وج��وه تمایز این س��امانه خرید و فروش 
ملک در تهران به ش��مار می رود که عاوه بر آن 
کمیسیون دریافتی از ملک مورد معامله نیز بین 

۷0 تا 90 درصد کاهش یافته است.

مدیرعام��ل ملکان��ا تصری��ح کرد: رون��د قیمت 
گذاری در این س��امانه با اس��تفاده از داده های 
آماری و نی��ز 2۷ پارامتر صورت می گیرد که به 
طور حتم مش��تریان با قیمت های بهتری نسبت 

به آژانس های اماک مواجه خواهند شد
وی با بی��ان آن که هم اکنون ح��دود ۷0 هزار 
فایل در این سامانه وجود دارد یادآور شد: مردم 
می توانند از طریق این س��امانه و بدون مراجعه 
حض��وری در جریان جزیی��ات داخل یک واحد 
مس��کونی قرار بگیرند و پ��س از انجام اقدامات 
کارشناس��ی نس��بت ب��ه معامله ملک ی��ا واحد 
تج��اری مورد نظر زی��ر نظر کارشناس��ان زبده 

دادگستری این سامانه قرار بگیرند.
برتینا حذف واسطه گری و شفافیت در معامات 

را از نقاط مثبت این سامانه ذکر کرد و گفت: در 
حال حاضر روزان��ه بین ۱۵00 تا 3 هزار تماس 
با مرکز این س��امانه برقرار می شود به طوری که 
این س��امانه، قادر اس��ت داان را از متقاضیان 

واقعی خرید و فروش تمیز دهد.
وی در پاسخ به سوالی ارزش کل سرمایه گذاری 
شده در این پروژه از ابتدای راه اندازی را بالغ بر 
4۵ میلی��ارد تومان ذکر کرد و گفت: مهم ترین 
هدف از راه اندازی این سامانه این است که نفع 
برنده واقعی در معامات، مردم باشند تا بتوانند 
با کمترین هزینه و بیش��ترین کارایی نسبت به 
خری��د و فروش مل��ک اقدام ک��رده و از نظرات 
کارشناس��ان این ش��رکت اس��تارت آپی دانش 

بنیان نیز بهره مند شوند.

همزم��ان با هفته تهران هوش��مند دومی��ن همایش و نمایش��گاه »تهران 
هوشمند« ۱9 و 20 آذر در برج میاد برگزار می شود.

ب��ه گ��زارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��یار ای��ران، دومین 
همایش و نمایش��گاه »تهران هوش��مند« با حمایت همراه اول و سخنرانی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، ش��هردار و رئیس شورای اسامی تهران 
و حضور جمعی از اعضای ش��ورای ش��هر تهران، مدیران شهرداری تهران، 
صاحبنظ��ران و مدیران داخلی و خارجی در برج می��اد تهران برگزار می 

شود.
در این همایش دو روزه ۱0 نشس��ت تخصصی با موضوع ش��هر هوش��مند 
برگزار می ش��ود که در یکی از پنل های روز دوش��نبه ۱9 آذرماه با عنوان 
»زیرس��اخت ه��ا و فناوری های نوین در ش��هر هوش��مند« بابک قالیچی 

مدیرکل فروش سازمانی همراه اول ارائه خواهد داشت. 
این همایش و نمایش��گاه در محورهای »نقشه راه ش��هر هوشمند؛ از ایده 
تا بلوغ«، »الگوهای مش��ارکت ذینفعان«، »زیس��ت بوم نوآوری در ش��هر 
هوشمند«، »حکمروایی هوش��مند و تحول دیجیتال«، »پایداری و زیست 

پذیری هوشمند سازی شهری و نهادهای ملی« برگزار می شود.
هم��راه اول در ای��ن همایش قصد دارد مذاکرات خود را با س��ایر بازیگران 
هوشمندس��ازی در راس��تای پیش��برد پروژه های هوشمند س��ازی تهران 

گسترش دهد.
همزم��ان با هفته تهران هوش��مند اولین چالش نوآوری تهران هوش��مند 
در روزه��ای ۱4 تا ۱6 آذرماه برگزار ش��د؛ در این روی��داد که یک ماراتن 
خاقیت و برنامه نویس��ی بود، با اس��تفاده از داده ها و دروازه های برنامه 
نویس��ی)API( ش��هرداری تهران راهکارهای نوآورانه ب��رای چالش های 

شهرداری تهران ارائه شد.
در هفته تهران هوش��مند)۱4 تا 20 آذر( عاوه بر برگزاری دومین همایش 
و نمایش��گاه تهران هوش��مند، روز ش��نبه ۱۷ آذرماه کارگاه های آموزشی 

ش��هر هوشمند برگزار ش��د و روز یکش��نبه ۱۸ آذرماه مرکز فناوری های 
هوشمند شهری افتتاح و از دس��تاوردهای شهر هوشمند شهرداری تهران 

رونمایی شد.
همچنی��ن همزمان ب��ا دومین همایش و نمایش��گاه »تهران هوش��مند«، 
چهارمی��ن کنفرانس اینترنت اش��یا ایران نیز با حمای��ت همراه اول از روز 
شنبه ۱۷ آذر تا چهارشنبه 2۱ آذر ماه در حال برگزاری است که افتتاحیه 
آن ۱۷ آذرماه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در مرکز همایش 

شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد.

ورود جدی همراه اول به سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان تعیین تکلیف سه هزار میلیارد ریال از اماک مازاد بانک مّلی 

خرید ملک مورد عاقه بدون دال بازی و واسطه گری

برگزاری دومین همایش و نمایشگاه »تهران هوشمند«
 با حمایت همراه اول

) اصاحیه آگهی (
با توجه به بروز اشتباه تایپی در آگهی چاپ شده این روزنامه در روز چهارشنبه مورخ 14/ آذر 1397 در خصوص حراج 
حضوری غرف در سازمان مدیریت آرامستان ها کرج و حومه بدینوسیله بند 4 آگهی مذکور به شکل ذیل اصاح می گردد.

بند 4 – بهاء پیشنهادی می بایستی از قیمت پایه کارشناسی کمتر نباشد.
قابل ذکر است مابقی شرایط به قوت خود باقی می باشد.


