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آگهی

این شهرداري در نظر دارد به استناد مجوز شماره  60/1/1122  مورخه ۹۷/3/1 شوراي اسامي شهر قرچک ،و شیوه نامه سرمایه گذاري بمنظور  رفاه حال شهروندان 
نسبت به انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار جهت جذب سرمایه گذار براي احداث جایگاه سوخت رساني با سه دیسپنسر و شش نازل بصورت B.O.T ازطریق تجدید 
فراخوان عمومي به افراد حقیقي و حقوقي داراي صاحیت اقدام نماید متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهي تا پایان وقت اداری ۹۷/10/٨ جهت دریافت 

اسناد تجدید فراخوان به واحد امور قراردادها یا براي مطالعه به سایت WWW.gharchak.ir یا شماره تلفن 021361515٨0 الي 4 تماس نمایند.
1-دس�تگاه مش�ارکت: ش�هرداري قرچک و برآورد اولیه جهت احداث جایگاه س�وخت رس�اني واقع در کمربندي جنوبي انتهاي خیابان آزادگان )مخابرات( به مبلغ 

۹/640/000/000 ریال میباشد. و مبلغ پایه کارشناسی اجاره ماهانه 50/000/000 ریال میباشد.
2-سپرده شرکت در تجدید فراخوان به مبلغ 4٨2/000/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکي، اسناد خزانه یا وجه نقد جهت واریز بحساب 0105۹۷٨3٨5003 بنام سپرده 

اشخاص شهرداري میباشد.
3- سرمایه گذار میبایست نسبت به طبق برآورد اعامي نسبت به احداث و تجهیز جایگاه سوخت رساني با سه دیسپنسر و شش نازل بصورتB.O.T  اقدام و هزینه 

آنرا پس از تایید شهرداري با مبلغ اجاره تهاتر نماید. 
4-محل دریافت اسناد تجدید فراخوان: شهرداري قرچک بنشاني شهرك طاییه ، جنب بخشداري واحد امور قراردادها بشماره تلفن 4 الي 021-361515٨0 

5- مهلت اخذ اسناد تجدید فراخوان از مورخه ۹۷/۹/14  لغایت ۹۷/10/٨  و زمان تحویل پاکات پیشنهادات ۹۷/۹/14  لغایت ۹۷/10/٨ به دبیرخانه شهرداري قرچک 
میباشد. 

6- تشکیل هیئت عالي سرمایه گذاري شهرداري قرچک و بازگشایي پاکتهاي پیشنهادي در روز شنبه مورخه ۹۷/10/٨ راس ساعت 15 در محل سالن جلسات شهرداري 
میباشد. 

۷- به پیشنهادات مبهم ،مخدوش و فاقد سپرده ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
٨- هیئت عالي سرمایه گذاري در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختاراست. 

۹- برندگان اول و دوم و سوم تجدید فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
10- سایر اطاعات و جزئیات فني مربوط به معامله و مفاد قرارداد در اسناد تجدید فراخوان قید و هزینه آگهي و کارشناسي برعهده برنده تجدید فراخوان میباشد. 

11- صاحیت سرمایه گذاران در هیئت عالي سرمایه گذاري ارزیابي میگردد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۷/۹/14                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۷/۹/21

محسن خرمي شریف- شهردار قرچک 

آگهي تجدید فراخوان عمومي

 آگهی مزایده عمومی
  شهرداری مهدی شهر بر اساس مجوز  شماره 1601/1  مورخ ۹۷/04/26  شورای  محترم 
اسامی شهر مهدیشهر در  نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده  یک قطعه زمین در کوی 

دانشگاه پایین  دست  امام زاده علی اکبر )ع(  به شرح ذیل  اقدام   نماید. 
 بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اسناد و شرایط مزایده ظرف 
مدت یک هفته پس از  درج در روزنامه به واحد دبیرخانه  این شهرداری   واقع در خیابان  

امام )ره(  ساختمان  شهرداری مراجعه نمایند. 
 سپرده نفرات دوم و سوم تا تنظیم قرارداد با  برنده   مزایده، مسترد نخواهد شد و در صورت 

انصراف هر یک از  شرکت کننده سپرده به  نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

متراژ )متر پاک ثبتی ردیف 
مربع(

مبلغ ضمانت 
نامه یا سپرده 

)ریال(

میزان  قیمت پایه 
مالکیت 

 آدرس

5 درصد قیمت 12660/65192/65
پایه زمین 

  4/000/000
ریال 

کوی سه دانگ 
دانشگاه

شهرداری  در  رد و قبول پیشنهادها مختار است ضمنا کلیه هزینه های آگهی بر  عهده 
برنده مزایده خواهد بود. 

مسعود حاجی بگلو – شهردار مهدیشهر 

آگهی 
 

»مطابق ماده 4۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی  
بدینوسیله ختم عملیات تصفیه پرونده ورشکستگی 
آقای  محمد بلوری  تبار فرزند علی  اصغر اعام می 

گردد.«
کارشناس تصفیه اداره تصفیه امور  ورشکستگی استان کرمانشاه – کرمی 

آگهی تحدیدحدود  اختصاصی قسمتی از پاك یک اصلی بخش سه رامهرمز-
نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت رامهرمز مالکیت و تصرفات 
مفروزی آقای محمد زبیدی فرزند جمعه دارای کد ملی 1۷42126065 بشناسنامه 0 صادره از اهواز را برابر رای شماره 13۹۷6031۷005002۷12 مورخه 
۹۷/6/12 تایید نموده و آگهی های ماده 3   قانون تعیین تکلیف انتشار یافته لذا تحدید حدود پاك موصوف بنام مشارالیه تحت عنوان ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 2٨0 متر مربع به آدرس رامهرمز میدان پلیس کوچه شهید علی قنواتی در روز سه شنبه مورخه ۹۷/10/1٨ از ساعت ۹ الی 12 ظهر 
به استناد ماده 14 قانون ثبت انجام میگردد.لذابدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یا مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار میگردد که عملیات 
تحدید حدود و نقشه برداری در ساعت و روز مقرر در آگهی انجام و شروع خواهد شد و اعتراض نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی با توجه به ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت 30روز پذیرفته خواهد شد .باغدار تاریخ انتشار۹۷/۹/21 
م/الف/52۹/12 کفیل ثبت اسنادواماك رامهرمز.

 آگهی مفقودی برگ سبز خودرو 
برگ سبز خودرو سواری پراید سفید رنگ تیپ 132 سی ان جی مدل 13٨۹  با شماره موتور 3440۷۹5 شماره شاسی 14222٨۹1531۷۹ اس به 

مالکیت امید فتاحی زاده به شناسنامه 12٨ و کد ملی 1٨61۷۷1002 صادره از بهبهان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است . 
رامهرمز

گواهی حصروراثت
آقای حسن مصیبی بشماره شناسنامه 36۹ فرزند ذبیح اله  متولد1355صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1035/13/۹۷ تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان قمر مسیبی فرزند جلیل به 
شماره شناسنامه 4۷۷ درتاریخ ۹۷/4/٨ دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- عزیز مصیبی فرزند ذبیح اله 
ش.ش45۷پسرمتوفی2- حسن مصیبی فرزند ذبیح اله ش.ش36۹پسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد 
ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.
م الف 3311 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

متن آگهی  شماره بایگانی پرونده ۹۷00٨۷5
دین وسیله به اقای عبدالرضا شریفی فرزند علی اشرف شناسنامه شماره 
606۷صادره ازشهرکرد ساکن شهرکرد خیابان سعدی غربی کوچه ٨3 
یکصد  تعداد  امیری جهت وصول  الهه  که خانم  اباغ می شود  پاك60 
ریال  میلیارد  یک  مبلغ  انضمام  وبه  بهارآزادی  کامل  طای  سکه  عدد 
به استناد مهریه مندرج درسند ازدواج شماره 3٨144دفتر56شهرکرد 
علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کاسه ۹۷00٨۷5دراین 
اقامت  اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 13۹۷/٨/2۷ مامورمحل 
شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق 
ماده 1٨ ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های 
کثیراانتشار محلی اگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز ازتاریخ 
این آگهی که روز اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت 26۷2
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرکرد 

نوبت دوم

آگهی حصر وراثت
آقای: سید سجاد شهرت: طباطبائی  نام پدر: سیدیعقوب بشناسنامه : 1۷4051۷٨5 صادره از: درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم  سید یعقوب شهرت: طباطبائی بشناسنامه  :4۹4  صادره: باغملک در تاریخ 13۹۷/4/1۹ در شهرستان 
اهواز  اقامتگاه دائم خویش  فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضی  1 – س�ید س�جاد طباطبائی فرزند سید یعقوب ش ش 1۷4051۷٨5 صادره 
از اهواز 2 – سید مجتبی طباطبائی فرزند سید یعقوب ش ش 34۷۷ صادره از باغملک 3 – سیده اسماء طباطبائی فرزند سید یعقوب ش ش 
0۷٨1333 – 1۷4 صادره از اهواز 4 – زینب طباطبائی فرزند سید یعقوب ش ش ۷٨۷ صادره از ایذه 5 – زهرا طباطبائی فرزند سید یعقوب ش 
ش 1۷445 صادره ایذه 6 – الهام طباطبائی فرزند سید یعقوب ش ش 2٨۷6 صادره از اهواز ۷- سیده عصمت طباطبائی فرزند سید یعقوب ش 
ش 1۷ صادره از باغملک ٨ –لیا طباطبائی فرزند یعقوب ش ش 1100 صادره ایذه ) فرزندان متوفی ( ۹ – قد مخیرمسیحی فرزند درویش ش ش 

556 صادره از باغملک ) همسر متوفی ( واغیر ورثه دیگری ندارد . 
54 / ۹ - قاضی شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 اهواز

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
به آقای حبیب بطاحی پور فرزند علی خواهان  خانم احام بنی طی فرزند عبدالهادی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای  حبیب بطاحی پور 
فرزند علی به خواسته ثبت واقعه ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه ۹۷0۹۹٨۷035500040 شعبه 10 دادگاه خانواده 
شهرستان اهواز  ثبت و وقت رسیدگی مورخ  23 / 10 / 13۹۷ساعت 00 : 0۹ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین 
دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی میگردد 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 . 
55 / ۹ -مدیر دفتر شعبه 10دادگاه خانواده شهرستان اهواز – فاطمه موسوی

آگهی مزایده فروش اموال منقول -نوبت دوم
به موجب پرونده اجرایی کاس�ه ۹۷0413 محکوم علیه اقای احمد رضا ش�فیعی نیکو فرزند فرزند علیداد محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 
524. 532 . 4۷٨ ری�ال ب�ه عنوان اصل طلب در حق محکوم له بنام جهانگیر بکت�اش و پرداخت مبلغ 626 . ۹26 . 23 ریال بابت هزینه های 
اجرایی در حق دولت و در راس�تای اجرای مفاد اجرائیه خودرو بش�ماره پاك انتظامی 34 – 42٨ ص 43 و مش�خصات خودرو ام وی ام نوع 
سیستم و تیپ 33x که سند دارد مدل 13۹1 پاك انتظامی منصوبه 34 – 42٨ ص 43 قابلیت تبدیل پاك دارد رنگ سفید تعداد سیلندر 
چهارس�یلند – بنزینی تعداد محور و چرخ دو محور و چهار چرخ تعداد درب چهاردرب ش�ماره موتور MVM4٨4FAFAFA020044شماره 
شاسی 101۹٨05NATGBAXK2A   وضعیت ظاهری موتور و گیر بکس نصف و استهاك آنها متناسب با مداست – درب موتور از لبه جلو 
زیر کاف پوسیده  - سپر جلو از بغل مه شکنت جلو ترك دارد – شیشه جلو ترك دارد - استیک دهانه درب ها فرسوده است – نوار استیکی 
دور چراغ ها فرسوده است استک چرخ ها و باطری فرسوده است – فاقد بیمه نامه شخص ثالث است – خودرو از یکسال پیش در پارکینگ 
متوقف است قیمت پایه 000 . 000 . 450 ریال که توسط کانتری 22 محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس منتخب دادگستری به مبلغ 000 
. 000 . 450 ارزیابی به عمل آمده است ) که البته شرح اقام در ذیل درج شده است ( . باتوجه به اینکه نظریه کارشناس به طرفین اباغ و در 
موعد قانونی هیچ اعتراضی هیچ اعتراضی واصل نگردیده است لذا وقت مزایده  برای روز چهارشنبه مورخه 05 / 10 / 13۹۷ ساعت 10 تعیین 
گردید لذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند دعوت میشود بدوا 10 درصد از قیمت پایه فروش را فی المجلس به موجب یک 
فقره چک تضمینی تودیع نمایند سپس در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اهواز در خرمکوشک 
ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تند گویان حضور بهم رسانند . قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و برنده مزایده کسی است که 
بااترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال ذیل واقع در 

پارکینگ نمونه واقع در سه راه خرمشهر بازدید نمایند . 
56 / ۹ – اجرای احکام حقوق دادگستری شهرستان اهواز    

احضار متهم
در پرونده کاس�ه ۹۷0۷1۷ ب 16آ خانم فریده ش�اوی به اتهام تخریب عمدی موضوع ش�کایت آقای سید علی سیف السادات تحت تعقیب 
می باش�د . به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت در روزنام آگهی تا ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی در شهبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اهواز واقع در مجتمع 
قضایی شماره دو دادسرای عمومی و انقاب اهواز حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید . در صورت عدم حضو در موعد مقرر قانونی رسیدگی 

و مبادرت به صدور قرار می گردد . 
26۷3- بازپرس شعبه 16 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اهواز – هادی بالدی فر

بيس��ت و پنجمين نمایشگاه بين المللي چاپ، بسته بندی و ماشين آات وابسته 
که یکی از بزرگترین رویداد نمایش��گاهی حوزه صنعت چاپ در منطقه خاورميانه 
محسوب می شود، فردا در محل دائمی نمایشگاه های بين المللی تهران گشایش 
می یاد و ده ها شرکت داخلی و خارجی جدیدترین توليدات و خدمات خودشان 

را در معرض دید عاقمندان قرار می دهند.
به گزارش روابط عمومی و اطاع رس��انی بيست و پنجمين نمایشگاه بين المللي 
چاپ و بس��ته بندی؛مراس��م گشایش این نمایش��گاه صبح فردا با حضور مقامات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، اتاق اصناف ایران 

و روسای اتحادیه ها و انجمن های مرتبط برگزار می شود.
در بيست و پنجمين نمایشگاه بين المللي چاپ و بسته بندی بيش از 445 شرکت 
کننده داخلی و خارجی از جمهوری اس��امی ایران و 12 کش��ور خارجی حضور 
دارند.احمد ابوالحس��نی رئيس س��تاد برگزاری این نمایشگاه در نشست خبری با 

اصحاب رسانه با بيان این مطلب گفت: 
در این نمایش��گاه 400 ش��رکت داخلی از جمهوری اس��امی ایران و 45 شرکت 
خارجی از کش��ورهای ایتاليا، س��وئد، آلمان، فرانس��ه، چين، ترکيه و کره جنوبی 
حضور و مشارکت دارند و نوین ترین توليدات و خدمات خودشان را ارائه می کنند.
وی افزود: ش��رکت های داخلی و خارجی حاضر در بيس��ت و پنجمين نمایشگاه 
بين المللي چاپ، بس��ته بندی و ماشين آات وابس��ته ؛جدیدترین و نوین ترین 
دس��تگاههای چاپ،دستگاه های بسته بندی،دس��تگاه ها و تجهيزات کد گذاری، 
دس��تگاه های پلمپ صادراتی و کااها و اجناس مخصوص بس��ته های داخلی و 

صادراتی را به نمایش می گذارند.
رئيس س��تاد برگزاری بيست و پنجمين نمایشگاه بين المللي چاپ و بسته بندی 
اضافه کرد: این شرکت ها همچنين روش های نوین بسته بندی کاا برای جذب 

مخاطبان و بازارهای صادراتی را نيز به نمایش می گذارند.
ابوالحس��نی خاطرنش��ان کرد: در حاشيه بيس��ت و پنجمين نمایشگاه چاپ، یک 

همای��ش علم��ی و چهار کارگاه تخصصی در زمينه ه��ای مختلف صنعت چاپ و 
بس��ته بندی و نقش و جایگاه مهم آن در توسعه صنعتی و صادراتی کشور برگزار 

می شود.
وی اضاف��ه ک��رد : همزم��ان با برگ��زاری بيس��ت و پنجمين نمایش��گاه صنعت 
چاپ،نخستين همایش بين المللی صنعت چاپ نيز در سالن شماره دو نمایشگاه 
بين المللی تهران برگزار می ش��ود و در آن ش��خصيت هایی از کش��ورهایی کره 
جنوبی، چين و تایوان و همچنين برخی از مقامات کش��ورمان و ش��خصيت های 

علمی سخنرانی خواهند کرد.
وی ب��ا بيان اینکه در طول چهار روز برگزاری بيس��ت و پنجمين نمایش��گاه بين 
المللی چاپ، چهار هيئت تجاری و بازرگانی از کشورهای افغانستان، عراق، چين، 
کره جنوبی و تایوان از نمایشگاه بازدید کنند و با شرکت های ایرانی وارد مذاکرات 

تجاری و اقتصادی می شوند.
رئيس س��تاد برگزاری بيست و پنجمين نمایشگاه بين المللي چاپ و بسته بندی 
گفت: 30 درصد از فضای نمایشگاه امسال در اختيار بخش ماشين آات چاپ ، 40 
درصد در اختيار ماش��ين آات بسته بندی و 35 درصد نيز در اختيار دیگر بخش 

های مرتبط قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ماش��ين آات صنعت چاپ بسيار سنگين و دارای قطعات و بخش های 
بس��ياری اس��ت و نمی توان آن را در مدت کوتاهی سرهم کرد، اما با این وجود در 

نمایشگاه امسال شاهد حضور تعداد زیادی از آنها هستيم.
ابوالحس��نی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری بيس��ت و پنجمين نمایشگاه بين 
الملل��ی صنعت چاپ؛ ارائه جدیدترین خدم��ات و محصوات در جهت حمایت از 

توليد داخل، حمایت از صنایع داخلی و انتقال دانش و تکنولوژی است.
گفتنی اس��ت بيست و پنجمين نمایشگاه بين المللي چاپ، بسته بندی و ماشين 
آات وابس��ته از ف��ردا ت��ا 25 آذرماه هر روز از س��اعت ۹ ت��ا 17 در محل دائمی 

نمایشگاه های بين المللی تهران آماده بازدید عاقمندان است.

طرح تسهياتی عقيق بانک انصار با سقف 10ميليارد 
ریال و اقساط 100ماهه درحال اجراست و مشتریان 
بانک ، صاحبان کس��ب وکار و عموم مردم می توانند 
براس��اس عقد مرابحه از آن استفاده کنند.به گزارش 
اداره کل روابط عمومی وتبليغات، اش��خاص حقيقی 
وحقوق��ی می توانند ب��ه منظور بهره من��دی از این 
طرح نس��بت به افتتاح س��پرده قرض الحسنه جاری 
بدون دس��ته چک اقدام نمایند و بانک نيز به منظور 

قدردانی از دارندگان این نوع حساب ها خود را مکلف 
به درنظرگرفتن امتياز تس��هيات برای مشتریان می 

داند.
این گزارش می افزاید نرخ س��ود تس��هيات از 8 الی 
18درصد براساس توافق با مشتریان تعيين می شود، 
جهت اطاع بيشتر با شماره 0۹6300 مرکز خدمات 
مش��تریان تماس و یا به شعب سراسر کشور مراجعه 

فرمایيد. 

فردا؛آغاز بکار بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللي چاپ و بسته بندی

طرح عقیق بانک انصار با سقف 1۰میلیاردریال درحال اجراست

 روزهای بد 
داان و سفته بازان

»حمایت« گزارش می دهد

اندیشکده »استفراتفور« :

شبکه خبری سی ان ان:

کارگردان  »فرمانده« در گفت وگو با »حمایت« :

تحریم ها به فروپاشی ایران 
منجر نمی شود

کم توجهی به کتابخانه های مدارس

 ترامپ نگران استیضاح شدن 
در کنگره است

 اتفاقات مسابقه را 
به زمین بازی می سپاریم

محکومیت یکی از اشرار معروف اردبیل 
به 10 سال حبس

4

3

2

14

15

14

13

پ�س از خ�روج ترام�پ از تواف�ق هس�ته ای 
در اردیبهش�ت س�ال جاری و اعام بازگشت 
تحریم ها طی دو مرحله در نیمه م�رداد و آبان، 
مقامات آمریکایی رسماً اظهار کردند که هدف از 
جریان سازی علیه اقتصاد ایران اسامی، »تغییر 
محاسبات«  کشورمان در دو حوزه »منطقه ای« و 
»موشکی« است. مسئولین رده باای کاخ سفید 
اما در ای�ن مقطع زمان�ی، اظهارات�ی را بر زبان 
راندند که نشان می داد به اصطاح هدف پنهانی 
آن ها چیزی فراتر از واگذاری امتیازات از سوی 
جمهوری اسامی است. »جان بولتون«، مشاور 
امنیت ملی آمریکا در تیرماه س�ال گذشته در 
جمع گروه تروریستی منافقین علناً اعام کرده 

بود که »نتیجه تصمیم فعلی دولت ...

نقشه های  بر باد رفته!
یاد د اشت

2

  دکتر جواد منصوری

دادستان تهران خبر داد

صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی 
به ارزش 3 میلیارد یورو 

دفاع مقدس 
تمام نشدنی است

تایید تست اخیر موشک بالستیک

 آمریکایی ها در زمینه نفت 
ناموفق بودند

رهبر انقاب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی:

از سوی سردار حاجی زاده صورت گرفت

روحانی در پایان نشست سران قوا:

بیانات رهبر معظم انقاب اس�امی در دیدار دست اندرکاران کنگره  شهدای 
استان خراسان جنوبی که در تاریخ 14 آبان ۹۷ برگزار شده بود، روز گذشته 
در محل این همایش در بیرجند منتش�ر ش�د. حضرت آیت اه خامنه ای در 
این دیدار، استان خراسان جنوبی را اس�تانی مؤمن خیز و عالم پرور خواندند 
و با تجلیل از سابقه حضور پر ش�ور و مؤثر مردم این استان در نهضت انقاب 

  احضار 1۷00 نفر، ممنوع الخروجی 540 نفر و 
ممنوع المعامله بودن 136 نفر در پرونده های شعب ویژه

    احکام 4٨ نفر از محکومان ارزی اجرا شده و 
متهمان در زندان تحمل حبس می کنند

»حمایت« از روند کاهشی نرخ ارز و سکه گزارش می دهد

در صفحه 2 بخوانید

بسته حمایتی رییس جمهور فرانسه معترضان را راضی نکرد 

جواب جلیقه زرد ها به ماکرون  با »سه شنبه سیاه«!
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فرمانده نی�روی هوافضای س�پاه با تایید 
خبر تس�ت موش�کی اخیر گفت: واکنش  
آمریکایی ها نش�ان می دهد که این تست 
برای آنها بس�یار مهم بود که فریادش�ان 

درآمد.

دهم آذرم��اه بود ک��ه وزیر امور خارج��ه آمریکا 
در صفحه ش��خصی خ��ود در فض��ای مجازی 
خ��ود نوش��ت: ای��ران به تازگ��ی یک موش��ک 
میان برد بالس��تیک آزمایش کرده که قادر است 
کاهک های متعدد حمل کند. وی مدعی ش��د 
که این آزمایش، قطعنامه 2231 ش��ورای امنیت 

را نقض می کند. 
ی��ک روز پس از ادعای پمپئو، س��ردار ابوالفضل 
شکارچی س��خنگوی ارش��د نیروهای مسلح در 
این باره اظهار داش��ت: تس��ت موشک ها و توان 
دفاعی جمهوری اسامی برای دفاع و در راستای 
بازدارندگی است و این کار ادامه پیدا خواهد کرد 
یعنی هم تس��ت و هم توسعه موش��کی را ادامه 

خواهیم داد. وی تصریح کرد: این موضوع خارج 
از چارچوب مذاکرات اس��ت و ب��ه امنیت ملی ما 
مرتبط اس��ت لذا در این رابطه از هیچ کش��وری 

اجازه نخواهیم گرفت.
در همی��ن رابطه، س��ردار امیرعل��ی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب 
اسامی روز گذشته در گفت وگو با فارس، با تایید 
خبر تست موشک بالستیک اخیر اظهار داشت: ما 
تست های موش��کی مان را انجام می دهیم و این 
کار اخیر هم تس��ت مهمی بود. سردار حاجی زاده 
درخص��وص واکنش آمریکایی ها به این تس��ت 
که از س��وی »مای��ک پمپئو« وزی��ر خارجه این 
کشور هم اعام شد، گفت: این واکنش ها نشان 
می دهد که این موضوع برای آنها بسیار مهم بود 
که فریادش��ان درآمد. وی با بی��ان اینکه بیش از 
40 تا 50 تس��ت در س��ال انجام می دهیم، تاکید 
کرد: اینکه آمریکایی ها نس��بت به برخی از این 
آزمایش ها واکنش نش��ان می دهند نشان دهنده 
فشار به آنهاست. س��ردار حاجی زاده البته به اسم 

این موشک اشاره ای نکرد.

    هیچ ممنوعیتی برای تس�ت موشک 
نداریم

محمدج��واد ظریف وزی��ر امور خارج��ه هم در 
گفت و گو با تس��نیم ضمن تأیید این مهم، درباره 
تست اخیر موشکی گفت: بنده به عنوان وزیر امور 
خارجه می توانم اعام کنم که موضوع موش��ک 
هیچ گاه م��ورد مذاکره نبوده و در قطعنامه 2231 
هم درباره ممنوعیت آن برای جمهوری اسامی 
ایران چیزی مورد تأیی��د و تصویب  قرار نگرفته 
است. وی افزود: اساساً دکترین دفاعی ما مبتنی 
بر بازدارندگی و تدافعی اس��ت، نه تهاجمی و این 
مسئله را جمهوری اسامی ایران در طول تاریخ 

خود ثابت کرده است.
ظریف همچنین روز گذشته طی پیامی در صفحه 
ش��خصی خود در فض��ای مج��ازی از توافقات 
طرف های یمنی در سوئد اس��تقبال کرد. وی در 
بخش��ی از این متن، تأکید کرد: ایران از توافقات 

اولی��ه بین طرف های یمنی در اس��تکهلم تحت 
نظارت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد 
اس��تقبال و قویا از ادامه گفت وگوها تا رسیدن به 
توافقات نهایی در تمام زمینه ها حمایت می کند. 
وزیر امور خارجه ادامه داد: اکنون وقت آن است که 
متجاوزان خارجی به حمات هوایی خود و جنایات 
علیه بش��ریت پایان دهند. گفتنی است؛ »محمد 
عبدالسام« رییس هیأت صنعاء در مذاکرات صلح 
یمن در سوئد، در جریان مذاکرات استکهلم اعام 
کرد که موضوع آزادس��ازی اس��رای دو طرف به 
سرانجام رسیده و هیأت ملی اکنون منتظر اعام 
اسامی کلی اسرای در بند ائتاف متجاوز در یمن 
اس��ت. طرفین برای تبادل اسرا توافق کرده اند و 
اجرای این تواف��ق دو ماه طول خواهد کش��ید. 
روز گذشته نیز هیأت مذاکره کننده دولت نجات 
ملی یمن در »س��وئد«، از تبادل فهرست اسامی 
اس��رای دو طرف که شامل 15هزار نفر می شود، 
به منظور مقدمه س��ازی برای آزادی آنها از سوی 

دو طرف خبر داد.

رییس جمه�وری با بی�ان اینکه س�ران قوا 
عمدتا درباره مس�ایل اقتصادی و سیاس�ی 
کشور و منطقه  تبادل نظر و گفت وگو کردند، 
از افزای�ش 13درصدی صادرات در س�ال 

جاری خبر داد.

نشست مش��ترک آیت اه صادق آملی اریجانی، 
حجت ااس��ام حس��ن روحانی و علی اریجانی 
روس��ای قوای قضایی، مجریه و مقننه روز گذشته 
به میزبانی ریاست جمهوری برگزار شد. روحانی در 
پایان این نشس��ت مش��ترک در جمع خبرنگاران، 
اظهار داشت: در بخش اقتصاد در هفته های گذشته 
چارچوبی را تنظیم کرده بودیم که سیاس��ت های 
این چارچوب به نحوی مس��أله بودجه سال آینده 
را ه��م در ب��ر می گرفت. مقام معظ��م رهبری هم 
رهنم��ودی را دادند بر مبنای ای��ن رهنمود جدید، 
جلسه ای داشتیم که این سیاست را چگونه اجرایی 
و عملیاتی کنیم. البته جلس��ات دیگری هم ظرف 

این هفته خواهیم داشت و تا هفته آینده نکاتی را که 
مورد نظر مقام معظم رهبری است، نهایی خواهیم 
کرد.وی افزود: در همین چارچوب ممکن است در 
مواردی هم برای بودجه س��ال آین��ده اصاحاتی 
ازم باش��د  و بودجه آماده ش��ده و به زودی تقدیم 

مجلس خواهد شد.
روحانی اظهار داشت: آمریکایی ها می خواستند بعد 
از 13آبان تورم، مشکات اقتصادی، مسایل بازار، 
ارز و همه چیز را به نحو دیگری ببینند و خوشبختانه 
بانک مرکزی، بخش های دیگر اقتصادی و  مردم 
عزی��ز و بزرگوار به گونه ای عم��ل کردند که کامًا 
برای همه دنیا و برای داخل کش��ور ما محس��وس 
است که آرامش مردم بعد از 13آبان مقداری بیشتر 
شده است و همه تاش ها این است که این آرامش 
را ادامه دهیم و بتوانیم از مشکات روی دوش مردم 
بکاهیم. رییس جمهوری با قدردانی از تاش های 
صادرکنندگان برای پیشرفت خوب در سال جاری 
نسبت به سال گذشته و افزایش بیش از 13درصدی 

در صادرات کش��ور، گفت: ب��ا چارچوبی که تعیین 
ش��ده تا چگونه ارز صادرات غیرنفتی به داخل بازار 
و کش��ور برگردد، راه حل مطمئنی برای درآمدهای 
ارزی ما پیش بینی شده اس��ت و این راه مطمئن را 

ادامه می دهیم.

   فروش نفت  بیشتر شده است
روحانی گفت: بخشی از این جلسه در مذاکره با وزیر 
نفت و شرایط فروش نفت انجام شد و شرایط مناسب 
و خوبی داریم. وی افزود: هدف آمریکایی ها این بود 
که جلوی صادرات نفت ما را بگیرند و می خواهم به 
صراحت ب��ه مردم بگویم که صادرات نفت ما بعد از 
13آبان به مراتب بهتر از قبل از 13آبان شده است. 
گ��زارش امروز وزارت نفت ه��م امیدوارکننده بود. 
مواردی که تسهیات می خواست مورد توافق جمع 

سران سه قوه است.
روحانی افزود: بنابراین آمریکایی ها در زمینه نفت، 
ناموف��ق بودن��د در زمینه اوپک ه��م آمریکایی ها 

خیلی تاش کردند ک��ه کاری کنند که تولید نفت 
کش��ورهای عض��و اوپک کاه��ش پی��دا نکند که 
الحمده کاه��ش پیدا کرد و اعضای غیراوپک هم 
همین تصمیم را داش��تند.آمریکایی ها در اجاس 
اوپک، این بار ناموفق بودند و جمهوری اس��امی 
ایران خوش��بختانه موفقیت های خوبی به دس��ت 
آورد. رییس جمهوری خطرنشان کرد: روند فروش 
نفت ما ب��ه همان صورتی که قب��ل از این اجاس 
بوده، ادامه خواهد یافت و ادامه می دهیم. در زمینه 
مسایل منطقه ای هم خوشبختانه حرکت ها به سود 
مردم منطقه است. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاس��ت جمهوری، وی با بیان اینکه اولین اولویت 
ما در بودجه س��ال آینده بر این اساس است، اظهار 
داش��ت: مردم باید از لحاظ وفورکااهای اساسی و 
مواد ضروری در بازار اطمینان داش��ته باشند؛ ارز ما 
یک ثباتی در بازار داش��ته باش��د و بتوانیم افرادی 
که حق��وق ثابت دارن��د در حدی که ت��وان داریم، 

یاری دهیم.

تایید تست اخیر موشک بالستیک

آمریکایی ها در زمینه نفت ناموفق بودند

از سوی سردار حاجی زاده صورت گرفت

روحانی در پایان نشست سران قوا:

  سیاست  
دی�دار  در  اس�امی  انق�اب  معظ�م  رهب�ر  بیان�ات 
دست اندرکاران کنگره  ش�هدای استان خراسان جنوبی 
که در تاریخ 14 آبان 97 برگزار ش�ده بود، روز گذشته در 

محل این همایش در بیرجند منتشر شد.

حضرت آیت اه خامنه ای در این دیدار، اس��تان خراسان جنوبی را 
اس��تانی مؤمن خیز و عالم پرور خواندند و با تجلیل از سابقه حضور 
پر شور و مؤثر مردم این اس��تان در نهضت انقاب اسامی و دفاع 
مقدس، گفتند: امروز بزرگداشت شهیدان از بهترین و شریف ترین 
کارهاست و کشور به آن احتیاج دارد. رهبر انقاب اسامی با اشاره 
به تهاجم خطیر دشمنان در مسائل معنوی، افزودند: البته رویش های 
انقاب در سراسر کشور محسوس است و با تاش و گسترش این 
رویش ها، دشمن در تهاجم به معنویات نیز همچون جنگ سخت، 
شکس��ت خواهد خورد. ایش��ان با تأکید بر لزوم برگزاری با کیفیت 
بزرگداشت ش��هیدان و ثبت و ضبط خاطرات و ش��رح احوال آنان، 
گفتند: ش��هیدان عزیز در زمان حیاتش��ان با جان خود وارد میدان 
دفاع ش��دند، و امروز با هویت و معنویت خود از کشور و اسام دفاع 
می کنند، بنابراین دفاع مقدس تمام شدنی نیست و یک حقیقت در 

حال پیشرفت است.

دفاع مقدس تمام نشدنی است
رهبر انقاب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای استان خراسان جنوبی:

  دکتر جواد منصوری 
یادداشت

نقشه های بر باد رفته!
پس از خروج ترامپ از توافق هسته ای در اردیبهشت سال جاری و اعام 
بازگشت تحریم ها طی دو مرحله در نیمه مرداد و آبان، مقامات آمریکایی 
رسمًا اظهار کردند که هدف از جریان سازی علیه اقتصاد ایران اسامی، 
»تغییر محاس��بات«  کش��ورمان در دو حوزه »منطقه ای« و »موشکی« 
است. مسئولین رده باای کاخ سفید اما در این مقطع زمانی، اظهاراتی را 
بر زبان راندند که نشان می داد به اصطاح هدف پنهانی آن ها چیزی فراتر 

از واگذاری امتیازات از سوی جمهوری اسامی است.
»جان بولتون«، مشاور امنیت ملی آمریکا در تیرماه سال گذشته در جمع 
گروه تروریس��تی منافقین علناً اعام کرده بود که »نتیجه تصمیم فعلی 
دولت ترامپ برای بازبینی سیاست هایش در قبال ایران باید این باشد که 
این کشور نتواند پیروزی چهل س��الگی انقابش را جشن بگیرد.« مدتی 
پیش از آن نیز »رکس تیلرس��ون«، وزیر خارجه سابق آمریکا در نشست 
اس��تماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان تصری��ح کرده بود که 
دولت ترامپ، سیاس��تش را بر همکاری با مخالفان داخلی در ایران برای 
»تغییر نظام« قرار داده است. می توان این گونه نتیجه گرفت که سیاست 
»اعامی« آمریکا از برقراری مجدد تحریم ها عبارت است از تاش برای 
کلید زدن دور جدیدی از مذاکرات با هدف اخذ امتیازات جدید و به اصطاح 
تغییر رفتار ایران اما سیاست »اعمالی« واشنگتن نشین ها چیزی کمتر از 

تغییر نظام نیست.
دراین ارتباط، اندیش��کده آمریکایی »استراتفور« در گزارشی که اخیراً آن 
را منتشر کرده تأکید نموده است که تحریم ها هیچ یک از این دو هدف را 
محقق نمی کند! در بخش��ی از این گزارش آمده است: »کارزار تحریمی 
تحت رهبری ایاات متحده به ایران لطمه می زند، اما با وجود مشکات 
اقتصادی، به فروپاش��ی حکومت ایران منجر نمی ش��ود. ایاات متحده 
امیدوار است با افزایش تحریم ها، ایران را به بازگشت به میز مذاکره وادار 
کند. این اتفاق نخواهد افتاد و جناح های سیاسی در این کشور ثبات نظام 

سیاسی را بر سیاست بازی ارجح قرار خواهند داد.«
تحریم ه��ای آمریکا در این ح��وزه به چند دلیل فاقد کارایی اس��ت. اول 
اینکه بر اس��اس مطالعات آماری که صورت گرفته اس��ت، تحریم های 
وضع شده علیه ایران هرچند ممکن است در کوتاه مدت تأثیرگذار باشند؛ 
اما به مرورزمان بی فایده خواهند ش��د. شاهد این مدعا آن است که حذف 
نفت ایران از س��همیه بازار انرژی جهان موفق نبوده و آمریکایی ها از سر 
ناچاری، مجبور ش��ده اند 9 کشور را از تحریم ها معاف کنند. دوم، بسیاری 
از کش��ورها در مقابل ایجاد محدودیت کاخ س��فید بر سر معامله با ایران، 
اب��راز ناراحتی و نارضایتی کرده و اعام کرده اند که با تحریم های آمریکا 
همراهی نمی کنند. سوم، سیاست های خصمانه غرب باعث شده دیپلماسی 
خارجی ایران از کشورهای غربی به سمت کشورهای شرقی متمایل شود 
و به همین دلیل، از آثار س��وء تحریم های غرب بر کشورمان کاسته شده 
است. چهارم، اقتصاد جهان امروز چندقطبی شده و دیگر این گونه نیست 
که با تحریم های فشل آمریکا، ارتباطات تجاری گسترده ایران قطع شود 
و ساز و کار مالی کشور به طور کل فروبپاشد و پنجم، کشورهای منطقه و 
همسو با جمهوری اس��امی به دنبال حذف دار از چرخه معامات خود 

هستند و در این راه، اقدامات مهمی نیز برداشته شده است.
گفتنی اس��ت که چنانچه نیم نگاهی به زنجیره تحریم ها داش��ته باشیم، 
می بینیم که کلیت این سیاست غیرانسانی، گرچه لطماتی را به کشورمان 
وارد آورده، اما درمجموع، اقتصاد نظام اسامی را به سمت مقاومتی شدن 
و استحکام پیش برده است؛ تا جایی که »اقتصاد مقاومتی« در حال حاضر، 
به یک گفتمان و مطالبه عمومی مبدل شده است. از زاویه علمی هم که به 
بحث تحریم ها نگاه کنیم، باید گفت که چنانچه کشوری بتواند در سال های 
اولیه اعمال تحریم ها مقاومت کند و سیس��تم سیاسی و اقتصادی خود را 
حفظ کند، تحریم ها را باید شکست خورده دانست؛ همچنان که در 40 سال 
گذشته این اتفاق افتاده اس��ت. ضمن اینکه نسخه قبلی این تحریم ها با 
ناکامی مواجه شده و این دور نیز قطعاً با فروپاشی مواجه خواهد شد. باراک 
اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا درباره عدم کارایی تحریم هایی که در 
زمان وی در ریل اجرا قرارگرفته بودند، این چنین اذعان کرد: »فقط ایران 
نبود که برای تحریم ها هزینه می پرداخت، بلکه چین، ژاپن، کره جنوبی، 
هند و تقریباً هر کش��ور واردکننده نفت در سراسر جهان پس از ساز و کار 
تحریم، خود را در موقعیتی یافته ب��ود که ادامه یافتن این تحریم ها برای 

آنان میلیاردها دار هزینه دربر داشت.«
نکت��ه مهم اینکه ت��وان دفاع��ی – تهاجمی جمهوری اس��امی در اوج 
تحریم ها به خودکفایی رس��ید و موانع آمریکا نتوانسته است سد راه نفوذ 
منطقه ای ایران باشد که این حقیقت را می توان از تقای کاخ سفید برای 

تضعیف این دو مؤلفه قدرت جمهوری اسامی به روشنی دریافت.
در بخش دیگری از گزارش اندیشکده »استراتفور« به استراتژی آمریکا 
برای یارکش��ی از کش��ورهای منطقه غرب آس��یا در برابر ایران اسامی 
اشاره شده است. رژیم صهیونیستی، آل سعود و امارات، مثلثی هستند که 
واش��نگتن برای به اصطاح مهار ایران روی آن ها حساب بازکرده است. 
آمریکا با ش��رکایی که برای اقدام علیه جمهوری اسامی انتخاب کرده، 
کامًا دست خالی خود را رو کرده، چراکه این سه رژیم مرتجع، کودک کش 
و ناقض ابتدایی ترین اصول حقوق بشری در بحرانی ترین و متزلزل ترین 
شرایط خود به سر می برند. رژیم صهیونیستی که روزگاری سودای از نیل 
تا فرات را در س��ر می پروراند و با بی پروایی به کشورهای همسایه حمله 
می کرد، اکنون بیش از دو روز نمی تواند در برابر مقاومت فلس��طین دوام 
بیاورد و به دور خود دیوار کش��یده اس��ت. امارات و آل سعود نیز در جنگ 
یمن، قافیه را باخته اند و جنایات آن ها در این کشور، حتی صدای حامیان 
آن ها را هم درآورده اس��ت. ضرباتی که انصار اه به اهداف راهبردی آل 
س��عود و امارات وارد آورده، ضربه پذیری و ضعف مفرط آن ها را آش��کار 
کرده و این امر گویای این واقعیت است که آمریکا از این طریق به دنبال 
دوشیدن بیش��تر آن ها از طریق ایران هراسی و فروش چند صدمیلیاردی 

به این رژیم های مفلوک و مرتجع است.
عاوه بر این، عربستان به دلیل سیاست های فاجعه بارش جایگاه سابق 
خود را در میان کش��ورهای عربی ازدس��ت داده و اختافات در ش��ورای 
همکاری خلیج فارس حاکی از این است که کشورهای هم پیمان عربستان 
و ائتاف نانوشته ریاض با صهیونیست ها، توان آن ها را تحلیل برده و حتی 
قادر به پر کردن شکاف های خود نیستند، چه رسد به اینکه در یک جبهه 

علیه ایران اسامی دست به تحرکی تأثیرگذار بزنند.
کاخ سفید و ش��خص رئیس جمهور متوهم آمریکا چنانچه چشمی برای 
دیدن حقایق داشته باشند، باید گزارش اندیشکده استراتفور و تحقیقاتی 
نظیر آن را به دقت مطالعه کنند، از گذشته درس بگیرند و در محاسبات خود 
تغییر اساسی ایجاد کنند، چراکه عرض خود می برند و زحمت ما می دارند. 
جمهوری اسامی از مقبولیت بسیار باایی در میان جهان اسام و منطقه 
و در داخل نیز از حمایت های ملت انقابی برخوردار اس��ت و تجربه نشان 
داده است که ایجاد ائتاف و فشار همواره به این قدرت و مقبولیت ضریب 

داده و آن را مضاعف کرده است.

گزیده ها

 FATF هنوز ابهام دارد
آیت اه مجتهد شبستری عضو 
مجم��ع تش��خیص مصلحت 
نظام درخصوص نحوه تشکیل 
و عملکرد هیات نظارت مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظام، 
گفت: قانون اساس��ی به مقام 
معظم رهب��ری اختیار داده که 
رهبرانقاب بر عملکرد سه قوه نظارت داشته باشند، از این رو رهبر 
انقاب باید بر این امور نظارت داش��ته باش��ند. پس تشکیل هیات 
نظارت برای رسیدگی به این امور، خاف قانون اساسی نیست چرا 
که یک نفر به تنهایی نمی تواند به جزئیات تمام امورمملکت نظارت 
داشته باشد بنابراین به هیچ وجه تش��کیل چنین هیاتی منافاتی با 
قانون اساس��ی ندارد و دخالت در امور قوای سه گانه نیست. وی در 
ادامه گفت وگو ب��ا مهر، درباره نظر مجمع تش��خیص درخصوص 
FATF هم گفت: این موضوع باید بین مجلس شورای اسامی 
و ش��ورای نگهبان به اتمام برس��د و زمانی که به مجمع تشخیص 
مصلحت ارجاع داده شد، مجمع نظر خود را اعام خواهد کرد. البته 
در رابطه با بخش هایی از ای��ن پرونده هیات نظارت، نظر خود را به 
مجلس اعام کرده اس��ت. شبس��تری ادامه داد: در رابطه با مسئله 
پولش��ویی و کمک به جبهه های رهایی بخش ابه��ام وجود دارد، 

همچنین پیرامون کلمه »تروریسم«  ابهام وجود دارد.

تحریم ها به فروپاشی ایران 
منجر نمی شود

ی��ی  یکا مر آ ه  یش��کد ند ا
»استفراتفور« پیش بینی خود 
از »روندهای سال 2019« را 
منتش��ر کرد. بخش��ی از این 
گزارش ب��ه وضعی��ت آینده 
غرب آس��یا و همچنین روابط 
ایران و آمریکا اختصاص یافته 
و در آن عنوان شده اس��ت که تحریم های یکجانبه واشنگتن علیه 
تهران هیچ  یک از دو هدف فروپاشی جمهوری اسامی ایران یا پای 
میز مذاکره آوردن ای��ران را محقق نمی کنند. به گزارش فارس، در 
بخش��ی از این گزارش آمده اس��ت: کارزار تحریمی تحت رهبری 
آمریکا به ایران لطمه می زند، اما با وجود مش��کات اقتصادی، به 
فروپاش��ی حکومت ایران منجر نمی ش��ود. آمریکا امیدوار است با 
افزایش تحریم ها، ایران را به بازگشت به میز مذاکره وادار کند. این 
اتفاق نخواهد افتاد؛ هرچند که ایران به مناقش��ات سیاسی داخلی 
شناخته شده، اما جناح های سیاسی در این کشور ثبات نظام سیاسی 
را بر سیاست بازی ارجح قرار خواهند داد. این اندیشکده شناخته شده 
آمریکایی همچنین مدعی ش��ده اس��ت که ایران ممکن است در 
واکنش به فش��ار آمریکا و در صورت ناکامی اروپا در تضمین منافع 
اقتصادی ایران از توافق هسته ای، اقدامات تافی جویانه ای را علیه 

آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار دهد.

دشمن در پی ناآرامی اقتصادی 
در چابهار بود

حجت ااسام س��یدمحمود 
علوی وزی��ر اطاع��ات روز 
گذش��ته در نشس��ت شورای 
اداری اس��تان الب��رز اظه��ار 
داشت: این حق طبیعی مردم 
اس��ت که امنیت ب��رای آنان 
تأمین شود. وی با بیان اینکه 
اخیراً ش��اهد حرکت تروریستی در چابهار بودیم که دشمن با هدف 
ضرب��ه زدن اقتصادی ب��ه این منطق��ه وارد عمل ش��د، ادامه داد: 
فعالیت های صورت گرفته در مبارزه با تروریسم از سال 92 تاکنون 
بیشتر بوده و بسیاری از اقدامات تروریستی با تاش سربازان گمنام 
آقا امام زمان)عج( شناسایی و خنثی شده است. به گزارش تسنیم، 
وزیر اطاعات یادآورشد: تروریست ها اکنون با روش های پیچیده 
اطاعاتی عمل می کنند که به رغم وجود این شرایط سربازان گمنام 
امام زمان)عج( همواره موفق عمل کرده و هیچ کشوری در دنیا این 

نوع سرویس اطاعاتی موفق را مانند ایران اسامی ندارد.

اعتراض دستگاه دیپلماسی 
به سفیر گرجستان در تهران

»یوسب چاخواشویلی« سفیر 
گرجستان در تهران روز گذشته 
با باقری مقدم دس��تیار وزیر و 
مدیر کل اوراسیای وزارت امور 
خارجه دی��دار و توضیحاتی در 
خص��وص آخری��ن وضعیت 
مام��وران م��رزی  برخ��ورد 
گرجستان با برخی متقاضیان سفر به آن کشور ارائه کرد. در این دیدار، 
مراتب گایه مندی ایران و اعتراض هموطنان از رفتارهای ناشایست 
برخی از ماموران مرزی گرجستان با اتباع ایرانی به سفیر اعام شد. 
به گزارش خبرگزاری ها، باقری مقدم با اش��اره به پیش��ینه و سوابق 
دوستانه روابط دو کش��ور، اینگونه برخوردهای نامتعارف بعضی از 
ماموران مرزی گرجستان و افزایش میزان بازگرداندن اتباع ایرانی را 
مغای��ر با روابط دوس��تانه فی مابین اعام کرده و ت��داوم این روند را 

آسیب زننده به روابط و ارتباطات خوب مردم دو کشور دانست.

چهارمین دور گفت وگوهای ایران و اروپا 
درباره یمن

چهارمین دور گفت وگوهای ایران 
ب��ا نماین��ده اتحادی��ه اروپ��ا و 
کش��ور  چه��ار  نماین��دگان 
اروپایی)آلمان، فرانسه، انگلیس 
و ایتالیا( درباره یمن در بروکسل 
برگزار ش��د. این گفت وگوها به 
ریاست حسین جابری انصاری 
دستیار ارشد وزیر خارجه ایران در امور ویژه سیاسی و »هلگا اشمید« 
معاون سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان چهار 
کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا درباره بحران یمن برگزار و جابری 
انصاری در پایان این دور از گفت وگوها به درخواس��ت طرف اروپایی، 
گزارش��ی از یازدهمین نشست روند آستانه و تاش های جاری برای 
تاس��یس کمیته قانون اساس��ی س��وریه ارائه کرد. به گزارش ایرنا، 
جابری انصاری پیش از این نشست با هلگا اشمید معاون سرویس اقدام 
خارج��ی اتحادیه اروپا در مقر این اتحادیه در بروکس��ل دیدار و درباره 
تحوات منطقه ای با تمرکز بر وضعیت یمن و سوریه و راه های کمک 
به پیشبرد روند گفت وگوهای یمنی- یمنی و روش های تسهیل آغاز به 

کار کمیته قانون اساسی سوریه به رایزنی پرداخت.

 HEMAYATONLINE. 
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سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در 
کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی، با اشاره 
به پیام های رهبر معظم انقاب درخصوص شهید 
و ش��هادت، گفت: برخی از مسئوان گوششان 
سنگین بوده و این پیام ها را درست نمی شنوند، 
چراکه اگر این پیام ها را بش��نویم دیگر گرایش 
به شرق، غرب، دش��من، کفر، اعتماد به آمریکا 
و اروپ��ا رخت برخواهد بس��ت. وی با بیان اینکه 
آنچه امروز در جامعه اسامی موج می زند حیات 
معنوی)روحیه، حرکت به سمت آرمان ها، عدم 
توقف و امید به آینده( اس��ت، تبیین کرد: خسته 
نشدن از مشکات به معنای حیات معنوی جامعه 
است که خوشبختانه آنچه در جامعه اسامی موج 
می زند همین حیات معنوی اس��ت. فرمانده کل 
سپاه پاسداران در ادامه با بیان اینکه حیات معنوی 
به برکت خون شهدا استمرار یافته و دشمنان را به 
ذلت کشانده، تبیین کرد: دشمنان هر چه تاش 
می کنند مردم را خسته کنند و جمهوری اسامی 
را وادار به تسلیم و عقب نشینی کنند، نمی توانند 
چراکه خون و یاد شهدا ضمانت کننده این راه الهی 
اس��ت. جعفری اعام کرد: ملت ایران در جهان 
پرچمدار چنین حرکت الهی اس��ت و بسیاری از 
کشورهای دیگر در زمینه مقاومت و ایستادگی 
در برابر نظام س��لطه و اس��تکبار جهانی در حال 
الگوگی��ری از ای��ران هس��تند. وی بزرگ ترین 
دستاورد نظام اسامی را بقای جمهوری اسامی 
و استمرار انقاب اسامی دانست و گفت: خون 

شهیدان بقای نظام و توسعه راه مقاومت در منطقه 
و جهان است. فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان 
اینکه دشمنان به پیشرفت و دستاوردهای ایران 
اسامی اقرار دارند و از مبارزه و تهدید علیه ایران 
اسامی ناامید می شوند، اظهار داشت: از ابتدای 
تشکیل انقاب اسامی تاکنون همواره با شکست 
آمریکا و دشمنان انقاب مواجه بودیم. جعفری 
با اعام اینکه جنگ هشت ساله و مقاومت مردم 
ایران س��بب صدور انقاب اسامی و فرهنگ 
استقامت و پایداری به جهانیان شد، اضافه کرد: 
مقاومت مردم غزه، فلس��طین، عراق و یمن در 
برابر جنایات و جنگ طلبی های استکبار نشأت 
گرفته از فرهنگ ایستادگی و مقاومت مردم ایران 
و برکت خون شهدا است. وی با اشاره به تاش 
دشمن در جهت ناامن کردن کشور و تغییر رفتار 
در جمهوری اس��امی، گفت: دش��منان جرأت 
مطرح کردن موضوع ساقط کردن نظام جمهوری 
اسامی را ندارند و این آرزو را به گور خواهند برد. 
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمن با 
فشارهای اقتصادی و برنامه ریزی ها برای ناامنی 
کشور سعی دارد نظام را ناکارآمد نشان دهد، تبیین 
کرد: دشمنان با ملت مؤمن، وایتمدار و بصیری 
مواجه اند که معرفت، بصیرت و ایمانشان با خون 
شهدا آبیاری و تضمین شده است. جعفری تأکید 
کرد: ملت ایران راه ایستادگی و مقاومت در برابر 
ظلم و دفاع از حق که همان راه دفاع از اسام و راه 

الهی است را در پیش گرفته اند.

حجت ااسام  س��ید ابراهیم رییس��ی تولیت 
آس��تان قدس رضوی در کنگره مل��ی دو هزار 
شهید خراس��ان جنوبی، اظهار داشت: انسان در 
زندگی اجتماعی خود رس��یدن جهت رس��یدن 
به جایگاه کرامت، بزرگواری باید بتواند بر تمام 
هواهای نفسانی مسلط شود. وی با بیان اینکه 
بزرگواری جایگاهی اس��ت که انس��ان در پرتو 
تسلط بر قوای نفسانی پیدا می کند، اضافه کرد: 
هر بزرگی بزرگوار نیست، بزرگوار کسی است که 
بتواند در کرامت نفسانی جایگاه پیدا کند. تولیت 
آستان قدس رضوی با اش��اره به مقام و جایگاه 
شهدا، گفت: ش��هدا قبل اینکه به مقام شهادت 
دس��ت یابند به مق��ام کرامت دس��ت یافته اند، 
بنابراین تا کس��ی کریم نباشد ش��هید نیست. 
رییسی رمز جاودانگی و ماندگاری شهدا را نظر 
کردن به وجه اه دانست و افزود: هر چیزی که 
وجهه الهی بگیرد ماندگار می شود. وی با اشاره 
به تاش های دش��منان در ط��ول تاریخ جهت 
محو کردن نام و قیام حس��ین)ع(، بیان داشت: 
می خواس��تند نام و کربای حسین)ع( را محو و 
عاشورا در عاشورا بماند، اما روز عاشورا، روز تولد 
عاشوراییان است. تولیت آستان قدس رضوی 
خطاب به دشمنان و برخی از مسئوان، گفت: 
مگر می ش��ود خدا از خون شهدا بگذارد و کسی 
اجازه پیدا کند بر خاف راه و رس��م شهدا کار و 
رویکرد دیگری پیدا کند؟ رییس��ی خاطرنشان 
کرد: مگ��ر کس��ی می تواند کنار پرچم ش��هدا 

به ج��ای اس��تقال جامع��ه دم از وادادگی بزند 
و همچنی��ن در برابر دش��منان دم از کوتاهی و 
تس��لیم بزند. وی فرهنگ ش��هدا و پیام آنان را 
ایستادگی در برابر تحریم ها و حمایت از اقتصاد 
مقاومتی و داش��ته های ملت ایران عنوان کرد 
و خاطرنش��ان کرد: تاکنون همه دستاوردهای 
انقاب به برکت خون ش��هدا بوده است. تولیت 
آستان قدس رضوی با اشاره به بیداری اسامی 
موجود در منطقه، تبیین کرد: بیداری اس��امی 
موجود در منطقه به برکت خون ش��هدا حاصل 
ش��ده و هم اکنون ش��اهد بیداری اس��امی در 
منطقه هستیم. رییس��ی با تأکید بر اینکه مگر 
کسی می تواند در فضای نورانی شهید و شهادت 
به جای استقال دم از وابستگی، وادادگی، کوتاه 
آمدن و تس��لیم در مقابل هجوم دش��من بزند، 
مطرح کرد: فرهنگ شهادت فرهنگ مقاومت، 
ایستادگی و تسلیم نش��دن و اتکا به داشته ها و 
توجه به اقتصاد مقاومتی را به ما می آموزد. وی با 
اشاره به پایین بودن نرخ جرم در خراسان جنوبی 
نسبت به سایر استان های کشور، مطرح کرد: رمز 
این مهم در فرهنگ دینی، تدین مردم و دلداگی 
آن ها به خدا است. تولیت آستان قدس رضوی 
بیان داش��ت: مردم خراس��ان جنوبی علی رغم 
کمبودها، کاهش نزوات آسمانی و مشکات در 
جایگاه دفاع از نظام و ارزش های الهی، پاسداری 
از انقاب و فرمان پذیری از رهنمودهای رهبری 

جزو پیشتازان نظام و امت اسامی هستند. 

تسلیم دشمنان نمی شویمآروزی براندازی نظام را به گور خواهند برد
 حجت ااسام رییسی:سرلشکر جعفری:
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  قض�ایی  

تأکید معاون حقوقی قوه قضاییه 
بر حمایت از فعاان اقتصادی

مع��اون حقوق��ی قوه قضایی��ه بر حمای��ت همه جانب��ه دس��تگاه قضا از 
سرمایه گذاران واقعی تأکید کرد.

ذبیح اه خداییان در همایش رهیافتی نو بر توسعه که در محل اتاق بازرگانی 
ایران برگزار شد، بیان کرد: استان لرستان ظرفیت های متعددی دارد که 

اگر هرکدام استفاده شوند می توانند باعث توسعه شوند.
وی ادام��ه داد: آب وهوای متعادل، نیروی جوان و تحصیل کرده ای که در 
استان لرستان داریم از ظرفیت های بی بدیل این استان هستند اما سؤال 
اینجاست چرا این دیار تا این اندازه دچار یک محرومیت مزمن بوده که با 

بررسی دقیق می توان به نتایج مهمی دست یافت.
 معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قبل از انقاب مشخص بود که حکام آن 
زمان نمی خواس��تند که لرستان رشد پیدا کند اما بعد از انقاب چند عامل 

باعث شد که نتوانیم به خوبی از ظرفیت هایمان استفاده کنیم.
خداییان اظهارکرد: در ابتدای جن��گ و حتی زمان جنگ دولت در جهت 
حمایت از محرومین اقتصاد دولتی را در دستور کار قرار داد و چتر دولت بر 
تمام بخش ها گشوده شده بود و اما لرستان درگیر جنگ بود و روزی نبود 
که بمباران نداشته باشیم. متأس��فانه به همین دلیل دولت در این استان 
سرمایه گذاری نکرد و زمانی که استان های هم جوار ما از اعتبارات دولتی 

استفاده کردند ما نتوانستیم دستمان خالی ماند.
 وی ادامه داد: جنگ به پایان رس��ید و استان هایی که درگیر جنگ بودند 
از اعتبارات جنگ استفاده کردند اما لرستان استان جنگ زده تلقی نشد و 
اعتباری به این دیار ندادند همچنین بعد از آن اصل 44 پیاده شد که دولت 
عرصه را به بخش خصوصی داد و بازهم دس��ت لرستان خالی ماند و باید 
بپذیریم در آن زمان نیز بخش خصوصی در مناطقی سرمایه گذاری می کرد 
که زیرس��اخت داش��ت اما به دلیل کمبود زیرساخت ها بخش خصوصی 
برای حضور در لرستان استقبال نکرد و این محرومیت متأسفانه تاکنون 

باقی مانده است
معاون حقوق��ی قوه قضایی��ه اظهارکرد: ام��روز نیز نباید انتظار داش��ته 
باش��یم که دولت ورود پیدا کند چراکه توانایی انجام این امر را با توجه به 

محدودیت های مالی ندارد.
وی در رابطه با راهکارهای برون رفت از مشکات کنونی لرستان، افزود: 
برای برون رفت از وضعیت کنونی اولین عامل خودباوری است و باید باور 
داشته باشیم که جوان ما چیزی کمتر از جوانان استان های دیگر ندارند اما 
هنوز این خودباوری شکل نگرفته و تا زمانی که این موضوع محقق نشود 
نمی توانیم اس��تعدادهایمان را بروز دهیم. مردم لرستان بیش از 6 هزار و 
200 ش��هید تقدیم انقاب کرده و در تمام صحنه ها نیز حضور داشته اند 
درنتیجه بای��د در چارچوب قانون این اقدام صورت گیرد و از مس��ئوان 

بخواهیم حقمان را بدهند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با انتقاد از عدم  حمایت از سرمایه گذاران واقعی 
در استان لرس��تان، افزود: گاهی اوقات مشاهده می شود افرادی اقدام به 
دعوت س��رمایه گذاران می کنند اما به آن ها تهمت هایی زده می شود که 

باید اصاح این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
وی بیان کرد: اس��تقبال از بخش خصوصی ازم و اجباری است و چراکه 
فعاان این حوزه مناطقی را انتخ��اب می کنند که از آن ها در همه جهات 
استقبال کنند اگر واقعاً می خواهیم رشد پیدا کند باید امنیت را برقرار کنیم 
البته امنیت این است که موانع پیشروی سرمایه گذاران برداشته شود و از 

بخش خصوصی واقعی حمایت کرده و تا پایان کار حامی آن ها باشیم.
خداییان گفت: همدلی در پیشبرد اهداف و توسعه لرستان ازم و ضروری 
است اگر در بسیاری از مسائل با هم اختاف داریم اما روی مشکات استان 
نباید با یکدیگر اختاف داش��ته باشیم اگر جناحی فکر کنیم کاری پیش 

نمی رود و درنتیجه باید در مسائل استان همدل و پیگیر باشیم.
وی با تأکید بر حمایت همه جانبه دستگاه قضا از فعاان اقتصادی، افزود: 
در راستای حمایت از سرمایه گذاری در دستگاه قضایی کمیته حمایت از 
اقتصاد مقاومتی را تش��کیل دادیم که در کش��ور با مسئولیت معاون اول 
قوه قضاییه و در استان ها نیز این شورا ش��کل گرفته و با افرادی که قصد 
سرمایه گذاری را داشته باشد نهایت همکاری را می کنیم و هدف این است 
تا جایی که امکان دارد از بخش خصوص��ی حمایت کرده و آنچه از توان 

دستگاه قضایی است نهایت همکاری را خواهیم داشت.

قاتل مامور ناجا دستگیر شد
دادستان رودبارجنوب از دستگیری قاتل مامور ناجا خبر داد.

حامد عمرانی ادامه داد: شرور و قاچاقچی مسلح )ح، چ( در تاریخ 26 آبان 
شهید جرجندی )از پرسنل مبارزه با مواد مخدر( راهدف حمله ناجوانمردانه 
قرار داده و به شهادت رسانده بود که با انجام کار اطاعاتی موثر با تعدادی 
ازهمراهان نامبرده توسط پرسنل پاوا و پلیس آگاهی شهرستان رودباردر 

حوزه شهرستان دلگان دستگیر شد.

وصول بیش از 1000 میلیارد ریال
از مطالبات معوق بانکی

مدیرکل ثبت اس��ناد و اماک اس��تان کرمان از وصول بیش از یک هزار 
میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکی خبر داد.

رضا طالبی زاده در شورای اداری شهرستان راور از وصول مبلغ یک هزار 
و 5 میلی��ارد و 69 میلی��ون و 392 ه��زار و 895 ری��ال از مطالبات معوق 
بانک های دولتی و خصوصی طی هش��ت ماهه نخس��ت سال جاری در 

این استان خبر داد.
وی گفت: این میزان در هشت ماهه نخست سال گذشته مبلغ 656 میلیارد 
و 486 میلیون و 100 هزار و 355 ریال بوده که بیانگر رش��د 53 درصدی 

وصول مطالبات بانک ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
طالبی زاده ادامه داد: این در حالیست که متوسط عملکرد سایر استان ها با 
رشد کمتر از 20 درصد روبرو بوده که از این حیث عملکرد استان کرمان در 

مقایسه با عملکرد متوسط کشوری چشمگیر و قابل توجه است.
وی با بیان اینکه تثبیت اراضی ملی باعث جلوگیری از تضییع حقوق دولتی 
و نیز تصرف غیرقانونی اراضی دولتی می شود، گفت: میزان کل اراضی ملی 
و مس��تثنیات شهرستان راور 1 میلیون و 393 هزار و 689 هکتار می باشد 
که تاکنون میزان 1 میلیون و 366 هزار و 783 هکتار از اراضی دولتی این 

شهرستان تثبیت و تمامی اراضی ملی شهرستان جانمایی شده است.
این مقام قضایی با اش��اره به تثبیت 95 درصدی اراضی ملی شهرس��تان 
راور گفت: اداره ثبت اس��ناد و اماک شهرس��تان راور ب��ا همکاری اداره 
مناب��ع طبیعی و آبخیزداری، تثبیت 5 درص��د باقیمانده اراضی ملی را جز 

اولویت های کاری خود قرار دهد.
در ادامه فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان راور به بیان مشکات موجود 
از جمله مشکات مربوط به صدور اسناد مالکیت مدارس و ساختمان های 
آموزش و پروش، اراضی وقفی، شهرک های صنعتی احداثی و صدور اسناد 
مالکیت روستایی پرداختند که مدیرکل ثبت اسناد استان ضمن پاسخ به 
موارد و مشکات مطروحه، راهکار های ازم را جهت رفع آن ها را بیان و 

دستورات ازم در این خصوص صادر کرد.

آغاز اجرای طرح خادم یاری حقوقی 
و مشاوره حقوقی رایگان

مدیرکل فرهنگ عمومی قوه قضایی��ه، گفت: بهره برداری از طرح 
»خادم یاری قضات و کارکنان قوه قضاییه« امروز آغاز می شود.

س��ید محمدرضا خوشرو اظهارکرد:  با اجرای این طرح که به هدف 
ارتقای سطح فرهنگ حقوقی قضایی انجام می شود، قضات، مدیران 
و کارمندان دستگاه قضایی، وکا و مشاوران، به زائران حرم مطهر 

رضوی و سایر مراجعین خدمات حقوقی و قضایی ارائه می دهند.
وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح عدالت قضایی و کاهش 
مش��کات حقوقی و قضایی مردم عنوان کرد و افزود: خادم یاران 
حقوقی با ارائه مشاوره به مردم و زائرین آستان قدس رضوی، افراد 

را با حقوق و تکالیف خود آشنا می کنند.
مدیرکل فرهنگ عموم��ی قوه قضاییه همچنین خدمات افتخاری 
به زائرین و اف��راد نیازمند را زمینه رش��د و ارتقای معنوی کارکنان 
دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در تفاهم نامه همکاری معاونت 
فرهنگی قوه قضاییه و آس��تان قدس رضوی، ساز و کار شناسایی، 
جذب و به کارگیری قضات، مدیران  و کارمندان دستگاه قضایی و 
مشاوران و حقوقدانان داوطلب تعریف شده است تا در قالب کارگاه 
آموزشی، سخنرانی و ارائه محصوات حقوقی به کارکنان و زائران، 

خدمات ارائه کنند.
وی در ادامه گفت: برای تدوین دس��تورالعمل  عملیاتی، کمیته ای 
در معاونت فرهنگی قوه قضاییه تشکیل ش��ده که در آن از نظرات 
بخش های دیگر قوه قضاییه از جمله دادستانی کل کشور، معاونت 
اجتماعی و پیش��گیری از جرم، دادس��رای انتظامی قضات و مرکز 

حفاظت و اطاعات استفاده شده است.

همه قوانین حوزه سامت 
به روزرسانی می شوند

معاون وزیر دادگستری گفت: براساس اصاح بخش پنجم قانون 
مجازات اس��امی که قوه قضاییه تدوین کرده و در انتظار تصویب 
مجلس قرار دارد، همه قوانین حوزه سامت به روزرسانی می شوند.
محمود عباس��ی، در سومین همایش مقابله با فساد در حوزه قاچاق 
و تقلب کااهای س��امت محور، افزود: قانون و مقررات مربوط به 
بخش پزشکی و دارویی مصوب 1334 و اصاحات بعدی آن، قانون 
خوردنی ها و آشامیدنی های مصوب سال 1346 و اصاحات بعدی 
آن و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداش��تی از حیث مجازات و 

سیاست منسجم قانون گذار به روزرسانی می شود.
وی ادامه داد: بخشی از قانون جدید تعزیرات به جرایم حوزه سامت 
)پزشکی، دارویی، مواد خوراکی، آش��امیدنی، مواد غیراستاندارد و 

غیربهداشتی( اختصاص داده شده است.
عباس��ی اظهارکرد: در این قوانین همه بازرسان وزارت بهداشت و 
دانشگاه های علوم پزش��کی به عنوان ضابط خاص قضایی تلقی 
می ش��وند. این قانون به ضابطان اقتدار می بخش��د تا آنان در امور 

مربوطه رأساً ورود کنند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: حق بر سامت از حقوق ذاتی 
بشر است و در چارچوب قوانین داخلی نیز در برابر هر حق، تکلیفی 
وجود دارد. وی خاطرنش��ان کرد: اگر جامع��ه را مبتنی بر امنیت و 
س��امت می پنداریم، همانگونه که به امنیت پایدار تاکید می شود 
باید س��امت مردم هم در اولویت قرار گیرد. مردم حق دارند که از 
کاای نامرغوب، غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته مبرا باشند. 
مردم حق دارند به سازمان غذا و دارو و برچسب اصالت اعتماد کنند 

و با اطمینان خاطر خرید کنند.

افزایش تعامل، راهکار چابک سازی 
سازمان ها در انجام تکالیف قانونی 

رییس س��ازمان تعزیرات حکومتی افزایش تعامل را راهکار چابک 
سازی سازمان ها در انجام تکالیف قانونی عنوان کرد.

جمال انصاری در جلس��ه هم اندیشی س��ازمان تعزیرات و سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اظهارکرد: حضور شما در 
سازمان حمایت به عنوان یک سازمان اثرگذار قطعاً مؤثر خواهد بود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: حضور تعاملی بسیار برای 
گذر از بحران و شرایط اقتصادی فعلی بسیار مؤثر بوده و توانسته ایم 
تدابیر مؤثری بیاندیش��یم و با همکاری و تعامل آن ها شرایط فعلی 
را مدیریت کنیم. وی خاطرنشان کرد: مطالبات و توقعات مردمی و 
حاکمیتی وجود دارد و برای هر مساله ای در بازار، هجمه ها به سمت 
سازمان تعزیرات و سازمان حمایت است. انصاری گفت: جمعیت و 
نیروی انسانی سازمان ما برای یک شرایط عادی، طبیعی است، اما 
در ش��رایط بحران باید یک حجم کار مضاعفی بر پیکره سازمان ها 
وارد کنیم و اگرچه تعامات خوبی در یک سال گذشته انجام شده، 
اما تصورم این اس��ت که اگر تعامات موجود را اجرایی تر کنیم، به 
نتایج بهتری می رسیم. رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهارکرد: 
سرعت، چابکی و پاسخگویی سریع، اقناع اجتماعی بیشتری را در پی 
خواهد داشت و ضمن اعام آمادگی برای همکاری، این فرصت را 
مغتنم می شماریم که بهتر از گذشته برای بهبود شرایط عملکردی 
خودمان و چابک س��ازی سازمان ها اقدام کنیم. انصاری تأکید کرد: 
نیازمند واکاوی و هماهنگی جدی در کارگروه ها و جلسات هستیم 
و معتقدیم که عکس العمل ها و اتفاقات اگر به موقع باش��د، موجب 
برخورد با تخلفات نمی ش��ود و حکم محوری اگرچه اثرگذار است، 

اما کافی نیست.

 انتق�اد تعزی�رات از کوتاهی اتحادیه ه�ا در وظایف 
نظارتی

همچنین امید ش��هرآبادی، ریی��س ش��عبه 41 اداره کل تعزیرات 
حکومتی استان تهران در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی 
که به منظور بررسی طباخی های شهر تهران برگزار شد، در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه چرا مسئوان اتحادیه طباخی در این گشت 
مش��ترک حضور ندارند؟ افزود: تکلیف قانونی اتحادیه ها این است 
که بر اصناف زیر نظر خود نظارت کنند و باید با ما هماهنگ باشند.

وی اظهارکرد: ما در این گشت مشترک تماسی تلفنی با کارشناسان 
این اتحادیه برقرار کردیم که چرا به طباخی های سطح شهر قیمت 
نداده اند، در پاسخ به ما گفتند ما قیمتی نداریم اعام کنیم در حالی 
ک��ه اتحادیه وظیفه ای به جز قیمت گ��ذاری و نظارت ندارد و وقتی 
اتحادیه که سرمنشا است اعام می کند ما قیمت نداریم طبیعی است 
که همین آش��فتگی ها در بازار پیش می آید. رییس ش��عبه 41 اداره 
تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
آیا اتحادیه ها تخلفات اصناف را به تعزیرات گزارش می کنند، افزود: 
ما حتی یک ش��کایت واصله از اتحادیه ها نداریم؛ یعنی واقعاً همه 

چیز وفق مراد است و هیچ مشکلی نداریم؟
شهرآبادی تصریح کرد: سوال اصلی ما از اتحادیه ها این است که چرا 
گزارشی از تخلفات اصناف زیر نظر خودشان را به تعزیرات گزارش 
نمی کنند؟ در این گشت مشترک تعزیراتی که در شمال غرب تهران 
برگزار شد در چندین طباخی حضور یافتیم و همه این موارد از نظر 
رعایت موازین بهداشتی تخلفاتی داشتند مبنی بر اینکه در تمام این 
واحد های طباخی کله پاچه به صورت منجمد و غیر بهداش��تی در 
فریزر ها نگهداری می شد در حالی که به گفته دامپزشک حاضر در 
این گشت مش��ترک به هیچ وجه نباید مواد خام دامی منجمد و در 

بلند مدت مصرف شود.

روی خط خبر

انج�ام  از  ریی�س کل دادگس�تری اس�تان ته�ران 
هماهنگی های ازم برای ارسال پرونده باقری درمنی به 

اجرای احکام خبر داد.

غامحس��ین اس��ماعیلی در گفت وگو با مهر در خصوص آخرین 
وضعیت پرونده باقری درمنی، اظهارکرد: حکم این پرونده قطعی 

شده و در حال طی فرآیندهای قانونی است.
وی افزود: قرار بود اول هفته پرونده به ش��عبه صادر کننده ارسال و 

از آنجا به دادسرای اجرای احکام برود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان تهران ادام��ه داد: در حال حاضر 
هماهنگی ازم برای ارس��ال پرونده به اجرای احکام انجام ش��ده 
است. حمید باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی 
است که طی 9 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقاب به صورت علنی با 

حضور خبرنگاران محاکمه و نهایتًا به اعدام محکوم شد.  
افساد فی اارض از طریق کاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با 
وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 243 

هزار و 336 کیلوگرم قیربخشی از اتهامات باقری درمنی است.
براس��اس آنچه قاضی صلواتی در جلسات دادگاه گفته، این پرونده 

155جلد و 33 متهم دارد که 5 متهم آن فراری هستند.  
برخی از مهمترین عناوین اتهامی وی عبارتند از :

1. مش��ارکت در کاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت 
پاایش نفت جی با وصف سردستگی و سرگروهی به میزان 322 
میلیون و 243 هزار و 336 کیلوگرم قیر )ارزش فعلی این مقدار قیر 

در بازار مبلغی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان است.(
2. مش��ارکت در ش��روع به کاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری 

از شرکت سهامی بیمه ایران با وصف سردستگی و سرگروهی
3. مشارکت در کاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی 

ایران با وصف سردس��تگی و سرگروهی به مبلغ 41 میلیارد و 500 
میلیون تومان

4. مش��ارکت در کاهبرداری با ایجاد ش��بکه چند نفری از بانک 
گردش��گری با وصف سردستگی و س��رگروهی به مبلغ 9 میلیارد 

تومان
5. مش��ارکت در شروع به کاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از 

بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی
6. مش��ارکت در کاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت 
س��امان مجد به مبلغ 57 میلیارد و 271 میلیون و 400 هزار تومان 

از شرکت صرافی اقتصادنوین به مبلغ 70 میلیارد و 402 میلیون و 
800 هزار تومان با وصف سردستگی و سرگروهی.

7. پرداخت رشوه با واحد پولی دار و در موردی دیگر پرداخت رشوه 
10 میلیون تومانی

 این پرونده با 33 متهم و 10 شاکی روی میز قاضی صلواتی، رییس 
ش��عبه 15 دادگاه عمومی و انقاب قرار گرفت که رسیدگی به آن 

در 9 جلسه انجام شد.
هفته گذشته، حکم اعدام حمید باقری درمنی در دیوان عالی تأیید 

و به زودی اجرا می شود.

ارسال پرونده باقری درمنی 
از دادگاه رسیدگی کننده به اجرای احکام

رییس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد

در پی حوادث اخیر فرانس�ه و سرکوب معترضان موسوم به 
جلیقه زرد، ستاد حقوق بش�ر قوه قضاییه بیانیه ای خطاب به 

سازمان های بین المللی و دولت فرانسه منتشر کرد.

 به گزارش پایگاه اطاع رس��انی ستاد حقوق بش��ر، در این بیانیه آمده 
اس��ت: حوادث اخیر پاریس و ش��هرهای دیگر فرانسه از جهت مقابله 
خشونت بار پلیس و نیروهای امنیتی این کشور با مردمی که در مواجهه 
با بی عدالتی ها و تبعیض های غیر قابل تحمل به پا خواسته اند؛ تأسف بار، 

خطرناک و نگران کننده است. در ادامه این بیانیه اعام شده است: دولت 
فرانسه که خود را متعهد به مقررات و کنوانسیون های حقوق بشر اعام 
کرده است باید اوا هرچه زودتر کس��انی که تظاهرات کنندگان را به 
قتل رسانیده و مضروب کرده اند تحت پیگرِد شفاف قضایی قرار داده و 
برای اطاع رسانی نتایج آن  در مجامع بین المللی گزارش های کاملی 
ارائه دهد. همچنین در این بیانیه مطرح شده است: ثانیاً دستگیری های 
وس��یع و بی قاعده ای که عمًا مصداق دستگیری خودسرانه و دسته 
جمعی است هرچه زودتر متوقف شود.ثالثاً دولت فرانسه باید نسبت به 

دیکتاتوری سکوار، لیبرال س��رمایه داری پاسخگو باشد و اجازه دهد 
مردم این کشور نظرات خود را به راحتی اعام کنند.

در ادامه بیانیه ذکر ش��ده است: ما از ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل 
انتظ��ار داریم، مقدم��ات تعیین گزارش��گر ویژه ب��رای اتفاقات اخیر 
فرانس��ه را در دس��تور کار فوری خود قرار دهد و همچنین از دبیر کل 
س��ازمان ملل می خواهیم که حوادث ناگوار جاری را به طور منظم زیر 
 نظر داش��ته و گزارش ه��ای مربوطه را برای آگاه س��ازی افکار جامعه

بین الملل اعام کند.

گزارشگر ویژه برای اتفاقات اخیر فرانسه تعیین شود

خبر

دادستان تهران از احضاریک هزار و 700 نفر و صدور 73 
فقره کیفرخواست در پرونده های شعب ویژه خبر داد.

عباس جعفری دولت آبادی در نشست شورای معاونان دادستانی تهران 
و دادستان های شهرستان های تابعه با موضوع »نظارت بر دادسراها« 
یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات 
مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطین، زندان و 

حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دادس��رای عمومی و انقاب تهران، 
دادس��تان تهران با اش��اره به اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت 
بر زندان ها، گفت: معاونان دادس��تان و قضات ناظر به صورت مرتب 
از زندان ها بازدید می کنند و قضات ناظر در همه زندان های اس��تان 
تهران مستقر شده و مش��کات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و 

منعکس می کنند.

 فعالیت سه معاونت نظارتی در دادسرای تهران
جعفری دولت آبادی با تشریح ساختار نظارتی دادسرای تهران، گفت: 
اعمال نظارت باید بر کش��ف س��وء جریانات و تشویق قضات سالم و 
متعهد متمرکز شود و در این زمینه باید به مشکات دادسراها از نظر 

نیروی انسانی، امکانات و کثرت مراجعات  توجه شود.
وی اعام کرد: در دادس��رای تهران س��ه معاونت نظ��ارت و ارزیابی 
به ط��ور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرس��تان های 

استان تهران نظارت می نمایند.

 چالش های حوزه نظارت
دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تأکید 
قرار داد و اظهارکرد: دس��تگاه های نظارتی معموًا عیوب را بیش��تر 
برجسته می کنند؛ در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می تواند 

ُحسن ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند.
وی یکی از مش��کات کنونی را تعدد مراک��ز نظارتی در قوه قضاییه 
دانس��ت و افزود: تع��دد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیس��تم های 
دیگری هم نظارت را انجام می دهند، اقدام مثبتی اس��ت ولی ممکن 
اس��ت گزارش های متناقض ارائه ش��ود و لذا پیشنهاد می شود هیات 

نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند.
جعف��ری دولت آبادی خاطرنش��ان کرد: ارس��ال گزارش بازرس��ان 
واحدهای نظارتی برای مدیران ضروری است ، وقتی مدیر در جریان 
موضوع قرار گیرد، در روند امور تاثیرگذار خواهد بود. البته دادس��رای 
انتظامی قضات نسبت به این موضوع اقدام کرده و از معاونت نظارت 
بر دادسراهای دادستانی کل کشور هم انتظار می رود که گزارش های 

نظارتی را برای مدیران ارسال کند.
دادس��تان تهران از ناظرین خواس��ت که در نظارت ها به مشکات و 
کمبودها نیز توجه کنند. وی یکی از چالش های نظارت را دخالت ناظر 
در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهادهای نظارتی عاقمند 
هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به طور مثال در رابطه با چرایی 
جابجای��ی برخی مدیران یا قضات دادس��را ای��راد می کنند ولي عدم 
توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با 

مشکاتی مواجه خواهد ساخت.
جعفری دولت آبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مس��ائل را انعکاس 
دهد و این که با جابجایی یک قاضی در دادسرا ، واحدهای نظارتی آن را 
مورد سوال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که 
برخی مقام های نظارتی در مقام اجرا قرار می گیرند و در برخی موارد 
تیغ تیز و بران قضات را کند می کنند، در گذشته هم وجود داشته است.

دادس��تان تهران با بیان اینکه در آموزش  و نظ��ارت  باید توان علمی 
و شجاعت قضات تقویت ش��ود، افزود: قضات ناسالم باید بدانند که 
نهادهای نظارتی به س��راغ آن ها می روند و پرونده هایشان را بررسی 
می کنند. و در عین حال ما قضات ش��جاعی داری��م که انجام وظیفه 
می کنند. قضات نباید در فرآیند نظارت نگران باش��ند و دل آنها خالی 
ش��ود. وی تصریح کرد: شرایط کشور ایجاب می کند که قضات بیش 

از گذش��ته در صحنه مبارزه با جرایم حضور داش��ته باش��ند. جعفری 
دولت آبادی از دادستان به عنوان مقام تعقیب و سمت نظارت یادکرد و 
گفت: برخی مشکات ما ناشی از فقدان یا کمبود نظارت مدیران است، 
و عملکرد مثبت دادستان می تواند به این مقام تعقیب بها بخشیده یا 
موجب تنزل آن شود. دادس��تان تهران اظهار امیدواری کرد که این 
جلس��ه بتواند به بهبود نظارت  کمک می کند و افزود هدف این است 

که جمهوری اسامی و دستگاه قضایی نمادی از اسام واقعی باشد.

 صدور 50 فقره کیفرخواست در مورد داان ارز
دادس��تان تهران در مورد اقدامات دادس��رای تهران در رسیدگی به 
پرونده های مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای 
پولی - بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی 
به پرونده های ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته اند که 
در این رابطه رییس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی از اقدامات دادس��رای تهران تشکر کرد. با اعام 
اینکه در پرونده های ارزی 50 فقره کیفرخواس��ت صادر شده است و 
وی نتیجه گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می تواند در بهبود امور 
مؤثر باشد. جعفری دولت آبادی با تأکید بر اینکه باید موضوع مبارزه 
با متهمان ارزی در سایر استان ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به 
تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با داان 
ارز اظهارکرد: مش��کات ارزی ریشه های اقتصادی، سیاسی، روانی 
و بعضاً خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی 

موجب خواهد شد که دال ها نتوانند کاری از پیش ببرند.

 عملکرد دادسرای تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی
دادس��تان تهران با اش��اره به تبلیغ��ات منفی رس��انه  ای در رابطه با 
پرونده های کان اقتصادی و ادعای این که به پرونده دانه درشت ها 
رسیدگی نشده است، گفت: از 19 تیرماه تا کنون اقدامات گسترده ای 
در ش��عب ویژه انجام ش��ده اس��ت، در این مدت یک هزار و 700 نفر 
احضار ش��ده، برای 426 نفر قرار بازداش��ت صادر ش��ده که در حال 
حاضر 133 متهم در بازداش��ت بسر می برند، 540 نفر ممنوع الخروج 
و 136 نفر ممنوع المعامله ش��ده و همچنین 73 فقره کیفرخواست در 
پرونده های  اقتصادی کیفرخواس��ت صادر گردیده است و به موجب 
این کیفرخواس��ت ها برای 200 نفر از متهمان ش��عب ویژه تقاضای 
مجازات شده است. این حجم اقدام قضایی نتیجه همکاری دادسرای 

تهران و ضابطین است.

 قاطعیت در اجرای احکام شعب ویژه
وی با اشاره به ساختار جدیدی که در مبارزه با فساد شکل گرفته است 
گفت: قوه قضاییه نش��ان داده است که به رغم کمبودها و مشکات، 
اقدامات بزرگ قابل انجام اس��ت و اگر این ش��یوه ادام��ه یابد و تمام 
استان های کش��ور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی 
بیش از گذش��ته افزایش می یابد. جعفری دولت آبادی ادعای افرادی 
که معتقدند دیوار بی اعتمادی میان مردم و قوه قضاییه باا اس��ت، را 
جفا به دستگاه قضایی دانس��ت و افزود: اگر قوه قضاییه به فسادهای 

اخیر ورود پیدا نمی کرد، مشکات بیشتر می شد زیرا یکی از اقدامات 
و برنامه های دشمن این بود که جمهوری اسامی و مسؤوان آن  را 
به فساد متهم نماید، بنابراین ما باید این مسیر سخت را ادامه دهیم و 
مبارزه با فساد را تش��دید کنیم. وی فضاسازی های صورت گرفته در 
داخل و خارج از کش��ور در رابطه با رسیدگی به پرونده های اقتصادی 
را مؤید اقدامات مؤثر قوه قضاییه عنوان کرد و بیان داشت: مردم بیش 
از گذشته احساس می کنند. قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی 
جدی است. دادستان تهران افزود: ظرف این چندماه، حکم دو مفسد 
اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوانعالی کشور تایید 
ش��ده اس��ت. همچنین احکام 48 نفر از محکومان ارزی اجرا شده و 

متهمان در زندان تحمل حبس می کنند.

 قوه قضاییه در تداوم مبارزه با فساد جدی است
جعفری دولت آبادی با هشدار به اخالگران در نظام اقتصادی گفت: 
قوه قضاییه در رس��یدگی  به پرونده های اقتصادی خط قرمز ندارد و با 

سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده ها رسیدگی می کند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش اولیه در بروز فساد ندارد و فساد 
در بسترهای دیگری رخ می دهد، اصاح نظام بانکی را اقدامی موثر 
در جهت پیشگیری از مفاس��د اقتصادی عنوان کرد و افزود: سال ها 
است که بانک ها به بستر جرایم مالی تبدیل شده که خوشبختانه اخیراً 
مقام معظم رهبری  اصاح نظام بانکی را از مسؤوان کشور خواستار 
شده اند و این اقدام مناسبی است که با انجام آن، زمینه وقوع بسیاری 

از فسادها از میان خواهد رفت.

 بازداش�ت 31 متهم در خصوص پرون�ده خودروهای 
وارداتی 

جعفری دولت آبادی در اش��اره به آخرین وضعیت پرونده خودروهای 
وارداتی، تصریح کرد که این پرونده به نتایج مطلوبی رس��یده است و 

تاکنون 31 متهم بازداشت شده اند.
جعفری دول��ت آبادی با بیان اینکه آمریکایی ه��ا به دنبال بی اعتماد 
کردن مردم به مس��ئوان نظام، ناامید کردن مردم و ناکارآمد نشان 
دادن نظام اسامی هس��تند، هر خدمتی که به خنثی سازی این سه 

توطئه دشمن کمک کند را مصداق خدمت به انقاب دانست.

 صدور کیفرخواس�ت در پرونده پتروش�یمی با ارزش 
سه میلیارد یورو 

دادستان تهران گفت: در پرونده های پتروشیمی، سکه و پرونده های 
ارزی نتایج مناس��بی حاصل ش��ده اس��ت. در یک��ی از پرونده های 
پتروشیمی که رس��یدگی به آن پنج سال طول کشید و اخیرا با صدور 
کیفرخواست  به دادگاه ارسال شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقیب 
قرار گرفته و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارزهای صادراتی 

به مراجع ذی صاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است .

 لزوم مبارزه قاطع با سارقین و اشرار
دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی دانست که مردم 
از آن رنج می برند و از سرپرستان دادسراها و دادستان های شهرستان های 
استان تهران خواس��ت که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند. وی 
افزایش آمار جرایمی همچون سرقت های خرد را ناشی از برخی مشکات 
اقتصادی و اجتماعی دانس��ت و تأکید کرد که نباید سارقانی که با چاقو، 
اسلحه، اسید پاشی و ساح سرد سرقت می کنند آزاد شوند. جعفری دولت 
آبادی با تاکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسراها و دادستان ها در 
مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت های خشن و شرارت هایی که باعث 
ناامنی می شود، با قاطعیت برخورد شود. دادستان تهران با قدردانی از اقدام 
اخیر دادستان ورامین در رابطه با دستگیری افرادی که در این شهر ایجاد 
ناامنی کرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع شرارت ها تأکید کرد و گفت: 
در آبان ماه سال جاری در محضر مقام معظم رهبری جلسه ای پیرامون 
آسیب های اجتماعی برگزار شد و ایشان از مسئوان خواستند در این رابطه 

اقدامات فوق العاده انجام دهند.

صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی به ارزش 3 میلیارد یورو
دادستان تهران خبر داد
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چهره ها

 سرنوشت افزایش تعرفه 
برای پرمصرف ها 

محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل 
شرکت توانیر گفت: پیشنهاد افزایش 
تعرف��ه ب��رای پرمصرف ه��ا تعیین 
تکلیف شده است و به احتمال زیاد تا 
پایان آذرماه نتیجه قطعی آن اعام 

شود.
وی اف��زود: 70 درصد مردم به دلیل 
آنکه میزان مصرف معمولی دارند مش��مول این طرح نخواهند شد و هیچ 

افزایش قیمتی را تجربه نخواهند کرد.
وی ادامه داد: هدف از این افزایش تعرفه ایجاد درآمد نیست بلکه بیشتربرای 
آن است که به کاربران پرمصرف یادآوری شود تا نسبت به مدیریت مصرف 
اقدام کنند. متولی زاده خاطرنشان ساخت: پرمصرف ها تعداد کمی هستند و 

به سادگی می توانند نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند.
مدیرعامل توانیر از طراحی برنامه هایی برای کاهش س��ه هزارمگاواتی 
در مصرف برق پیک )اوج مصرف( س��ال آینده خبرداد و نخستین گام را 

اختصاص تعرفه بااتر برای پرمصرف ها برشمرد.
متول��ی زاده اظه��ار داش��ت: در برنامه ه��ای مدیریت مص��رف برق، از 
شرکت های دانش بنیان دعوت شده که با طراحی نرم افزارهای کاربردی 
تلفن همراه، به کاهش بار کمک کنند و از مش��وق های مدیریت مصرف 
برخوردار شوند. مدیر عامل توانیر طراحی این نرم افزارهای موبایلی را در 
راستای برقراری ارتباط دوسویه با مردم برشمرد و یادآورشد: پیشتر، این 

ارتباط دوسویه بین صنعت برق با صنایع و کشاورزی برقرار شده بود.
مدیرعامل شرکت توانیر درباره تبادل برق با کشورهای همسایه نیز گفت: 
اکنون ایران با همه کشورهای همسایه تبادل الکتریکی دارد؛ به برخی از 
کشورها برق صادر می کند، از برخی دیگر برق وارد می کند و برای برخی 

نیز ترانزیت می کند.
وی درباره اتصال برق به کشورهای همسایه، گفت: به دلیل اختاف افق 
و اختاف دما بین کشورهای همسایه، ارتباطات الکتریکی می توانند نیاز 

کشورها را تامین و عرضه برق مازاد را تسهیل کند.
متولی زاده اظهار داش��ت: در سالهای اخیر ایران حجم زیادی از نیاز برقی 

عراق را تامین کرده و امیدواریم این مبادات ادامه داشته باشد.
مدیر عامل توانیر با تاکید بر اینکه در انتقال برق، نمی توان کش��وری را به 
سرعت جایگزین کشوری دیگر کرد، گفت: بنابر این، جایگزینی کشوری 

دیگر به جای ایران در کوتاه مدت میسر نیست.
وی صادرات برق به کشور عراق را حدود یک هزار و 400 مگاوات عنوان 
کرد و گفت: بخشی از وجه پول برق صادرشده به عراق دریافت شده است 

و پیگیری برای دریافت مابقی مطالبات ادامه دارد.

بار شرایط اقتصادی بر دوش کشاورزان 
قرار نگیرد

احمدعلی کیخا، رییس کمیس��یون 
کش��اورزی، آب و مناب��ع طبیع��ی 
مجلس، گفت :اگر قرار است کمکی 
به اقتصاد کش��ور در شرایط بحرانی 
موجود صورت بگیر نباید صرفا هزینه 
تولیدکنن��دگان  ب��ردوش  آن 

محصوات کشاورزی باشد.
وی در خصوص افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط 
دولت، اظهار داشت: دولت در راستای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم 

با اصاح قیمت اعام شده اقدامات و عقب نشینی داشته است.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسامی 
ب��ا بیان اینکه افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و اعام قیمت جدید به 
مزارن یک هزار 600تومان برای هر کیلوگرم قابل قبول نیس��ت، گفت: 
براساس اقدامات و محاسبات کارشناسی صورت گرفته توسط نمایندگان 
عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس حداقل قیمت این محصول باید بین 

2 هزار تا 2 هزار و 200تومان توسط دولت تعیین شود.

 فروکش تاطم بازار مسکن 
نزدیک است

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه 
ام��اک با بیان این ک��ه تاطم بازار 
مس��کن ناش��ی از خری��د و فروش 
س��فته بازانه در حال فروکش است، 
گفت: معامات در 18 روز ابتدای آذر 
1397 در کل کش��ور و شهر تهران 
به ترتیب کاه��ش 15 و 60 درصدی 
نشان می دهد. وی اظهار کرد: از یکم تا هجدهم آذرماه 1397 بالغ بر 27 
هزار و 649 قرارداد خرید و فروش مس��کن )مبایعه نامه( در کل کشور به 
امضا رسیده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش یافته 
اس��ت. درخصوص اجاره نیز 22 هزار و 842 مورد قرارداد امضا ش��ده که 
کاهش 13 درصدی اجاره نامه را نسبت به آذرماه سال قبل نشان می دهد.
وی افزود: هم چنین در ش��هر تهران معامات مسکن طی 18 روز ابتدای 
آذرماه 1397 بالغ بر 4805 مورد بوده که نس��بت به زمان مش��ابه س��ال 
قبل کاهش 60 درصدی را نش��ان می ده��د. در همین مدت 6624 مورد 
اجاره نامه در تهران امضا ش��ده که نش��ان از افت 17 درصدی نسبت به 

آذرماه سال قبل دارد.
خسروی در تحلیل ش��رایط فعلی بازار مسکن گفت: برای وضعیت فعلی 
از واژه کسادی استفاده می کنم و رکود را قبول ندارم؛ زیرا رکود به معنای 
آن اس��ت که هیچ معامله ای انجام نش��ود در حالی که هم اکنون خرید و 
فروش مسکن در جریان است. اما مهم ترین علت این که معامات به طور 
محسوسی کاهش یافته به افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای 

موازی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی مربوط می شود.
رییس اتحادیه مشاوران اماک تهران با بیان این که معتقدم تاطم بازار 
مسکن در حال فروکش است، تصریح کرد: اگر به تجربه سال 1391 دقت 
کنیم سه برابر ش��دن قیمت ارز به ایجاد شوک قیمتی و افت معامات در 
بازار مسکن منجر ش��د اما بعد از مدتی وضع به حالت عادی برگشت. در 
حال حاضر نیز همان اتفاق تکرار ش��ده و انتظ��ار داریم در ماه های آینده 

اوضاع بهتر شود.
وی ادامه داد: از انتهای سال گذشته مردم سپرده های خود را از بانک بیرون 
کشیدند و به خرید ارز، طا و مسکن رو آوردند. در این مقطع زمانی برخی 
س��رمایه گذاران به قصد فروش یا اجاره اقدام به خرید مسکن کردند. اما 
هم اکنون آن تب و تاب خوابیده و بازار به مصرف کنندگان واقعی رس��یده 
و پیش بینی این اس��ت که بازار ملک تا پایان سال به ثبات قیمتی برسد و 
احتمال افزایش قیمت ها بعید است. سپس متقاضیان واقعی به تدریج وارد 

بازار مسکن می شوند.

  اقتصادی  

بانک ها روز گذش��ته نرخ خری��د دار را بیش از 
200 توم��ان کاهش دادند و این نرخ به 10 هزار 
و 500 تومان رسید. همچنین نرخ خرید یورو نیز 
نسبت به روز دوشنبه کاهشی بوده و قیمت خرید 
 هر ی��ورو در بانک ها به 12 ه��زار و 111 تومان

 رسید.
قیمت خرید پوند در بانک ها هم 13 هزار و 400 
تومان بود و این در حالی است که روز گذشته هر 
دار را به قیمت 10 هزار و 891 تومان و هر یورو 

را 12 هزار و 448 تومان خریداری می شد.
از س��وی دیگر بانک ها در ص��ورت کامل بودن 

مدارک مس��افران برای کش��ورهای همسایه و 
مشترک المنافع تا س��قف 500 یورو و برای سایر 
کش��ورها تا س��قف 1000 یورو ارز مسافرتی به 
آن ها فروختند که بر اس��اس اعام بانک ها روز 
گذشته هر یورو مسافرتی را 12 هزار و 465 تومان 
فروختند که این رقم با احتساب کارمزد به 12 هزار 

و 700 تومان می رسید.
همچنین بر اساس اعام صرافی ها، نرخ فروش 
لیر روز گذشته در بازار غیر رسمی 2210 تومان، 
نرخ فروش درهم 3040 تومان و نرخ فروش پوند 

نیز 14 هزار و 460 تومان بود.

   افسار سکه در دستان دار
از یکشنبه  هفته  جاری روند کاهشی قیمت سکه و 
طا آغاز شد و با توجه به اظهارات فعاان بازار به 
نظر می رسد این روند هم چنان ادامه  داشته باشد، 
چراکه به گفته ابراهیم محمد ولی، رییس اتحادیه 
فروشندگان و سازندگان طا و جواهر تهران روند 
کنونی بازار، کاهش قیمت ها را نش��ان می دهد و 
این وضعیت هم چنان ادامه دار خواهد بود تا نرخ 
طا و س��که به قیمت های واقعی و مدنظر بازار 
برس��د. محمد کش��تی آرای، رییس کمیسیون 
تخصصی طا و جواهر نیز روند نزولی قیمت ها 

در روزهای آینده را پیش بینی کرد. کارشناسان 
با اش��اره به تبعیت نرخ س��که از دار معتقدند با 
کاهش نرخ دار روند قیمت ها در بازار طا ادامه 

دار خواهد بود. 
در معامات دیروز هر مثقال طای 17 عیار  یک 
میلیون و 382 ه��زار تومان و هر گرم طای 18 
عیار 319 هزار و 300 تومان قیمت داشت.  قیمت 
اونس جهانی طا روز گذشته 1249 تومان بود. 
با وجود افزایش قیمت ط��ا در بازار جهانی نرخ 
آن در بازار داخلی کاهش داشت و سکه نیز همین 
روند را ادامه  داد. هر عدد س��که طرح جدید تمام 
بهار آزادی، س��ه میلیون و 610 هزار تومان و هر 
عدد س��که طرح قدیم، س��ه میلیون و 500 هزار 
تومان معامله شد. نیم سکه، یک میلیون و 850 
هزار تومان فروخته شد، ربع سکه یک میلیون و 
60 هزار تومان و س��که  گرمی 650 هزار تومان 

قیمت داشت. 
رییس اتحادیه فروش��ندگان و سازندگان طا و 
جواهر تهران در خصوص دایل کاهش قیمت ها 
گفت: »کاهش قیمت س��که و طا به دلیل این 
است که مس��ووان در تاش هستند تا آن را به 
اندازه کافی و قیمت مناسب برای مردم تامین کند 
و اگر بتوانند جلوی افزایش قیمت آن را بگیرند، 

هم چنان انتظار کاهش قیمت وجود دارد.«
وی با اش��اره به حباب قیمتی ح��دود 500 هزار 
تومانی هر عدد سکه تمام بهار آزادی، گفت : »این 
حباب می تواند کمتر باشد، به شرط این که بانک 
مرکزی سکه را در بازار و بین مردم به اندازه کافی 
عرضه کند؛ چراکه اگر سکه به وفور در بازار باشد، 

حباب آن به حداقل خواهد رسید.«

  پیش بینی معامله گران ارزی نس�بت 
به افت بیشتر قیمت ها

چنان که اشاره شد ثبت رکورد جدید کاهشی در 
بازار ارز، برخی از معامله گران ارزی را نس��بت به 
افت بیشتر قیمت امیدوار کرده است. این عده باور 
دارند، از یکسو تقاضای زیادی در بازار وجود ندارد 
و از س��وی دیگر، گشایش های جدید که در حال 
رخ دادن اس��ت، می تواند به افت بیشتر قیمت ها 
کمک کند. به گفت��ه آنها، همکاری دوباره بانک 
کونلون چین با ایران یکی از متغیرهای انتظاری 
بود که میزان فروش ها را در بازار ارز افزایش داد. 

»حمایت« از روند کاهشی نرخ ارز و سکه گزارش می دهد

روزهای بد داان و سفته بازان
اخبار کوتاه

عرضه خودرو با قیمت های جدید
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت اعام کرد که عرضه خودروهایی که 
مشمول قیمت گذاری ش��ورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر 

قیمت بازار، شروع شده است.
رضا رحمانی در رابطه با قیمت گذاری خودرو گفت: تنظیم بازار خودرو 
مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. 
این در حالی است که در ماه های اخیر تولید خودرو در دو کارخانه اصلی 

خودروسازی به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به این که قیمت گذاری خودرو شامل دو بخش می شود، 
گفت : اول خودروهایی که مش��مول قیمت گذاری ش��ورای رقابت 
هستند و دیگر آنهایی که مشمول این قیمت گذاری نمی شوند. این 
در شرایطی است که خودروس��ازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد 
پایین تر از قیمت بازار را شروع کرده اند و اگر عرضه اینگونه ادامه  داشته 
باش��د، می تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت ها در بازار آزاد 
شود. به طوری که در مرحله بعد نیز بار دیگر خودروسازان قیمت را پنج 
درصد پایین تر از نرخ بازار تعیین می کنند که در این حالت هم دالی در 
بازار کمتر شده و هم این که قیمت ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد این که قیمت گذاری خودروهای 
مشمول قیمت گذاری از سوی شورای رقابت چه زمانی نهایی خواهد 
شد؟ نیز گفت  که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و سایر دستگاه های مربوطه در حال  بررسی کارشناسی در این مورد 
هستند. وی با اشاره به این که از خودروسازان خواسته ایم تا در قالب 
بسته ای عمل کنند، گفت : اول این که باید به تعهدات خود در پیش 
فروش پایبند ب��وده و آن را انجام دهند و دیگ��ر این که عرضه آن ها 
افزایش پیدا کند. در  عین  حال بحث مطالبات مربوط به قطعه سازان و 
همچنین تامین نقدینگی از محل فروش اموال مازاد خودروسازان و 
یا تامین مالی از طریق نظام بانکی نیز مطرح است. رحمانی همچنین 
گفت  که نمی توان تمام هزینه های مربوط به خودروسازان را از محل 
افزایش قیمت تامین کرد، چرا که هزینه های مالی آنها گاها تا باای 
20 درصد می رسد و تامین این هزینه از طریق کانال افزایش قیمت 

قابل توجیه نیست و سازمان حمایت قطعا آن را نمی پذیرد.

کمبود تولید، عامل گرانی پسته
در شرایطی که قیمت پسته در بازار افزایش و نوسان شدیدی داشته 
و به کیلویی حدود 200 هزار تومان رسیده است، رئیس انجمن پسته 
اعام کرد که تولید این محصول به یک پنجم پارسال رسیده است و 
بازار صادراتی پسته را هم شدیدا تحت تاثیر قرار داده اما مردم امسال 

را تحمل کنند تا از این مشکل عبور کنیم.
قیمت پسته در سال جاری با افزایش شدیدی روبرو شده و به کیلویی 
حدود 200 هزار تومان رسید حال آن که این محصول باغی یکی از 
مهمترین اقام خشکباری ایران در تولید و صادرات به شمار می رود 
که ساانه ارزآوری باایی برای کشور دارد به گونه ای که سال گذشته 

ارزش صادرات پسته و مغز پسته به بیش از یک میلیارد دار رسید.
اما امسال شاهد افزایش قیمت پسته در بازار بودیم که به گفته  محمود 
ابطحی ، رییس انجمن پسته  ناشی از کاهش تولید این محصول بوده 
اس��ت چرا که امسال  به دلیل ناآور بودن و تغییرات دمایی و اقلیمی، 
میزان تولید پسته به یک پنجم پارسال و حدود 50 هزار تن کاهش 
یافته است. وی افزود: هم اکنون در بازار مشکل کمبود داریم و باید 
ضمن توجه به بازار داخلی، ص��ادرات را نیز فراموش نکنیم چرا که 
اگر به بهانه  تامین بازار داخلی و نیاز مردم، پسته را صادر نکنیم بازار 
خارجی خود را دو دس��تی به رقیبانی همچون آمریکا هدیه کرده ایم 
چرا که ایران همواره در صدر تولیدکنندگان و صادرکنندگان پس��ته 
قرار داشته و طی سالیان متمالی رقابت تنگاتنگی با آمریکا به عنوان 

اصلی ترین رقیب خود داشته است.

امضای سند همکاری میان اوپکی ها 
و غیر اوپکی ها تا 3 ماه دیگر 

وزی��ر انرژی امارات گفت: یک توافق هم��کاری کلی میان اوپک و 
کشورهای غیراوپکی در 3 ماه آینده در عربستان به امضا خواهد رسید. 
سهیل المزروعی در ابوظبی گفت: » این سند تا پایان ماه مارس برای 
امضا آماده خواهد شد.« روز جمعه، کشورهای تولیدکننده نفت عضو 
اوپک و تولیدکنندگان غیراوپکی توافق کردند تا تولید خود را از ماه 
ژانویه 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند و که سهم اوپکی 800 
هزار بشکه در روز و سهم غیراوپکی ها روزانه 400 هزار بشکه است.

المزروعی به عنوان رئیس کنونی اوپک افزود آنها پس از 6 ماه تصمیم 
می گیرند که این توافق را تمدید کنند یا ن��ه. وی ادامه داد: »خروج 
قطر بر ما یا روند تولید اثری ندارد.« »اوپک در حال جذب کشورهای 

غیرعضو دیگری نظیر آفریقای جنوبی و دیگران است.«

دایل گرانی مرغ و تخم مرغ
رییس اتحادیه صنف پرنده و ماهی تهران، با تشریح دایل افزایش 
قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار، گفت: قیمت مرغ به کیلویی 12600 
تومان رس��یده است و اگر شرایط فراهم باش��د 1.5 ماه دیگر قیمت 

پایین می آید.
در چند ماه گذش��ته افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار ش��تاب 
بیشتری گرفت و به رغم اینکه تولید این گونه محصوات در داخل 
کشور انجام می شود و مسئوان بارها گفته اند در تولید این دو محصول 
کشور خودکفا است اما قیمت ها روز به روز باا رفت و مصرف کنندگان 
را در فشار و تنگنا قرار داد. مهدی یوسف خانی، رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان پرنده و ماهی تهران  گفت: قیمت مرغ در بازار کیلویی 
12 هزار و 600 تومان و ران مرغ کیلویی 11 هزار و 600 تومان است 
که روزانه تقریباً 200 تومان افزایش قیمت داشته است. یوسف خانی 
دایل افزایش قیمت مرغ در بازار را باا رفتن قیمت جوجه یک روزه، 
باا رفتن قیمت نهاده ها و افزایش کرایه حمل و شیطنت واردکنندگان 
خوراک دام عنوان ک��رد. رئیس اتحادیه صنف پرنده و ماهی تهران 
گفت: در حال حاضر ورودی مرغ به کشتارگاه ها 30 درصد کم شده 
است و تهیه مرغ به سختی انجام می شود و تولیدکنندگان هر قیمتی 

که دوست داشته باشند به کشتارگاه ها می دهند. 
وی با بیان اینکه یکی از دایل افزایش قیمت مرغ باا رفتن قیمت 
جوجه یک روزه است، گفت: قیمت جوجه یک روزه از 1200 تومان 

به 2800 تومان رسیده و حدود 250 درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه باا بودن قیمت نهاده ها هم تولید مرغ را کاهش داد، 
گفت: قیمت نهاده هایی مثل ذرت و سویا در روزهای گذشته افزایش 
داشته، هر کیلوگرم س��ویا از 2200 تومان به 2700 تومان و ذرت از 
1200 به 1500 تومان رسیده است. با توجه به اینکه 70 درصد قیمت 
تمام شده محصوات پروتئینی به خوراک آنها بستگی دارد بنابراین 

قیمت تمام شده تولید بسیار باا رفت. 
رییس اتحادیه صن��ف پرنده و ماهی تهران باا بودن کرایه حمل را 
دلیل دیگری برای باا رفتن قیمت مرغ در بازار عنوان کرد و گفت: 
هزینه کرایه حمل یک کامیون 10 تنی از بندر به تهران از 2 میلیون 

به 6 میلیون تومان رسیده است.
وی درب��اره دلیل افزایش قیمت تخم م��رغ گفت: کاهش تولید این 
محصول دلیل اصلی افزایش قیمت در بازار اس��ت، معدوم س��ازی 
فارم های تولیدی به دلیل شیوع آنفلوانزا باعث شد تولید این محصول 
کاهش یابد.  وی افزود: ورود تخم مرغ های وارداتی به بازار به قیمت 
13 هزار و 800 تومان تأثیر گذاشت و قیمت هر شانه تخم مرغ را تا 20 
هزار تومان پایین آورد اما زمانی که پشتیبانی امور دام دو روز توزیع را 

انجام نمی دهد قیمت باا می رود.

نرخ دار، سکه و طا در بازار روز گذشته نیز به روند کاهشی خود ادامه داد. نرخ هر دار آمریکا در معامات دیروز 
گروه

با کاهش 400 تومانی به 10 هزار و 500 تومان رسید تا به این ترتیب رکورد کمترین قیمت ها از 7شهریور ماه اقتصادی
را بشکند. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز با کاهش قابل توجه بیش از 150 هزار تومانی در یک روز به 
سه میلیون ۶00 هزار تومان رسید. بازیگران ارزی پیش بینی می  کنند تقاضای دار در روزهای آینده به صورت 
مستمر کاهش داشته باشد و به تبع ان روند کاهشی قیمت ها را پیش بینی می کنند.  در بازار طا نیز فعاان این حوزه پیش بینی 
می کنند که قیمتها در روزهای آینده روندی کاهش�ی داشته باشد. نرخ دار از مولفه های تاثیرگذار بر قیمت سکه است و کاهش 
قیمت ارز شاخص بر قیمت سکه نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت. فعاان بازار معتقدند سیاست های اخیر بانک مرکزی از اصلی 
ترین دایل ریزش قیمت ها در بازار ارز است؛ بازاری ها می گویند: محدودیت های اخیر چک تضمینی و تراکنش های بانکی عامل 
مهمی است که موجب ارزانی قیمت ها در این بخش شده است. همچنین  گشایش های مالی با بانک های چینی، آزادسازی  واردات 

ارز به کشور و از همه مهمتر نبرد بانک مرکزی با سفته بازان از دیگر دایل مهم روند کاهشی قیمت هاست. 
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کاهش  ۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی از شنبه
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از آغاز کاهش قیمت و ارزانی در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت: 
»چهار برند مطرح لوازم خانگی قیمت محصوات خود را 10 تا 15 درصد کاهش داده اند و مردم می توانند از 

شنبه به آن ها مراجعه کرده و نیاز خودشان را تامین کنند.«
لوازم خانگی یکی از پرنوسانان ترین بازارها در ماه های گذشته بود که متاثر از افزایش قیمت ارز و البته برخی 
س��ودجویی ها مشکاتی را برای مردم به وجود آورده بود، اما محمد طحان پور، رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی  در این باره گفت: »از ش��نبه هفته آینده چهار برند مطرح داخلی و خارجی لوازم خانگی قیمت 

محصوات خود را کاهش می دهند و مردم می توانند از آن ها کااهای مورد نیازشان را خریداری کنند.«
وی افزود: »افزایش قیمت ها و کاهش تقاضای ناش��ی از کاهش توان خرید مردم س��بب شد تا این برندها 
نسبت به کاهش قیمت خود اقدام کنند و مسلما بقیه برندهای لوازم خانگی نیز همین کار را انجام می دهند 
چرا که نرخ ارز نیمایی که مورد استفاده این صنعت بود، کاهش یافته و برخی از صاحبان این صنعت به دلیل 
اینکه احتمال افزایش دوباره نرخ ارز را می دیدند، قیمت های خود را نگه داشتند اما در ماه های گذشته نوسان 

چندانی را ندیدند و بنابراین قیمت های خود را کاهش دادند.«
طحان پور با اشاره به این که برندهای خارجی اعمال کننده کاهش قیمت آلمانی و ترکیه ای هستند  به ایسنا 
گفت: »در این شرایط سوال این صنف این است که خودروسازان چرا قیمت خود را کاهش نمی دهند چرا که 
اگر کاهش نرخ ارز نیمایی سبب شده تا هزینه های تولید لوازم خانگی کمتر شود، خودروسازان هم که مواد 
اولیه ش��ان تا 90 درصد با تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی  است چرا کاهش قیمت نمی دهند کسی با آن ها 
کاری ندارد.« رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی گفت: »از مردم درخواس��ت می کنیم که به هنگام 
خرید لوازم خانگی، نیاز خود را از هر فروش��گاه و مغازه ای تامین نکنند و حتما قبل از خرید پروانه آن را چک 
کنند و دوم اینکه قبل از خرید، لیست قیمت رسمی و شرکتی را با سربرگ و مهر و امضاء رسمی از فروشنده 

بخواهند و از آن هایی که 10 تا 15 درصد کاهش قیمت را اعمال کرده اند، خریداری کنند.«
وی با بیان اینکه لوازم خانگی را مدت دار نخرید، تاکید کرد: »برخی فروشگاه ها و مغازه های اجاره ای بدون 
پروانه وج��ود دارند که لوازم خانگی را زیر قیمت به مردم می فروش��ند و زمان تحویل کاا را یک ماه بعد یا 
حتی بیش��تر اعام می کنند، اما مردم توجه کنند که به هیچ وجه از آن ها چیزی نخرند و حتما به فروشگاه ها 

و نمایندگی های معتبر مراجعه کنند.«

تابلوی اوراق تسهیات مسکن باز قرمز شد
اگرچه تاش ها برای نجات اوراق تسهیات مسکن از سقوط قیمتی ادامه دارد، اما به دلیل کاهش شدید 
معامات مسکن، اقبال سرمایه گذاران به این اوراق به شدت کاهش یافته است. در حالی که هفته گذشته 
به دلیل کاهش شدید تقاضای خرید اوراق تسهیات مسکن، قیمت این برگه ها در بازار سرمایه با ریزش 
به زیر 50 هزار تومان در تع��دادی از نمادهای معاماتی همراه بود، اما در معامات ابتدای هفته جاری ، 
با اقبال مش��تریان روبه رو شد و دوباره در چند نماد شاهد سبزپوش شدن تابلوی فرابورس بودیم که این 
فرآیند موقتی بود و دوباره قیمت ها در گرانترین نماد به کانال 57 هزار تومانی بازگش��ت. به گونه ای که 

تابلوی فرابورس بار دیگر در معامات روز گذشته اوراق تسهیات مسکن، قرمزپوش شد.
با توجه به اینکه تاش های نهادهای باادستی اعطای تسهیات مسکن برای متوازن نگه داشتن قیمت 
این اوراق، عمدتا در نقش ُمس��کن ظاهر می شود، بار دیگر تابلوی فرابورس در معامات روز گذشته به 
رنگ قرمز درآمده و دیگر خبری از برگه های تسهیات مسکن 60 هزار تومانی نیست. به خصوص که بر 
اساس اعام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در آبان ماه امسال تنها 7 هزار و 
200 فقره معامله مسکن به ثبت رسید که کمترین میزان معامات مسکن در 8 ماه امسال بوده است. این 

افت شدید معامات مسکن در کاهش قیمت اوراق تسهیات مسکن بی تأثیر نبوده است.
در معامات روز گذشته اوراق تسهیات مسکن، بیشتر نمادها در بازه قیمتی 52 تا 57 هزار تومان در نوسان 
هستند و تنها 3 نماد اوراق تسهیات مسکن صادره در ماه های اردیبهشت و آذر 96 )9602 و 9609( و مهر 

97 )تسه 9707( در گران ترین معامله روز گذشته تا 57 هزار و 200 تومان رسیدند.
همچنین ارزان ترین برگه تس��هیات مسکن در معامات روز گذش��ته بازار سرمایه به برگه تسهیات 
مسکن صادره در تیر امس��ال )9704( که 53 هزار و 700تومان به فروش رسید، تعلق دارد. ضمن اینکه 
در 12 نماد نیز قیمت برگه ها در بازه 55 هزار تومانی قرار دارد که بخش اعظم معامات روز گذشته بازار 

اوراق تسهیات مسکن را به خود اختصاص داده است.
در حالی که میزان استقبال مش��تریان به برگه های تسهیات مسکن در معامات ابتدایی هفته جاری 
نسبت به هفته های گذشته از رشد خوبی برخوردار بود و در 7 نماد معاماتی، تعداد برگه های جابه جا شده 
باای 1000 فقره بود، اما در معامات روز گذشته بار دیگر شاهد افت سنگین حجم معامله اوراق هستیم 
به گونه ای که در 15 نماد معاماتی اوراق تسه،  خرید و فروش با کمتر از 100 برگه در هر نماد انجام شد. 

همزمان با ارائه بودجه س�ال آینده و  بررس�ی آن در مجلس، 
موضوع سرنوش�ت یارانه های نقدی در سال 98 در روزهای 
اخیر م�ورد توج�ه قرار گرفته اس�ت. ب�ر اس�اس اظهارات 
رییس س�ازمان برنام�ه و بودج�ه، منابع یارانه نقدی س�ال 
آینده به استان ها واگذار می شود تا به صورت راحت تری در 
خصوص واجدین دریافت یاران�ه اعمال نظر کنند. همچنین 
خبرها حاکی از این است که آیین نامه حذف یارانه پردرآمدها 

به هیات وزیران می رود.

رییس سازمان برنامه با تاکید بر اینکه حذف یارانه پردرآمدها بصورت 
سلیقه ای نخواهد بود، گفت: »آیین نامه اجرایی این اقدام، در سازمان 
برنامه تدوین و به تصویب هیات وزیران می رود«. محمدباقر نوبخت در 
حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه با وزیر صنعت، معدن و تجارت برای 
ایجاد 270هزار فرصت شغلی جدید در بخش صنعت و معدن، در جمع 
خبرنگاران در خصوص س��از و کار حذف اف��راد پردرآمد از صف یارانه 
بگیران اظهار داشت: »سال آینده نیز مشابه سال جاری برای خانوارهایی 
که اس��تحقاق دریافت یارانه را دارند 45 ه��زار و  500 تومان در هر ماه 
باید پرداخت کنیم.« رییس س��ازمان برنامه و بودجه کشور افزود: »اما 
قانونگذار تعیین کرده افرادی که زیر سه میلیون تومان درآمد دارند باید 
از این یارانه اس��تفاده کنند و افرادی که باای سه میلیون تومان درآمد  
دارند دیگر مس��تحق دریافت نیس��تند از این رو باید این اقدام را انجام 

دهند که این خانوارها را می شناسند.«
به گزارش خبرگزاری ها، وی ادامه داد: »اگر وزارت تعاون و س��ازمان 
هدفمندی بخواهند نزدیک به 80 میلیون نفر را شناسایی کنند قطعا کار 
دشواری اس��ت. بنابراین برای اینکه به صورت غیرمتمرکز عمل کرده 
و از ظرفیت استان ها استفاده کنیم قرار شد بر اساس کمیت و جمعیت 
هر اس��تان، اقدامات در این خصوص را به شورای برنامه ریزی استان 

واگذار کنیم.«
نوبخت تاکید کرد: »قطعا در این روند رفتارهای س��لیقه ای نخواهیم 

داش��ت. اول آن که پرداخت ها در چارچوب آیین نام��ه اجرایی صورت 
می گیرد که هر سال سازمان برنامه و بودجه باید آن را تهیه کند و هیأت 
وزیران تصویب کند. به همین جهت دقیقا شاخص ها برای پردرآمد یا 

کم درآمدی شناسایی صورت خواهد گرفت.«
معاون رییس جمهور با بیان اینکه ضابطه ها در این آیین نامه مشخص 
می شود، گفت: »افرادی که دیگر یارانه دریافت نکنند می توانند نتیجه 
کار را در پیشرفت طرح های عمرانی اس��تان شان و یا کمک به اقشار 
کم درآمد ببینند.« وی با بیان اینکه این روند به عدالت نزدیک تر است، 
اظهار داش��ت: »واگذاری روند حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه به 
استان ها به مراتب بهتر از این است که عده ای در تهران بنشینند و برای 

تمام شهرها تصمیم بگیرند.«
وی همچنین در خصوص اینکه آیا مبل��غ 45 هزار و 500 تومان برای 
یارانه نق��دی افزایش خواهد یافت، گفت: »کس��ی که می خواهد این 
مبلغ را افزایش دهد باید منابعی نیز برای آن در نظر بگیرد. این در حالی 

است که طبق قانون در صورت تغییر قیمت حامل های انرژی و مباحث 
دیگری در قانون هدفمندی مشخص ش��ده می توان مبلغ یارانه ها را 
افزایش داد اما این در حالی اس��ت که دولت به دنبال کاهش تورم است 

از این رو تصمیمات ما همه جانبه خواهد بود.«
نوبخ��ت افزود: »ما باید رعایت حال مردم را هم در خصوص گرانی ها، 
هم در خصوص قاچاق و افزایش مصرف داشته باشیم. به هر حال آنچه 
در بودجه سال آینده مشخص شده همین قیمت های موجود است. اما 

باز هم تصمیم نهایی را مجلس می گیرد.«
نوبخت همچنین در خصوص حقوق بازنشستگان گفت: »برای افزایش 
حقوق بازنشس��تگان تمایزی میان افراد قائل نیس��تیم و همه از جمله 

کارمندان و بازنشستگان از متوسط 20 درصد استفاده خواهند کرد.«
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: »پلکانی کردن افزایش حقوق و در 
نظر گرفتن ضریب بیش از 20 درصد برای کم درآمدها و ضریب کمتر از 

20 درصد برای پردرآمدها بستگی به نظر مجلس دارد.«

آیین نامه حذف یارانه پردرآمدها به هیات وزیران می رود



512/17آگهی مزایده اموال غیر منقول *
در پرونده کاسه 950166 این اجرا آقای/خانم مهین مسعودی فرزند علی طبق دادنامه قطعی شماره 9209975115101297 صادره از شعبه 
48 دادگاه عمومی و حقوقی مشهد و اجرائیه شماره بایگانی 910020 مورخه 1394/12/9 محکوم به 1/128/857/488 ریال در حق محکوم 
له آقای/خانم سعید رفیعی راد و پرداخت 59/086/046 ریال نیم عشر دولتی شده است نظر به اینکه جهت استیفای دین یک قطعه زمین 
پاک ثبتی فرعی 3 از اصلی 21 بخش 7 چناران به شماره ثبت 132080 مقدار 66 قسمت از 507 قسمت دو سهم از هفت سهم یک سهم 
از مدار 20 سهم شش دانگ از مزرعه و قنات سنقاسی بخش گلبهار دهستان بیزکی با بافت خاک اراضی متوسط و کاربری زراعی فاقد آب 
توسط کارشناس به قیمت ارزش کل 280/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. روز یکشنبه مورخه 1397/10/16 از ساعت  10/30 الی 11/30 
در محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی گلبهار از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده حوزه قضایی به فروش می رسد،کلیه طالبین 
به خرید می تواند جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدیدحداقل پنج روز قبل از موعد مزایده به این دفتر مراجعه نمایند. ازم به ذکر است 
که مبلغ مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار و حداقل 10 درصد بهای فروش نقدا و  فی 
المجلس از برنده مزایده وصول خواهد شد و تحویل و تخلیه مورد مزایده تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد و هزینه نقل 

وانتقال ملک به عهده خریدار می باشد.  
دادورز اجرای احکام مدنی گلبهار -محمدی

512/18آگهی
پرونده کاسه:9709987795800271 شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش گبهار تصمیم نهایی شماره:9709977795800531؛ شاکی:آقای 
مرتضی عبدالهی فرزند احمد به نش�انی اس�تان خراسان رضوی- شهرستان چناران- شهر چناران- مسجد اعظم میان سوم سمت چپ 
پاک 131؛ و متهمین: 1- آقای حسینعلی صبوری فرزند علی به نشانی خراسان رضوی-چناران- گلبهار-روستای سراسیاب 2- آقای نصیر 
بخش�ی فرزند عبدالرحیم به نشانی؛ اتهام ها: 1- ساخت مشروبات الکلی2- نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره 3-توهین به مامورین 
نی�روی انتظامی 4-نگهداری یک عدد تجهیزات تح�ت کنترل باطوم؛ رأی دادگاه: در خصوص اتهام:1- حس�ین علی صبوری فرزند علی 
،متولد1349، بی سواد، متاهل،فاقد سابقه کیفری،اهل وساکن روستای سرآسیاب متهم است به توهین به مامور نیروی انتظامی حین انجام 
وظیفه 2- نصیر بخش�ی فاقد مشخصات بیشتر و متواری دائر بر الف(نگهداری و ساخت 50 لیتر مشروبات الکلی دست ساز.ب(نگهداری 
تجهیزات دریافت از ماهواره ج(نگهداری یک عدد تجهیزات تحت کنترل باطوم موضوع گزارش مامورین انتظامی و شکایت اولیه مرتضی 
عبداللهی دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی، صورتجلسه کشف مشروبات الکلی،و صرف نظر از اعام رضایت مامور شاکی ، نتیجه 
آزمایش مایعات مکشوفه که دالت بر وجود الکل  در آن دارد و نظر به عدم حضور متهم ردیف دوم علی رغم اباغ قانونی و مجموع محتویات 
پرونده بزهکاری متهمین از نظر این مرجع محرز و مسلم است باستناد ماده 702- 609 قانون مجازات مصوب 1375،مواد 19 و 215 قانون 
مجازات اسامی مصوب 1392 و ماده 69 تبصره 3 ماده 19 و بند الف ماده 86 از قانون اخیرالذکر و باستناد ماده1، تبصره ماده 3 و بند الف 
ماده 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل شش ماه حبس 
تعزیری و متهم ردیف دوم بابت اتهام فقره اول به یکس�ال حبس تعزیری و هفتاد و چهارضربه ش�اق تعزیری و به پرداخت 125 میلیون 
تومان جزای نقدی معادل تا پنج برابر ارزش عرفی مشروب مکشوفه و معدومیت آن با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت اتهام فقره دوم به 
پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی درجه هشت و بابت اتهام فقره سوم به نه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد. بدیهی است 
مقررات تعدد جرم در مورد جرایم با مجازاتهای درجه هفت و هشت اعمال نمی گردد.النهایه باتوجه به سن متهم ردیف اول و رضایت مامور 
شاکی و پیش بینی اصاح مشارالیه در صورت عدم اجرای تمام مجازات و فقدان سابقه کیفری موثر باستناد مواد 46، 48،49، 52، 54 قانون 
مجازات اس�امی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای تمام مجازات به مدت 2 س�ال صادر واعام می گردد.در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی 
موجب حد،قصاص،دیه یا تعزیر تادرجه هفت از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق محکومیت تعلیقی بی اثر و در صورت ارتکاب جرائم 
فوق در ردیف دوم غیابی ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت یاد شده ظرف 20 روز قابل اعتراض 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد و نسبت به شاکی و متهم دیگر به شرح اخیر قابل اعتراض می باشد.رایگان
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش گلبهار 

512/19آگهی اباغ دادنامه به آقای سید حسن غراب بایگی*
در خصوص اتهام آقای سید حسن غراب بایگی فرزند سیدعلی نظر به اینکه وفق دادنامه شماره 9709977795601499-1397/09/11 کاسه 
بایگانی 970778 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلبهار موضوع شکایت محمود طاهری با شریک فرزند قنبر با توجه به اینکه نامبرده 
به اتهام س�رقت به تحمل دو س�ال حبس و 74 ضربه شاق و رد مال محکوم شده است که رأی صادره غیابی و ظرف 20 روزپس از اباغ قابل 

واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/20آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول*
در پرونده کاسه 970122 این  اجرا محکوم علیه شرکت رک)قطارشهری(محکوم به پرداخت مبلغ 512/754/833 در حق حیدر اصغری عظیم 
فرزند شیرعلی و مبلغ 1/800/000 نیم عشر دولتی گردیده است نظر به اینکه بابت بدهی محکوم علیه اموال منقول اجزای قالب به وزن تقریبی 
30 تن از قرار هر کیلو 22/000 ریال و در مجموع 660/000/000 ریال که توس�ط کارش�ناس ارزیابی و قیمت گذاری شده که توقیف و در مورخه 
1397/10/09 از ساعت 10/30 الی 11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در محل اجرای احکام 
مدنی دادگاه گلبهار به فروش می رسد، طالبین به خرید می تواند جهت بازدید از مال مطروحه پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 
نمایند تا هماهنگی ازم بعمل آید ، مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به بااترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ، ضمنا کسانیکه تمایل 
به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند در روز مزایده می بایست 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری 

واریز نمایند. پس از تنفیذ مزایده و مراحل قانونی مال مورد مزایده به خریدارآن تحویل می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه بخش گلبهار  

512/21آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جعفر قربان پور شلنگرد فرزند قربان*
خواهان آقای ابوالفضل محمدی بربر دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای جعفر قربان پور ش�لنگرد فرزند قربان  به خواس�ته اثبات وقوع 
بیع والزام به تنظیم س�ند رس�می ملک و ابطال اسناد دریافتی از بنیاد مستضعفان مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
9709987795800493 شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش گلبهارثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/06 ساعت 11 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/22آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 3/961523 آقای بهروز طالب پور فرزند به اتهام تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز 
در شعبه سوم دادگاه گلبهار حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهدشد.رایگان
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/23آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسینعلی عودی فرزند اکبر*
خواهان آقای محمدرضا امینی گرام دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای حس�ینعلی عودی فرزند اکبر به خواسته اعسار از پرداخت هزینه 
دادرس�ی مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاس�ه 9709987795800603  شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش گلبهارثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 1397/11/09 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/24آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای
 قاسم مطیعی پور فرزند داخل خواهان آقای محمد پریشان توندری فرزند داداله دادخواستی به طرفیت خوانده قاسم مطیعی پور فرزند داخل 
به خواس�ته الزام به تنظیم سند یکدستگاه خودرو س�واری پراید صبا جی تی ایکس آی مدل 1388 به شماره شهربانی 821 ص52 ایران 14 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987201200219 ش�عبه دوم شورای حل اختاف شهر خلیل آباد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 16 تعیین که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف شهر خلیل آباد

512/25برگ اجرائی
کاسه پرونده شورا:521-96؛ مشخصات محکوم علیه:1- علیرضا خشت زرین فرزند علی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان2- حسین شفیعی 
فرزند فرج ا.. شغل آزاد به نشانی مجهول المکان؛ مشخصات محکوم له: ناصر محمدی فرزند موسی به نشانی قوچان-خ ناصرخسرو-روبروی شورا 
موسسه حقوقی محمدی ؛محکوم به : به موجب رای شماره 24 تاریخ 1397/1/28 شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان قوچان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محکوم است به: حکم به محکومیت خوانده ردیف اول علیرضا خشت زرین به پرداخت مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال بابت 
اصل خواست و خسارت تأخیرتأدیه از زمان سررسید الی اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیز نیم عشر دولتی طبق نظر 
اجرای احکام در حق دولت محکوم می نماید. 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 11 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/26برگ اجرائی
کاسه پرونده شورا:522-96؛ مشخصات محکوم علیه:1- فرج ا... شفیعی فرزند غامرضا شغل آزاد به نشانی مجهول المکان2- حسین شفیعی 
فرزند فرج ا.. شغل آزاد به نشانی مجهول المکان؛ مشخصات محکوم له: ناصر محمدی فرزند موسی به نشانی قوچان-خ ناصرخسرو-روبروی 
ش�ورا موسس�ه حقوقی محمدی ؛محکوم به : به موجب رای شماره 87 تاریخ 1397/2/31 شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان قوچان که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:خوانده آقای فرج ا... شفیعی محکوم است به پرداخت پنج میلیون تومان به عنوان اصل خواسته 
ضمائم مبلغ یکصد و سی و دو هزار تومان بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک الی یوم الوصول با نرخ 
تغییر تورم شاخص بانک مرکزی در اجرای احکام در حق خواهان و نیز مبلغ  نیم عشر دولتی طبق نظر اجرای احکام در حق دولت محکوم می 
نماید. 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 11 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/27رأی شورا
کاس�ه:5/359/97 ؛مرجع رس�یدگی شورای حل اختاف حوزه 5 ؛ به نش�انی :تربت حیدریه،میدان شهدا، جنب دادگستری؛ خواهان:آقای 
ابوالفضل یوس�ف زاده ش�هن آبادی به نشانی تربت حیدریه،بلوار امام رضا 76/6 ، چهارراه دوم، میان دوم منزل خسروی؛ خوانده:1- حسین 
فتوحیان 2- میترا مهدیزاده 3- کورش حسینی به نشانی مجهول المکان؛ موضوع:الزام به تنظیم سند خودرو نیسان مدل 1384 به شماره 
انتظامی 567 ب 51 ایران 36، رأی شورا: در خصوص دعوای آقای ابوالفضل یوسف زاده شهن آبادی فرزند عباس به نشانی تربت حیدریه ،بلوار 
امام رضا 76/6، چهارراه دوم ،میان دوم منزل خسروی به طرفیت 1- آقای حسین فتوحیان فرزند قدرت اله 2- میترا مهدیزاده 3- کورش 
حس�ینی فرزند حمیدرضا همگی مجهول المکان به خواس�ته الزام به تنظیم سند یک دستگاه خودرو نیسان مدل 1384 به شماره انتظامی 
567 ب51 ایران 36 فعا مقوم به پنج میلیون تومان با این توضیح که خواهان اظهار داشته است: به موجب مبایعه نامه پیوست دادخواست 
تقدیمی خودروی مذکور در س�تون خواس�ته را از خوانده اول خریداری که نامبرده متعهد به تنظیم سند رسمی گردیده که تا کنون اقدامی 
جهت تنظیم سند نکرده وتقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی را نموده است . علیهذا با توجه به استعام شماره 
1656-1955/13/508/8 پلیس راهور ناجا و اینکه خواهان رابطه قراردادی خود را با ارائه مبایعه نامه ذکر شده به شماره 148934 اثبات نموده 
است،دعوای خواهان را در این مرحله از رسیدگی محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 220 و 209 و 10 و 362 قانون مدنی حکم به الزام خوانده 
ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند به نام خواهان و خوانده اول را مستندا به ماده 519 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی محکوم به پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه هزار ریال بابت خسارات دادرسی اصدار و اعام می دارد و در 
خصوص قسمت دیگری از خواسته خواهان مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را اصدار واعام می دارد. رأی اصداری در خصوص محکومیت غیابی و ظرف بیست 
روز قابل واخواهی در همین شورا و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه می باشد و نسبت به قرار 

ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی می باشد.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختاف تربت حیدریه

512/28آگهي حصر وراثت
آقای علیرضا حیرانی فرزند محمدعلی تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه  یک شوراي حل اختاف تربت 
حیدریه ارجاع وبه کاسه 970056/ش 1 ثبت که چنین اشعار داشته محمد علی حیرانی فرزند رضا در تاریخ 1385/11/9  به رحمت ایزدي 
پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- علی رضا حیرانی فرزند محمد علی  ش.ش 27162 متولد 1349 پسر متوفی 2-حسن 
حیرانی فرزند محمد علی  ش.ش 885 متولد 1357 پسر متوفی3- سمیرا حیرانی فرزند محمد علی  ش.ش 0690046901 متولد 1368 دختر 
متوفی4-زهرا حیرانی فرزند محمد علی  ش.ش 22850 متولد 1344 دختر متوفی 5- سکینه حیرانی فرزند محمد علی  ش.ش 372 متولد 
1353 دختر متوفی6- مریم حیرانی فرزند محمد علی  ش.ش 1790 متولد 1361 دختر متوفی 7- فاطمه حیرانی فرزند محمد علی  ش.ش 
22849 متولد 1342 دختر متوفی8- منیره حیرانی فرزند محمد علی  ش.ش 413 متولد 1364 دختر متوفی 9- محمدرضا وحیدی فر فرزند 
محمد علی  ش.ش 29518 متولد 1351 پسر متوفی 10- شهربانو درویش فرزند رجب ش.ش 56 متولد 1324 همسر متوفی ، وبجز نامبردگان 
فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کس�ي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازس�ري ورسمي داشته باشد.

ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه یک شوراي حل اختاف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه یک  شوراي حل اختاف تربت حیدریه

512/29آگهی
در خصوص دعوی محمد رضا تقی زاده به طرفیت شما )سید حسین حلیمی( مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیرتادیه 

و مطالبه وجه بابت چک در تاریخ 1397/10/16 ساعت 10 صبح جهت مزایده در این اجرا حاضر شوید.
شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/30آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970841 ب 1 آقای هلیل ابراهیم ای فرزند حسن به اتهام بی احتیاطی حین رانندگی منجر به مصدومیت موضوع شکایت 
شاکی آقای محمدرضا رحیمی فرزند محمود تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون 
آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در شعبه 
اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب قوچان حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهدشد.
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان 

512/31آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 950772 ب 1 آقای محمد گل زاده فرزند صراط علی به اتهام مشارکت در آدم ربایی ومشارکت در اخذسفته به عنف به 
مبلغ 20 میلیون تومان وعمل منافی عفت موضوع شکایت شاکی آقای عبدالعظیم شفاعتی تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده 
مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقاب قوچان حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان 

512/32آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970303 ب 1 آقای مجتبی ساکی فرزند خیرعلی به اتهام کاهبرداری اینترنتی موضوع شکایت شاکی آقای امید محمد 
حسن زاده فرزند مجید تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی وانقاب قوچان حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهدشد.
بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان 

512/33آگهی اباغ دادخواست و تجدیدنظرخواهی
بدین وسیله به آقای عبدالواحدگرگیج مقدم فرزند خالقداد فعا مجهول المکان اباغ می شود که خداداد مهرطینت ورانلو دادخواستی به 
خواسته تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 477 مورخه 97/9/7 صادره از پرونده کاسه 312-97 ش2  به طرفیت شما به دبیرخانه 
شعبه 2 شورا ارائه نموده اند. 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 2 شهرستان قوچان به نشانی خ ناصرخسرو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 
دادخواس�ت وضمائم را دریافت و در مهلت مقرر10 روز از تاریخ آگهی چنانچه دلیل و مدرکی دارید کتبا به دفتر ش�عبه دوم ارائه دهید. در 

صورت عدم حضورپرونده با کیفیت حاضر در مرجع تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

آگهی تغییرات شرکت فاخ ورک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1995 و شناسه 
ملی 10380163152 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : 1 -موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران به عنوان بازرس اصلی و آقای 
احس�ان حسینی به ش�ماره ملی 0938883984 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )312947(
آگهی تغییرات شرکت آبادگران فات شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19429 و 

شناسه ملی 10380349610 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 
- محل ش�رکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مش�هد، آدرس : مشهد- میدان راهنمایی خیابان 
دس�تغیب- کوچه دستغیب 2 پاک 148 کدپس�تی 9185615895 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )312949(
آگهی تغییرات موسسه خیریه امام حسن عسگری چهارراه شهدا موسسه غیر تجاری به 

شماره ثبت 2457 و شناسه ملی 10380489327 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/03/27 به استناد نامه شماره 
3853/2/4915 مورخ 1397/07/29 فرمانداری شهرس�تان مش�هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای 
حسین شمس�ی زاده قمی به کد ملی 0931256488بعنوان عضو اصلی اقای علی اکبرداودی شریف 
اباد به کد ملی 6439714112 اقای سیدمحمد غفوریان حیدری به کد ملی 0939401665 اقای حسن 
رضاخواه مقدم به کد ملی 0944601855 به اقای براتعلی ش�کیبایی فربه کد ملی 0944071619 اقای 
حسین کشاورز به کد ملی 0849599938و اقای حسن فدائی تبریزی به کد ملی 0939465485 بعنوان 
اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند.اقای غامرضا ثابت حسینی به کد ملی 0940429225بعنوان 
عضو علی البدل اول هیات مدیره برای مدت دو س�ال انتخاب ش�دند اقای محمود قاسمی به کد ملی 
0943911052بعنوان عضو علی البدل دوم ابوالقاسم ربانی زوارزاده باکدملی 0940255030 بعنوان بازرس 
اصلی اقای حسن فیروزی باکدملی 0939290952 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )312957(
آگهی تغییرات شرکت کیان افروز سینا شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 45780 و 

شناسه ملی 10380617290 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ملیحه 
رامکچی به شماره ملی 0932871291 به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل خانم فرزانه دربان 
مقامی به شماره ملی 0942621735 به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای مهرزاد ثابتی نیری به 
شماره ملی 0940950669 به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مدت تصدی تا تاریخ 29/05/1399 
انتخاب گردیدند . وکلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش�رکت اعم از چک – س�فته – بروات – 
قراردادها و عقود اس�امی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر ش�رکت 

معتبر خواهد بود
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )312958(
آگهی تغییرات شرکت آبادگران فات شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19429 و 

شناسه ملی 10380349610 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م�ورخ 1397/09/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : 1 - حس�ن روح بخش ارفعی کدمل�ی 0938462598- محمدابراهیم خزاعی کدملی 
0938473573 - احد توس�لی کد ملی 1082839056 به س�مت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو س�ال انتخاب گردیدند. -2بازرسان شرکت به ش�رح ذیل برای مدت یکسال مالی تعیین 
گردیدند. بازرس اصلی : حسین فارسی کد ملی 0943395941 بازرس علی البدل : زهرا رضازادگان 

طوس کد ملی 0938592114 -2 روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )312974(

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002043 مورخه 1397/08/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی خانم عادله مرتضائی فرزند محمد علی بشماره 
شناسنامه 7 صادره از ساوجباغ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 258/77 متر مربع پاک 35 اصلی واقع در سیدجمال الدین 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد علی مرتضایی موضوع سند 38877 مورخه 1345/08/19 دفتر خانه 17 تهران محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/21
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1774

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002042 مورخه 1397/08/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی خانم محترم البرزی اوانکی فرزند یونسعلی بشماره 
شناسنامه 614 صادره از قزوین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 275 متر مربع پاک 36 اصلی واقع در صالح آباد خریداری از 
مالک رسمی شهرداری نظراباد موضوع سند 194493 مورخه 1382/04/26 دفترخانه 309 تهران محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/21
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک نظرآباد :1775

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
شماره 139760331055002045 مورخه 1397/08/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای محمد صادقی فسخودی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 350 صادره از شمیران در 1/2 دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 211/88 متر مربع پاک 36 اصلی واقع در 
صالح آباد خریداری از مالک رسمی شهرداری نظراباد موضوع سند 194493 مورخه 1382/04/26 دفترخانه 309 تهران محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/21
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1776

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
شماره 139760331055002046 مورخه 1397/08/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی خانم مریم صادقی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 836 صادره از شمیران در 1/2 دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 211/88 متر مربع پاک 36 اصلی واقع در صالح 
آباد خریداری از مالک رسمی شهرداری نظراباد موضوع سند 194493 مورخه 1382/04/26 دفترخانه 309 تهران محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/21
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1777

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای 
شماره 139760331055002047 مورخه 1397/08/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای منصور صادقی فسخودی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 236 صادره از شمیران در 1/2 دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 211/88 متر مربع پاک 36 اصلی واقع 
در صالح آباد خریداری از مالک رسمی شهرداری نظراباد موضوع سند 194493 مورخه 1382/04/26 دفترخانه 309 تهران محرز گردیده 
اس�ت . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/06تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/21
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1778

آگهی  درخواست انحصار  وراثت 
  خانم همه جان پات   دارای س�ند س�جلی 692- 1338  درخواس�تی به خواس�ته صدور گواهی انحصار وراثت  تقدیم  شورای حل اختاف  
دهدشت نموده که به  کاسه 9709987428100747   ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی آن اظهار نموده که مرحوم غظنفر آبادار  فرزند برفی 
در تاریخ 97/5/16 به رحمت ایزدی پیوس�ت و  ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1. حمیدرضا آبادار فرزند غظنفر  به ش ش  4240459494  
تاریخ تولد 1377 پسر متوفی 2. آسیه آبادار فرزند غظنفر به شماره شناسنامه 54 تولد 1358 دختر متوفی 3. فاطمه آبادار فرزند غظنفر  
به ش�ماره شناس�نامه 4240503280   تاریخ تولد 1379  دختر متوفی 4. عصمت  آبادار فرزند غظنفر به ش�ماره شناس�نامه 46 تولد 1364 
دختر  متوفی 5.  زلیخا آبادار فرزند غظنفر به ش�ماره شناس�نامه 4240190665   تولد 1370 دختر متوفی  6. طیبه آبادار فرزند غظنفر به 
شماره شناسنامه 4240327385   تولد 1373 دختر متوفی  7.  همه جان  پات فرزند سوخته به شماره شناسنامه 692    تولد 1338 همسر 
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 

اعتراض دارد و یا و صیت نامه ای از متوفی نزد او باشد  ظرف یک ماه از تاریخ نشر  این آگهی به شورا تقدیم   واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف  شماره یک دهدشت 

آگهی  درخواست انحصار  وراثت 
  آقای مراد تقوی پور عروه دارای سند سجلی 554 – 1337 درخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت  تقدیم  شورای حل اختاف  
لنده نموده که به  کاسه 243/1/97 ثبت شعبه اول شورا گردیده و طی آن اظهار نموده که مرحوم بی بی جان تقوی پور فرزند محمدمراد 
در تاریخ 1393/10/8 به رحمت ایزدی پیوست و  ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1. آقا مراد تقوی پورعروه فرزند سید محمد مراد به شماره 
شناسنامه 544 تاریخ تولد 1337  نسبت با متوفی برادر متوفی 2.  حوری تقوی پور عروه فرزند سید محمدمراد  به شماره شناسنامه 2 تاریخ 
تولد 1316 نسبت با متوفی خواهر متوفی 3.   زاده صائب خرم فرزند سید محمدمراد به شماره شناسنامه 919 تاریخ تولد 1336  نسبت با 
متوفی  خواهر متوفی 4. ترنج  تقوی پور عروه فرزند صید محمدمراد به ش�ماره شناس�نامه 570 تاریخ تولد 1350 نسبت با  متوفی خواهر 
متوفی 5. آفتاب تقوی پورعروه فرزند سیدمحمدمراد به شماره شناسنامه 571 تاریخ تولد 1351 نسبت با  متوفی  خواهر  متوفی 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 اعتراض دارد و یا و صیت نامه 

ای از متوفی نزد او باشد  ظرف یک ماه از تاریخ نشر  این آگهی به شورا تقدیم   واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف  شماره یک شهر لنده 

آگهی  درخواست انحصار  وراثت 
  خانم  دولت کشاورز اصل دارای سند سجلی 321 – 1346 درخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت  تقدیم  شورای حل اختاف  
دهدش�ت نموده که به  کاس�ه 9709987428100726   ثبت ش�عبه اول ش�ورا گردیده و طی آن اظهار نموده که مرحوم عی پاتر فرزند 
محمدعلی در تاریخ 1395/04/12 به رحمت ایزدی پیوست و  ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1.  دولت کشاورز اصل فرزند اله کرم به شماره 
شناسنامه 321 تولد 1346 همسر متوفی 2. قنصور  رجائی نژاد فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 28  تولد 1310 برادر متوفی  و اغیر  
اینک پس از تشریفات قانونی و  به استناد به ماده 361 قانون امور حسبی  مراتب را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس اعتراض دارد و یا و 

صیت نامه ای از متوفی نزد او باشد  ظرف یک ماه از تاریخ نشر  این آگهی به شورا تقدیم   واا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شورای حل اختاف  شماره یک دهدشت 

 مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز و کارت سوخت خودروی پژو 405  سواری جی ال ایکس  به شماره انتظامی 
86- 647ج18 به رنگ مشکی متالیک مدل 1383 به شماره موئتور 1483145952  شماره شاسی 

83062755  متعلق به حسین کلیج   مفقود گردیده و از در جه اعتبار ساقط می باشد. 
سمنان 

مفقودی
کلی�ه مدارک خودرو پژو 206 س�ند کمپانی و برگ س�بز بنچ�اق یا دفترخانه به ش�ماره انتظامی 
99-174 ل 67 به رنگ س�فید- روغنی مدل 1388 ش�ماره موتور 14188020482 ش�ماره شاسی 
NAAP03ED29J058169 متعلق به حس�ین صف�ری مغانجوقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
سمنان

مفقودی برگ سبز
برگ س�بز خودرو س�واری هاچ بک 111SE مدل 1395 به ش�ماره انتظامی 36-981 ط53 و شماره 
موتور  و M13/5566529 و شماره شاسی NAS431100G5858582 به نام محمدرضا روشن علی 

مفقود واز  درجه اعتبار ساقط می باشد.
کاشمر

مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت حصان 125CG رنگ قرمز مدل 1388 شماره پاک 761-83552 شماره 
موت�ور *HJ157FMI15731626262  و ش�ماره تن�ه  125B8816375***NDX  به نام محمد 

هژبری فرزند غام رضا شماره ملی 0901541559 مفقود وفاقد اعتبار است.
خلیل آباد

512/1رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم ملیحه گلوی داراي شناس�نامه ش�ماره 0810078279 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه208/97/ 2 الف ش از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غام طاهری به شناسنامه ش�ماره 1735 در تاریخ 1396/1/3 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- بتول طاه�ری فرزند علی ت.ت 1340/1/4 ش.ش 
0819769495همسر متوفی 2- ایرج طاهری فرزند غام به ت.ت 1358/6/30 ش.ش 0819932892 فرزند متوفی 3-احمد طاهری فرزند 
غ�ام به ت.ت 1360/6/30 ش.ش 0819932906 فرزند متوفی 4- مهدی طاهری فرزند غام ب�ه ت.ت 1370/1/27 ش.ش 0921383878 
فرزند متوفی5-مسعود طاهری فرزند غام به ت.ت 1367/12/22 ش.ش 0920086314 فرزند متوفی 6-زکیه طاهری فرزند غام به ت.ت 
1371/12/19 ش.ش 0810150506 فرزند متوفی 7- مریم طاهری فرزند غام به ت.ت 1363/7/1ش.ش 0819932614 فرزندمتوفی؛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 سرخس

512/2آگهی دعوت به افراز
با عنایت به اینکه آقای محمد مالکی تقاضای افراز تمامی 256/37 سهم مشاع از مدار 4010 سهم ششدانگ باغ پاک 1638 اصلی بخش 
یک ش�هر کاش�مر از این اداره نموده است بدین منظور نمایند ونقشه بردار این اداره در ساعت 10 صبح مورخه 1397/10/02 در محل وقوع 
ملک حضور خواهند یافت. لذا بدینوسیله از کلیه مالکین مشاعی پاک فوق دعوت بعمل آمده در ساعت و تاریخ مقرر در محل حضور داشته 

باشند،تا عملیات افرازی با حضور آنان انجام شود. بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی مانع عملیات افراز نخواهدشد.
رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان کاشمر-محمد محمدزاده

512/3رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه یاسین رجبی نیت داراي شناسنامه شمار 0871436981 به شرح دادخواست به کاسه 556-97 ش1 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم علی اصغر رجبی نیت به شناسنامه شماره 28 در تاریخ 1354/5/13 در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-یاس�ین رجبی نیت ش.ش 0871436981 ت.ت 1315 محل 
صدور شناسنامه قوچان فرزند متوفی 2- محمد حسین رجبی نیت ش.ش 0871438410 ت.ت 1330 محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند 
متوفی 3- گلس�تان رجبی نیت ش.ش 0872182231 ت.ت 1323 محل صدور شناس�نامه قوچان فرزند متوفی ؛اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/4رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم معصومه رحمتی داراي شناس�نامه شماره 9 به شرح دادخواست به کاسه 970057 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غام حیدر خدادادی به شناسنامه شماره 3 در تاریخ 1396/10/30 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- فرزانه خدادادی  فرزند غام حیدر به ش.ش 0810129736 ت.ت 1373 
فرزند متوفی 2- سجاد خدادادی فرزند غام حیدر ش.ش 0810213974 ت.ت 1381 فرزند متوفی 3- علی اصغر خدادادی فرزند غام حیدر 
ش.ش 0810418746 ت.ت 1388 فرزند متوفی 4- معصومه رحمتی فرزند غامعلی به ش.ش 9 ت.ت 1353 همس�رمتوفی؛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 1 شوراي حل اختاف شهرستان سرخس

512/5رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا نیک خواه داراي شناسنامه شماره 0910051216 به شرح دادخواست به کاسه 970080 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی نیک خواه به شناسنامه شماره 14 در تاریخ 1397/8/17در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- کبری جوشنی خیبری به ش.ش 867 متولد 1329/6/8 صادره از 
حوزه 2 گناباد همسر دائمی متوفی 2- زهرا نیک خواه به ش.ش 0910051216 متولد 1369/6/20 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی 3- 
فاطمه نیکخواه به ش.ش 979 متولد 1358/1/15 صادره از حوزه 2 گناباد فرزند متوفی و اغیر ؛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 یک شوراي حل اختاف شهرستان گناباد

512/6رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه علی جمش�یدی داراي شناس�نامه ش�ماره 0871787369 به شرح دادخواس�ت به کاسه 554-97 ش�عبه اول از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم رجبعلی جمشیدی در تاریخ 97/8/29 در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- علی جمشیدی  به ش.ش 0871787369 متولد 1349 صادره از قوچان فرزند 
متوفی 2- حیدر جمشیدی به ش.ش 0871192810 متولد 1340صادره از قوچان فرزند متوفی 3- قربان جمشیدی به ش.ش 0872736091 
متولد 1337 صادره از قوچان فرزند متوفی 4- بهزاد جمشیدی به ش.ش 0860700283 ت.ت 1381 صادره از قوچان فرزند متوفی 5-امیر 
حسین جمشیدی به ش.ش 0860800997 ت.ت 1384 صادره از قوچان فرزند متوفی 6-زهرا جنگجو فیض الهی به ش.ش 6359916053 
ت.ت 1366 صادره از فاروج همسر متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرنخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی  شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/7رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقای محمد علی همتی دوست)عقب مانده( داراي شناسنامه شماره 0872731227 به شرح دادخواست به کاسه 538 ش1 
از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم عباس عقب مانده به شماره شناسنامه 333 در تاریخ 
1354/8/27 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- شهربانو عقب مانده عسگرآباد به 
ش.ش 0870254685 ت.ت 1337/4/1 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی 2- فاطمه عقب مانده عیس�گرآباد به ش.ش 0870242830 ت.ت 
1331/7/10 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی 3- فاطمه همتی دوس�ت ب�ه ش.ش 08711806420 ت.ت 1314/3/8 ص�ادره از قوچان فرزند 
متوفی 4- محمدعلی همتی دوست به ش.ش 0872731227 ت.ت 1336/2/20 صادره از قوچان فرزند متوفی 5-محمدرضا همتی دوست 
به ش.ش 6359152894 ت.ت 1320/6/2 صادره از قوچان فرزند متوفی 6-فرنگیس حسین پور عسگرآباد به ش.ش 0871185938 ت.ت 
1344/6/20 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی7- عصمت ذوالفقاری داغیان به ش.ش 0871184281 ت.ت 1340/7/9 صادره از قوچان فرزند 
متوفی 8- زهرا عقب مانده عسگرآباد به ش.ش 0871180103 ت.ت 1302/5/4صادره از قوچان فرزند متوفی 9- زینب عقب مانده عسگرآباد 
به ش.ش 0872229701 ت.ت 1333/9/10 صادره از قوچان فرزند متوفی 10- لیلی امیدوار به ش.ش 68 ت.ت 1301/11/5 صادره از قوچان 
همس�ر متوفی ؛اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرنخس�تین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد.
قاضی  شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/8آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حسین رضایی بروانلو فعا مجهول المکان اباغ می گردد در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرستان کات علیه شما  مبنی بر تعلیف غیر مجاز دام،  برابر رأی صادره به شماره احکام 9709975193501313 موضوع 
پرونده کاس�ه 970152 محکوم هس�تید به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق  دولت ، لذا مراتب در روزنامه درج 
میگردد. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ درج قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی کات

512/9آگهی اباغ اجرائیه
آقایان و خانم ها 1- شمسی حجی قره تکان 2- صدیقه حجی قره تکان 3- فاطمه حجی قره تکان 4- مهدی حجی قره تکان 5- راضیه 
حجی قره تکان 6- هادی حجی قره تکان 7- مصطفی حجی قره تکان 8- زهرا حجی قره تکان 9- مرضیه حجی قره تکان همگی فرزند 
غامرضا و 10- بی بی بتول شفائی فرزند سید حبیب اله پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان 
رضوی به طرفیت ش�ما بدینوسیله اباغ می ش�ود که پرونده کاسه 960373 منجر به صدور اخطار اجرائیه علیه شما مبنی بر خلع ید از 
232/91 صدم سهم مشاع از 600 سهم عرصه و اعیان یک باب خانه به پاک ثبتی 89/527/970 اصلی بخش 17 کات به مساحت 856/81 
متر مربع به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له گردیده است. لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نوبت در روزنامه درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار به مرحله گذارده خواهدش�د. 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 نمایید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی کات-محمد امین مهدوی

512/10آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی شعبه:970624؛ بدینوسیله به حیدر ایواز فرزند علی اصغر و منوچهر خوش صحبت فرزند اه رسان فعا مجهول المکان اباغ 
می گردد به موجب رأی ش�ماره 9709975174801059 صادره از ش�عبه چهارم حقوقی  دادگستری تربت حیدریه مستندا به ماده 2 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی اصدار و اعام می دارد. رأی اصداری ظرف بیست روز پس 

از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت حیدریه

512/11آگهی
با توجه به نامعلوم بودن محل اقامت و عدم امکان اباغ احضاریه به متهم حوریه قلعه یزدانی فرزند حسن به اتهام تصرف عدوانی موضوع 
شکایت آقای محمد تقوی پور مستند به ماده 174 از قانون آئین دادرسی کیفری در کاسه 970046 شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان 
فیروزه موضوع ش�کایت ش�اکی پرونده مقتضی است نامبرده از تاریخ انتش�ار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف مهلت سی روز در 

محل دفتر شعبه اول دادیاری شهرستان فیروزه حاضر گردد. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی از طرف شعبه مربوطه خواهد بود.
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان فیروزه

512/12آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی شماره 1/657/97 روزنامه دنیای جوان بدینوسیله به آقای حمید رمضانی فرزند علیرضا فعامجهول المکان اباغ میگردد 
بموجب راي ش�ماره 729-97/9/13 صادره ازش�عبه اول شورای حل اختاف  تربت حیدریه به تنظیم سند اتومبیل شورلت مدل 1989 به 
ش�ماره انتظامی ایران 36-857 ق 48 مقوم به مبلغ یکصد میلیون ریال در یکی از دفاتر اس�ناد رسمی در حق خواهان آقای رضا محرابی 
محکوم گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی اس�ت مراتب یک نوبت درروزنامه کثیراانتش�ارمحلی/ روزنامه رس�می آگهی میگردد 
تاچنانچه نامبرده به رای صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواست واخواهی خویش را تکمیا به دفترشورا 

ارائه نماید . 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/13آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم پریسا توحیدی کریمی فرزند 
محمد

خواهان آقای مصطفی کاویانی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم پریسا توحیدی کریمی به خواسته الزام به تنظیم سند سواری پراید به 
شماره انتظامی 72-491 م 97 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985728100027  شعبه 1 شورای حل اختاف 
شهری تربت حیدریه ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 16/15 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. 
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه

512/14آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای مهدیقلی بصیر فرزند صدقعلی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای سید 
حسین زین الدین به شما به خواسته الزام به تظیم و تحویل سند رسمی به موجب حکم شماره 292 مورخه 1395/10/1 در پرونده کاسه 
6/246/95 محکوم به تحویل و تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو پراید مدل 1383 مشکی به شماره انتظامی 33-871 ج 12 و پرداخت 
هزینه دادرس�ی ش�ده اید مراتب یک نوبت در روزنامه درج می گرد .رأی صادره غیابی واز تاریخ درج آگهی در روزنامه ظرف مدت بیست 

روز قابل واخواهی در این شورا می باشد.
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 شهرستان سرخس

512/15آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص خواهان علی حکمتیان فرزند علیرضا در پرونده کاسه 97/230 به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند یک دستگاه خودر لیفان 
رنگ س�فید مدل 78 به ش�ماره انتظامی 12 ایران 469 ن 75 با هزینه دادرسی مقوم به 146/000/000 ریال  نظر به اینکه خواندگان مجهول 
المکان می باشند. پیرو آگهی قبلی ، رأی صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه گردیده، لذا خواندگان آقای رضا قوامی  فرزند حسین  2- خانم 
سعیده فوادکار فرزند مهدی محکوم علیه ردیف دوم )سعیده فوادکار (محکوم است به الزام به حضوردر دفترخانه اسناد رسمی و انتقال و 
تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل لیفان به شماره 12 ایران 469 ن 75 بنام محکوم له ومحکوم علیه ردیف اول )رضا قوامی(را به لحاظ 
اینکه فروشنده خودرو به محکوم له بوده و می بایست اقدامات ازم را در جهت انتقال سند را صورت می داد به پرداخت مبلغ 2/000/000 
ریال  بابت هزینه دادرسی ومبلغ 150/000 ریال بابت نشرآگهی در حق محکوم له محکوم می نماید.و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت حق 
ااجرا در حق دولت می باشند. لذا مراتب وفق مقررات ماده 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می 
گردد. این اجرائیه ظرف 10 روز پس از اباغ به اجرا گذاش�ته خوانده ش�ود و پس از این برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد 

شد.مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورا اعام نمایند.
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/16آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول*
در پرونده کاس�ه 970008 این  اجرا محکوم علیه علی اکبر یاقوتی فرزند غامرضا  محکوم به پرداخت مبلغ 328/001/697 ریال در حق 
آقایان علی اصغر و محمد رحیمی فرزندان علی و حسن وطنی فرزند علی و مبلغ 15/735/000 نیم عشر دولتی گردیده است نظر به اینکه 
بابت بدهی محکوم علیه اموال منقول یک دستگاه اتومبیل مزدا دوکابین 2000 ابی نفتی متالیک به شماره پاک 953 ط44 ایرا ن42 مدل 
1388 به مبلغ )279/000/000 ریال(که توسط کارشناس ارزیابی و قیمت گذاری شده  توقیف که در مورخه 1397/10/05 از ساعت 10/30 الی 
11/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادگاه بخش گلبهار در محل اجرای احکام مدنی دادگاه گلبهار به فروش می 
رسد، طالبین به خرید می تواند جهت بازدید از مال مطروحه پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی ازم بعمل 
آید ، مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به بااترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد ، ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده 
داشته باشند در روز مزایده می بایست 10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نمایند. پس از 

تنفیذ مزایده و مراحل قانونی مال مورد مزایده به خریدارآن تحویل می گردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه بخش گلبهار  

512/34آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمدرضا رضاپور داراي شناسنامه شماره 1238 به شرح دادخواست به کاسه 97/493 ش 3 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ام البنین کاظم زاده فیاب  به شناس�نامه ش�ماره 23464 در تاریخ 1396/05/05 
در اقامت�گاه دائمي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-وحید رضاپ�ور ش.ش 0860058859 ت.ت 
1368/08/17 محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند متوفی 2- زهرا رضاپور ش.ش 0870414828 ت.ت 1357/9/22 محل صدور شناسنامه 
قوچان  فرزند متوفی 3- زهره رضاپور ش.ش 0872487679 ت.ت 1363/3/18 محل صدور شناسنامه قوچان  فرزند متوفی 4- حمیدرضا 
رضاپور ش.ش 0938670875 ت.ت 1346/5/20 محل صدور شناسنامه مشهد  فرزند متوفی  5- مجید رضاپور ش.ش 0942251032 ت.ت 
1348/6/8 محل صدور شناسنامه مشهد  فرزند متوفی  6- سعید رضا پور ش.ش 0943273153 ت.ت 1352/4/3 محل صدور شناسنامه 
مشهد فرزند متوفی  7- محمدرضا رضا پور ش.ش 0701122730 ت.ت 1318/4/5 محل صدور شناسنامه تربت حیدریه همسر متوفی ؛اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا  شعبه 3 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/35آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970186 آقای حسن  مقدم به اتهام رانندگی بدون گواهینامه تحت تعقیب می باشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت 30 روز در شعبه سوم 
بازپرس�ی دادس�رای عمومی وانقاب قوچان حاضر واز اتهام انتس�ابی دفاع نماید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رس�یدگی و اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهدشد.رایگان
بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان 

512/36آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه زهرا علی پور داراي شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کاسه 8/215/97  از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله علی پور تلخ بخش به شناسنامه شماره 85 در تاریخ 1367/2/11 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- کنیز رضا حسن زاده فرزند اکبر ش.ش 958 متودل 1306 صادره از تربت 
حیدریه همسر متوفی 2- احمد علی پور فرزند حبیب اله ش.ش 386 متولد 1344 صادره از نیشابور فرزند متوفی 3- ربابه علی پور تلخ 
بخش فرزند حبیب اله ش.ش 1 متولد 1346 صادره از نیش�ابور فرزند متوفی 4- طاهره علی پور فرزند حبیب اله ش.ش 803 متولد 1340 
صادره ازمینو دشت فرزند متوفی 5- زهرا علی پورتلخ بخش فرزند حبیب اله ش.ش 4 متولد 1349 صادره از نیشابور فرزند متوفی  ؛اینک 
با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
شورای حل اختاف شعبه 10 کدکن شهرستان تربت حیدریه

512/37آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی شماره  4307 مورخه 1397/7/11 روزنامه حمایت بدینوسیله به خانم  ملیحه سادات امین  فرزند سید مسعود  از طریق جرائد و 
در اجرای ماده  9  قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باشد بعنوان محکوم علیه اباغ می شود بموجب 
دادنامه ش�ماره 449-1397/6/25 صادره از حوزه 4 ش�ورای حل اختاف تربت حیدریه به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال و 
تنظیم سند رسمی یک دستگاه وانت نیسان کمپرسی 2400 مدل 1384 آبی رنگ به شماره پاک 755م57 ایران 44   مقوم به 6/700/000 
تومان  به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 957/500 ریال در حق محکوم له حسن کوهجانی  شده اید. مفاد اجرائیه ظرف ده 
روز پس از تاریخ  انتشار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی نیازی به اباغ یا اخطار دیگری نمی باشد مگر اینکه شما 

محل اقامت خود را کتبا به دایره اجرای احکام اعام نمائید.ضمنا کلیه ی هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد .
دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/38رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عصمت زمان زاده دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کاسه 528/97 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اصغر فدوی  به شناسنامه 57 در تاریخ 1397/8/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عصمت زمان زاده  ش.ش 13 متولد 1318/12/14 همسر متوفی 2- بتول فدوی  ش.ش 
0900964413 متولد 1313/10/4 خواهر  متوفی 3-زهرا فدوی ش.ش 0900964405 متولد 1313/10/4خواهر  متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را  به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

512/39رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم رویا ترحمی  دارای شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست به کاسه 3/1311/97از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صدیق ترحمی  به شناسنامه 35 در تاریخ 1397/8/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سهیا مولوی یوسف آبادی  فرزند عبداللطیف  متولد 1335/1/1 به ش.ش 
2 صادره از تایباد –یوس�ف آباد  همس�ر متوف�ی 2- ابراهیم ترحمی  فرزند محمد صدیق  متول�د 1357/6/30 ش.ش 320 صادره از تربت 
جام  پس�ر متوفی 3-رویا ترحمی فرزندمحمد صدیق متولد 1352/3/13ش.ش 23صادره از تایباد –یوس�ف آباد  دختر متوفی 4- سمیرا 
ترحمی  فرزندمحمد صدیق  متولد 1363/4/29 ش.ش 512 صادره از تربت جام دختر متوفی 5- نازیا ترحمی  فرزندمحمد صدیق  متولد 
1368/6/29 ش.م 0720036976 ص�ادره از ترب�ت جام دختر متوفی 6- حمیرا ترحمی  فرزند محمد صدیق  متولد 1351/3/3 ش.ش 106 
صادره از تربت جام دختر متوفی ؛ بجز نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/40آگهی اباغ اجرائیه
کاسه: 4/15/97؛ پیرو آگهی شماره مورخه 1397/4/6 روزنامه  حمایت بدینوسیله به آقای محسن آرامش فرزند عبدالغفور  از طریق جرائد 
و در اجرای ماده  9  قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان 1356 که مجهول المکان می باشد بعنوان محکوم علیه اباغ می شود بموجب 
دادنامه شماره 115-1397/2/31 صادره از حوزه 4 شورای حل اختاف تربت حیدریه به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال و تنظیم 
سند رسمی خودرو پژو 405 مدل 1392 به شماره انتظامی 327 ق 43 ایران 95 مقوم به پانزده میلیون تومان به نام محکوم له و پرداخت 
هزینه دادرس�ی به مبلغ 3/905/000 ریال در حق محکوم له علی بخش�ی زائی ش�ده اید. مفاد اجرائیه ظرف ده روز پس از تاریخ  انتشار به 
مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و جهت عملیات اجرائی نیازی به اباغ یا اخطار دیگری نمی باشد مگر اینکه شما محل اقامت خود را کتبا به 

دایره اجرای احکام اعام نمائید.ضمنا کلیه ی هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد .
دبیر حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/41آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله به آقای عیسی یوسف زاده فعا مجهول المکان اباغ می گردد بموجب رأی شماره 902-97/9/19  صادره از حوزه7 شورای حل 
اختاف تربت حیدریه محکوم به پرداخت نفقه معوقه از مورخه 94/8/22 تا 97/7/22 از قرار ماهی 350/000 تومان در حق محکوم له زهرا 
میرزابیگی محکوم گردیده است.رای صادره غیابی وقابل واخواهی می باشد. مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد تا 

چنانچه نامبرده به رأی صادره اعتراضی دارد ظرف مهلت قانونی پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نماید.
حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/42آگهی
خواهان باک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان صدیقه قلی بیگی ، سید جواد بلوریان ، فاطمه سلمانی، سید حجت بلوریان به 
خواسته مطالبه وجه چک بانک سپه شعبه کاشمر به شماره 6811762 به انضمام جمیع خسارات تأخیرتأدیه 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 970756 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/11/17 ساعت 10 تعیین شده است. بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده فاطمه سلمانی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه های عمومی وانقاب در امورمدني و دستور 
دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/43آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
به موجب پرونده کاسه 961923 اجرایی محکوم علیه سجاد یوسف پور محکوم ا ست به پرداخت مبلغ 140183678ریال بابت اصل خواسته 
در حق آقای مرتضی رش�ادتی و پرداخت مبلغ 6853685 ریال بابت نیم عش�ر دولتی با توجه به عدم پرداخت دین و با تقاضای محکوم 
له آقای مرتضی رشادتی به توقیف دو عدد قالب صنعیت دایکست مربوط به تولید پوسته گیربکس جک درب برقی از اموال آقای محمد 
حسین یوسف پور توقیف که بر اساس نظریه کارشناسی مبلغ 35/000/000 ریال ارزیابی که در تاریخ 1397/10/12 ساعت 10 صبح از طریق 
مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف کاشمر با حضور نماینده محترم دادستانی به فروش خواهد رسید. قیمت 
مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از اموال توقیف 
شده ظرف سه روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای احکام حاضر تا ترتیب بازدید آنان از مورد مزایده داده شود.ده درصد قیمت کل مزایده 

فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد . 
قاضی اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/44آگهی
پیروآگهی های منتشره بدینوسیله به محکوم علیه آقای بهزاد معمار و خانم پروین معمار فرزندان غامرضا که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گرد چون وفق دادنامه شماره 9709975191800623 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کاشمر در پرونده شماره 970033 
محکوم هستند به تنظیم سند رسمی به میزان سهم اارث خود از چهار سهم مشاع از مدار نه سهم شش دانگ پاک 2811 اصلی بخش 
شهر به نام محکوم له شده اید.ظرف ده 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. 
دفتر شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/45آگهی
پیروآگهی های قبلی بدین وسیله به آقایان و خانم ها سید جعفر ، سیده مرضیه،سیده منصوره، سیداحمد، سیده مهدیه،سید محمد،سیده 
مریم،سید اسماعیل،سید محسن،شهرت همگی موسوی فرزندان سید حسین اباغ می شود به موجب دادنامه شماره 9709975191801202 
صادره در پرونده کاسه 931003 این دادگاه حکم به  ابطال سند مالکیت شماره 114056 با پاک های فرعی 453-449-674-626-666-

611-634 و و محکومیت خواندگان ردیف های سوم الی سی و یکم به نسبت سهم اارث به پرداخت بیست و یک میلیون و ششصد و چهل 
و شش هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهانها صادر و نسبت به پاکهای 803، 780 و 452 با عنایت به استرداد وکیل خواهان ها 
قرار ابطال دادخواست صادر شده است.رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس بعد از 

بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد.
مدیر دفتر شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کاشمر

512/46آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 101/971267 خانم گل بانو پواد گرف نوروز به اتهام استفاده غیر ایرانی از سند سجلی ایرانی تحت تعقیب می باشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مصوب 1392 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است رأس ساعت 9 صبح روز 1397/12/14 در شعبه 101 دادگاه کیفری دو سرخس حاضر و از اتهام 

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

512/47دادنامه
پرونده کاسه 9709985733100228 شعبه 1 شورای حل اختاف فریمان ؛تصمیم نهایی شماره 9709975733100401؛ خواهان:آقای محمد 
عباس�ی فرزند محمود با وکالت خانم اعظم صبوری حصاری فرزند محمدعلی به نش�انی فریمان، روبروی دادگستری ؛ خواندگان:1- آقای 
عبدالکریم رحیمی گندمشادی فرزند غام محمد 2- خانم سمیه برزگر فرزند محمد همگی به نشانی مجهول المکان؛ خواسته: مطالبه وجه 
چک؛ موضوع: چک، رأی شورا: در خصوص دعوی خواهان محمد عباسی به وکالت خانم اعظم صبوری به طرفیت خواندگان 1- سمیه برزگر 
2- عبدالکریم رحیمی گندمشادی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به عهده بانک صادرات به شماره 654793 و تاریخ 7/1/ 97 و مبلغ 
چهل میلیون ریال ببه انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیرتأدیه نظر به دادخواست تقدیمی ، تصویر مصدق گواهی عدم پرداخت از 
ناحیه بانک محال علیه وجود مستند دعوی در ید خواهان که دالت بر اشتغال ذمه خواندگان داشته و از طرفی عدم حضور خواندگان در 
جلس�ه دادرس�ی علیرغم اباغ قانونی )از طریق نشرآگهی( که نتیجتا مدعای خواهان مصون از هر گونه تعرضی باقی مانده ، شورا دعوی 
مطروحه وارد تشخیص مستندا به مواد 515 ، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون 
صدور چک و مواد 39 و 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 1/135/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به مبلغ 1/440/000 ریال و پرداخت خسارت تاخیردر تادیه از تاریخ 
سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان صادر واعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی فریمان می باشد.
قاضی مجتمع شورای حل اختاف شهید مطهری شهرستان فریمان

512/48آگهی
شماره بایگانی شعبه : 970340؛پیرو آگهی های منتشره قبلی بدینوسیله به خانم منصوره یعقوب نژاد که مجهول المکان می باشند اباغ می 
گردد حسب شکایت بانک ملت بر علیه شما ظرف مهلت مقرر ده روز از تاریخ درج در روزنامه،جهت ماحظه اسناد ارائه شده بانک و اعام 

هرگونه ایراد یا تعرض به این شعبه مراجعه نمایید،در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کاشمر

512/49رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مهناز پورابراهیمی فرزند رجبعلی تقاضای صدورگواهی حصر وراثت نموده که درخواست وی به شعبه پنجم شورای حل 
اختاف تربت حیدریه ارجاع و به کاسه970023 ثبت که چنین اشعار داشته آقای رجبعلی پور ابراهیمی قندشتنی فرزند محمدرضا درتاریخ 
97/7/5 به رحمت ایزدی پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم/مرحومه عبارتند از:1- خانم مهناز پور ابراهیمی ش.ش 7 متولد 61 فرزند 
متوفی 2- آقای مهرداد پور ابراهیمی قندشتنی ش.ش 0690304994 متولد70 فرزند متوفی 3- آقای محمدرضا پور ابراهیمی قندشتنی 
ش.ش 3 متولد 1352 فرزند متوفی 4- خانم فاطمه پور ابراهمی قندشتنی ش.ش 2 متولد 1352 فرزند متوفی 5- آقای هادی پور ابراهیمی 
قندشتنی ش.ش 7340 متولد 1365 فرزند متوفی 6- خانم هما پورابراهیمی قندشتنی ش.ش 1201 متولد 1357 فرزند متوفی 7- خانم هدا 
پورابراهیمی قندشتنی ش.ش 2857 متولد 63 فرزند متوفی 8- خانم آمنه پورابراهیمی قندشتنی ش.ش 1188 متولد 54 فرزند متوفی 
9- خانم زهرا صادقیان فرزند محمدصادق ش.ش 13 متولد 1327 همسرمتوفی ؛ وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک 
نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه شعبه 

پنجم شوراي حل اختاف تربت حیدریه ارسال نمائیددرغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر شعبه پنج شوراي حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

512/50آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد نداف ثانی داراي شناس�نامه ش�ماره 46 به شرح دادخواست به کاسه 2/662/97  از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عباس�علی نداف ثانی به شناس�نامه ش�ماره 1008 در تاریخ 97/8/28 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- فاطمه نداف ثانی فرزند عباس�علی متودل 1346/1/5 شماره ملی 
6509338106 فرزند متوفی 2- مریم نداف ثانی فرزند عباسعلی متولد 1345/1/3 شماره ملی 6509338092 فرزند متوفی 3- رمضان نداف 
ثانی فرزند عباسعلی متولد 1348/3/8 شماره ملی 6509338114 فرزند متوفی 4- غامحسن نداف ثانی فرزند عباسعلی متولد 1353/9/16 
شماره ملی 6509343002 فرزند متوفی 5- علی نداف ثانی فرزند عباسعلی متولد 1358/4/18 شماره ملی 6509347735 فرزند متوفی 
6- ریحان نداف ثانی فرزند عباسعلی متولد 1350/1/3 شماره ملی 6509818825 فرزند متوفی 7- محمد نداف ثانی فرزند عباسعلی متولد 
1356/3/20 شماره ملی 6509846284 فرزند متوفی 8- غامرضا نداف ثانی فرزند عباسعلی متولد 1344/1/3 شماره ملی 6509794608 
فرزند متوفی 9- غامحس�ین نداف ثانی فرزند عباسعلی متولد 1342/1/6 شماره ملی 6509333392 فرزند متوفی10- راضیه رحیم پور 
فرزند محمد حسین متولد 1319/10/16 شماره ملی 6509329131  همسر متوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا  شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/51آگهی احضار متهم
در پرونده ش�ماره 970822 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب تربت حیدریه آقای اصغر پردل نیا فرزند 
صفر به موجب شکایت آمنه اله یاری به اتهاتم ترک انفاق همسر 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 آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در روزنامه حمایت آگهی و متهم ظرف مدت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم 

گرفته خواهد شد.رایگان  
دادیار شعبه دوم  دادسرای عمومی وانقاب شهرستان تربت حیدریه

  چهارشنبهآگهی
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دادنامه
پرونده  9709986652300494  شعبه101 دادگاه کیفری دو شهرستان سلسله )101جزای سابق( تصمیم نهایی شماره 9709976650601220 
- شاکی:آقای رسول بیگ زاده فرزند عباس با وکالت اقای احسان ازادی فرزند قنبربگ به نشانی لرستان دلفان نوراباد نبش خ هال احمر 
طبقه فوقانی  - متهمین : فریدون خانی فرزند صیاد علی    به نشانی استان تهران شهر تهران مهرآباد جنوبی  خ شمشیری خ کرمی ک 
جلیلی پ 4 واحد 1 - اتهام : ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث کار  رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- فریدون خانی کار فرما 
2- سعید توسلیان )مدیرعامل(  وقت شرکت آب معدنی کهمان مبنی بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نکات 
دولتی به ترتیب متهم ردیف اول به میزان 3 درصد تقصیر و متهم ردیف دوم به میزان 15 درصد موضوع شکایت اقای رسول بیگ زاده با 
وکالت اقای احسان ازادی  با توجه به  محتویات پرونده شکایت شاکی  گواهی پزشکی قانونی گواهی گواه تعرفه شده در پرونده تحقیقات 
بعمل امده نظریه کارشناس اداره کار کیفر خواست تنظیمی عدم حضور متهم ردیف اول و دوم  و اینکه متهم ردیف دوم از طریق نشر آگهی 
در مورخه 97/7/14 احضار شده ودر جلسه دادگاه حاضر نگرده اند لذا بزه انتسابی نسبت  به متهمین محرز و مسلم تشخیص  فلذا به استاد 
مواد 176 قانون کار حکم به محکومیت هریک از متهمین به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزایی نقدی به نفع دولت و از لحاظ جنبه خصوصی 
به استناد مواد 448و449و462وبند ب 488 و 549 و569 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهمین براساس تقصیر 
انها به پرداخت 1- چهار پنج از یک پنجم از یک هش�تم از یک دوم از یک دهم بابت شکس�تگی  بند انتهای انگش�ت پنجم دست راست 
2- ش�ش صدم ارش دیه کامله بابت پارگی تاندون راس�ت کننده  انگشتان سوم و چهارم و پنجم دست راست 3- دو ونیم صدم ارش دیه 
کامله بابت عمل جراحی ترمیم ضایعات ذکر شده در بند دو در حق اقای رسول بیگ زاده صادر و اعام میگردد  رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست  روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی  در محاکم 

تجدید نظر استان لرستان می باشد .                        
رستم عشایری - معاونت قضایی و دادرس دادگاه کیفری 2 شهرستان الشتر

آگهي 
شاکي رضا جلیلی شکایتي علیه متهمین 1-مریم براتی فرزند محمود 2-زهرا ابراهیمی انالوجه فرزند حسن به اتهام دایر برسرقت شکایتی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه کیفري دو شهرخرم آباد )106 جزایي سابق ( 
واقع در خرم آباد - خیابان ولیعصر– انتهای بلوار پژوهنده – روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کاسه 9609986612700174 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1397/10/30 و ساعت12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهمین 1-مریم براتی 2-زهرا ابراهیمی 
انالوجه و درخواست شاکي و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسي دادگاه کیفري مصوب 1392 و دستور دادگاه کیفري مراتب یک نوبت 
در یکي از جراید کثیراانتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود 

به دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردند .
منشي شعبه 106 دادگاه کیفري دو شهر خرم آباد–کیومرث توحیدي فر 

رونوشت آگهی حصر وراثت
میرابوالفضل موسوی حصارلو دارای شناسنامه شماره 25877 بشرح دادخواست به کاسه 970976 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان میرحجت موسوی حصارلوبشناس�نامه 170 در تاریخ 97/7/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- میرابوالفضل موس�وی حصارلو فرزندمیرحجت ش ش25877ت ت55 صادره میاندوآب 
فرزندمتوفی2.میرابراهیم موسوی حصارلو فرزندمیرحجت ش ش25878 ت ت58 صادره میاندوآب فرزندمتوفی3.عابدین موسوی حصارلو 
فرزندمیرحجت ش ش253ت ت53 صادره ش�اهین دژ فرزندمتوفی4.خلیل موس�وی حصارلو فرزندمیرحجت ش ش238ت ت46 صادره 
شاهین دژ فرزندمتوفی5.رقیه موس�وی حصارلو فرزندمیرحجت ش ش239ت ت49 صادره شاهین دژفرزندمتوفی6.قدمخیر آتش پرواز 
فرزندمحمدش ش153ت ت28 صادره ش�اهین دژ همس�رمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط 
ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3297-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف میاندوآب-نقی پور

رونوشت آگهی حصر وراثت
آذرزینالی لکی دارای شناس�نامه شماره 14403 بشرح دادخواست به کاس�ه 970910 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضاعبدیان بشناس�نامه 10762 در تاریخ 97/2/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1- مقصودعبدیان فرزندغامرضا ش ش105ت ت60 صادره میاندوآب فرزندمتوفی2.رضاعبدیان فرزند غامرضا 
ش ش6012ت ت66 صارده میاندوآب فرزندمتوفی3.داودعبدیان فرزندغامرضا ش ش1893ت ت62صادره میاندوآب فرزندمتوفی4.فرشته 
عبدیان فرزندغامرضافرزندغامرضاش ش452ت ت64صادره میان�دوآب فرزنددمتوفی5.آذرزینالی لکی فرزندجانعلی ش ش14403ت 
ت41 صادره میاندوآب همس�رمتوفی.اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می 
نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
3298-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف میاندوآب-نقی پور

رونوشت آگهی حصر وراثت
ابراهیم اسدی  دارای شناسنامه شماره 2754150803 بشرح دادخواست به کاسه 971111/از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان زینب فهیمی انامق  بشناسنامه 1580359434در تاریخ 97/8/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر است به1-.ابراهیم اسدی فرزنداسد بشماره شناسنامه 2754150803پسر متوفی 2-خدیجه اسدی فرزند اسد شملره 
شناسنامه 2850077488 دختر متوفی 3-اکرم اسدی فرزند اسدی شماره شناسنامه 2851195621دختر متوفی 4-زهرا اسدی فرزند اسد 
ش�ماره شناس�نامه 2851201832 دختر متوفی 5- فاطمه اسدی فرزند اسد شماره شناسنامه 1582447438دختر متوفی اینک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حذفی را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3305- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه

گواهی حصر وراثت )نا محدود (
بیوک زینالی بشماره شناسنامه 3017 باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 97/0380 تقدیم 
این شورا نموده چنین اشعار داشته که شادروان محمود زینالی بشماره شناسنامه 3 در تاریخ 96/12/3 در گذشته و مذهب متوفی در موقع 
فوت بوده و ورثه وی هنگام درگذشت عبارت است از1- بیوک زینالی نام پدر محمود ش .شناسنامه 3017 صادره نقده نسبت با متوفی پسر 
2-حمید زینالی نام پدرمحمود ش .شناسنامه 3016 صادره نقده نسبت با متوفی پسر3-بهزاد زینالی  نام پدرمحمود ش .شناسنامه 1629 
صادره نقده نسبت با متوفی پسر4- محمد رضا زینالی نام پدرمحمود ش .شناسنامه 1924 صادره نقده نسبت با متوفی پسر5- فریبا زینالی 
نام پدرمحمود ش .شناسنامه 2152 صادره نقده نسبت با متوفی دختر 6-اعظم زینالی نام پدرمحمود ش .شناسنامه 1380 صادره نقده نسبت 
با متوفی دختر7- جمیله زینالی نام پدر علی ش. شناسنامه 785 صادره نقده نسبت با متوفی همسر پس از تشریفات قانونی و انتشار یک 
نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث بر شماره سرانجام در تاریخ در وقت فوق العاده شعبه چهارم شورای حل اختاف نقده به تصدی امضا کنندگان زیر 
تشکیل و پس از ماحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده باا بوده ووراث دیگری ندارد 

اعتبارگواهی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد 
3306-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف نقده 

آگهی مزایده نوبت دوم 
درمورد پرونده اجرائی کاسه 961100 ش 1 اجرای احکام مدنی بجنورد و به موجب دادنامه شماره 9509975840800941 مورخ 1395/10/27 
صادره از ش�عبه هش�تم دادگاه حقوقی بجنورد محکوم له : بتول صمدی کوش�کی محکوم علیه : احس�ان علی داد موضوع ازم ااجرا : 

محکومیت مدنی  - حکم به پرداخت وجه  نقد به مشخصات ذیل الذکر : 
یک دستگاه خشک کن و مخزن دست ساز مدل HRD130 شماره سریال MA6893-09-24 ماکزیمم فشار دستگاه 16BAR و نام برند 
تولید آلمان – HERTZ مدل تقریبیکار دستگاه 3 سال و توان دستگاه kw 58/0 که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش دستگاه به 
مبلغ 190/000/000 ریال ارزیابی گردیده است  و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده دستگاه در روز سه شنبه 1397/10/11 ساعت 
12/30 و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگس�تری بجنورد به فروش برس�د. بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه 
مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف در مورخ 97/10/11 س�اعت 12/30 در صورت تمایل از مورد 
مزایده بازدید نمایند. بدیهی اس�ت مزایده از قیمت کارشناس�ی شروع و به 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 مزایده تجدید می گردد.15
علی اکبر رعنائی- دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجنورد 

آگهی اباغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره : 139704007141000314/1
بدینوس�یله به خانم دردانه باغچقی قیم آقای محمد باغچقی فرزند علی اصغر به ش�ماره شناسنامه و ش�ماره ملی 0670899771 و خانم 
پروانه باغچقی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه و شماره ملی 0671034804 ورثه های مرحوم علی اصغر باغچقی اعام می گردد اصل 
ششدانگ پاک ثبتی 3371 فرعی از 155 اصلی بخش دو بجنورد متعلق به مورث شما در قبال سیصد سکه طای تمام بهار آزادی بابت 
اصل طلب خانم عصمت پسندیده و پنج درصد بابت حقوق دولتی بازداشت گردیده است. لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراء مراتب به شما 
اخطار می ش�ود. ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از طرف ش�ما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. در ضمن این 
آگهی در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر اانتشار محلی چاپ و منتشر می گردد. توضیح اینکه کل بدهی شما مبلغ 13/200/000/000 
ریال بابت اصل طلب بستانکار و به انضمام حقوق دولتی که به آن افزوده می گردد می باشد که مراتب بدین وسیله به شما اباغ می گردد.15
حمید عزیزی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی  حصر وراثت 
 آق�ای محمد ش�هرت خادم بش�یری  فرزند  عبده به شناس�نامه 1990174841  ص�ادره از دزفول 
درخواستی به شماره کاسه 970544  به خواسته صدور  گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده 
که مرحوم عبده شهرت خادم بشیری به شناسنامه 51945  صادره از دزفول در تاریخ 97/4/18 در 
دزفول اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش  عبارتند از: 1. متقاضی  باا  2. محمدعلی خادم بش�یری به 
شناسنامه 368 دزفول 3. حسین خادم بشیری به شناسنامه 471 دزفول 4.  رضا  خادم بشیری به 
شناسنامه 1990454828  دزفول )پسران متوفی( 5.مریم   خادم بشیری  به شناسنامه 465 دزفول  
6.  افسانه خادم بشیری به شناسنامه 832 دزفول 7. فاطمه خادم بشیری به شناسنامه 869  دزفول 
8. س میه خادم بشیری به شناسنامه 2715  دزفول  دختران متوفی 9. طیبه یوسفی به شناسنامه 
281 دزفول زوجه  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. 
130 رئیس شعبه ششم شورای حل اختاف دزفول 

آگهی حصر وراثت 
آقای علی شهرت قانعی فر  نام پدر رجب  به شناسنامه 244 صادره از  دزفول درخواستی به شماره 
کاسه 970362  به خواسته صدور  گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم بتول شهرت 
برکتی  به شناسنامه 134 صادره از  دزفول در تاریخ 97/4/27 در دزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه  
اش  عبارتند از: 1. متقاضی  باا  2. هدایت اله قانعی فر  ش ش  61 دزفول  3.  عبدالرحیم قانعی فر  
به ش ش  546 دزفول )پسران متوفیه(  4. زهر قانعی فر  به ش ش  477 دزفول  5.  ربابه قانعی فر  
ب�ه ش ش  232 دزف�ول  6.  هما  خانم قانعی فر به ش ش  2840  دزفول  7. مرضیه قانعی فر به ش 
ش  10974  دزفول دختران متوفیه 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. 
131 رئیس شعبه چهارم شورای حل اختاف دزفول 

رونوشت حصر وراثت 
 آقای امین منصوری به شماره شناسنامه 6150052214 دادخواستی به شماره 457/97/ح1 تقدیم این شورا داشته مبنی بر اینکه متوفی 
مرحوم  قاسم منصوری به به  شماره شناسنامه 1829 در مورخه 97/8/2 دار فانی را وداع گفته  و ورثه حین الفوت ایشان  آقایان 1.  امین 
منصوری  ش ش  6150052214 پسر متوفی 3.  حسین   منصوری  به ش ش  4400640418 پسر متوفی خانم ها 3.  یگانه منصوری به ش 
ش  4400381501  دختر متوفی 4.  هاجر  منصوری به ش ش  27  همسر متوفی 5.  محمد حسین  منصوری به ش ش  641 پدر متوفی  6.  
عشرت گلچین گلچمن آرا  به ش ش  3255109981 مادر متوفی بوده و وارث دیگری غیر از نامبردگان ندارد. لذا موضوع یک نوبت در روزنامه 
کثیر اانتشار  آگهی می گردد تا چنانچه اعتراضی از سوی اشخاص موجود است یا  وصیت نامه ای نزد کسی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار 

آگهی به شورا ارائه  در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت  منحصر به نا مبردگان صدر الذکر صادر خواهد شد. 
784 رئیس  شورای حل اختاف  صائین قلعه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
مسعود نوری زاده دارای شماره شناسنامه 1547 به شرح دادخواست کاسه 970676 /ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  که شادروان   شهین  عارفی به شماره شناسنامه 1491 در تاریخ 1397/06/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر به  محمود شماره شناسنامه 1485 مسعود شماره شناسنامه 1547  جملگی نوری زاده پسران متوفی و مهین 
شماره شناسنامه 3  فاطمه شماره شناسنامه 2313   جملگی نوری زاده دختران متوفی و عیسی  عارفی فرزند بهرامعلی    شماره شناسنامه 
پدر متوفی و   اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.  
781 رئیس شعبه 6  شورای حل اختاف ابهر 

آگهی 
خواهان خانم شیرین سلیمانی با وکالت  آقای مهدی رضایی دادخواستی  به طرفیت خواندگان  شهرام اسدی و رضا  نبات  پور و محمدحسن  
مهاجری و محمدحیدری و مهری کریمی و سیاوش نوحی و بانک  مسکن شعبه   مرکزی ابهر و محمد رضا  خامدی  و دفترخانه  شماره 32 
ابهر به خواسته  ا ثبات مالکیت  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9609982424101330  شعبه یک حقوقی دادگستری  
ثبت و با توجه به وصول نظریه  هیات کارشناسی و مجهول المکان بودن خواندگان رضا نبات پور  و محمدحسن مهاجری و درخواست خواهان 
و دستور دادگاه محترم رسیدگی  کننده طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب یک نوبت در روزنامه  کثیر اانتشار  آگهی می گردد 

تا خواندگان  جهت ماحظه  نظریه  هیات کارشناسان و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر  گردند. 
782  منشی شعبه یک حقوقی دادگستری  شهرستان ابهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای پیمان اشرفی فرزند عثمان 
  خواهان  خانم فرشته جلیلوند  دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای پیمان اشرفی  به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه  9709982417500554  شعبه 5 شورای حل اختاف شهری  ابهر ثبت و وقت رسیدگی  مورخ 97/10/30 ساعت 
11:30 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورای حل 

اختاف ابهر  حاضر گردد. 
783 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه شماره 5  شورای حل اختاف ابهر / قدیم 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  خانم کیمیا گندمی فرزند مرتضی 
   خواهان آقای حبیب اله فراس�ت زاده فرزند رضا دادخواس�تی به طرفیت خوانده  خانم کیمیا  گندمی فرزند مرتضی به خواسته استرداد 
سند مالکیت  و مطالبه اجرت  المثل از تاریخ 1380/05/27  تا زمان اجرای حکم  که جهت نامشخص  بودن بهای  خواسته اخیر طبق بند 
14 ماده 3 قانون برخی ا ز  درآمدهای دولت هزینه دادرس�ی  پرداخت گردد و خلع ید    مش�اعی و ادخال ید  نس�بت به س�ه دانگ مشاع 
از شش�دانگ یک باب منزل مس�کونی تحت پاک 1929/1/15  بخش یک بهبهان مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  
9709986138300622 شعبه 3 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان  بهبهان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/04 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 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. 
448   منشی شعبه 3  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان بهبهان 

20-  حصروراثت
خانم زهرا رحمانی فرزند محمود دارای شناس�نامه 71 بش�رح دادخواست ش�ماره 9709983467200577 مورخ 1397/9/6 توضیح داده 
ش�ادروان منصورحیدری گوکی فرزند حسین بشناس�نامه 133 در تاریخ 1397/5/26 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- زهرا رحمانی گوکی فرزند محمود ش.ش 71 متولد 1346 همسر متوفی. 2- الهام حیدری گوکی فرزند منصور ش.ش 1394 
متولد 1366 فرزند متوفی. 3- الهه حیدری گوکی فرزند منصور ش.ش 11078 متولد 1367 فرزند متوفی. 4- احسان حیدری گوکی فرزند 
منصور ش.ش 2980547247 متولد 1372 فرزند متوفی. 5- ایمان حیدری گوکی فرزند منصور ش.ش 2980887072 متولد 1376 فرزند 
متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز 

رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
577 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

21- اباغ وقت رسیدگی
خواهان محمدرضا بنی اسدی به طرفیت خوانده حامد همدانی زاده به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو به شماره کاسه پرونده 475- 97 
ثبت و وقت رس�یدگی 97/10/10 س�اعت 9صبح تعیین گردیده اس�ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس�ب درخواست خواهان 
و موافقت ش�ورا به اس�تناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب س�ال 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 
شورا مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورای حل اختاف غیابا 

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

22- حصروراثت
آقای س�یدعلی موسوی استرآبادی فرزند سیدعباس دارای شناسنامه 2 بشرح دادخواست شماره 70691 مورخ 1397/9/18 توضیح داده 
شادروان سیدحسین موسوی استرآبادی فرزند سیدعلی دارنده شماره ملی 2980663867 در تاریخ 1397/9/6 در شهر کرمان فوت شده 
و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- رویاالسادات موسوی فرزند سیدیداله دارنده شماره ملی 2980388432 متولد 1370 همسر متوفی. 
2- طیبه میرزااکبری زرندی فرزند اکبر دارنده شماره ملی 2990967230 متولد 1346 مادر متوفی. 3- سیدعلی موسوی استرآبادی فرزند 
س�یدعباس دارنده ش�ماره ملی 2993320963 متولد 1346 پدر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
691 شورای حل اختاف شماره 9 شهرستان کرمان

23- آگهی حصر وراثت
آقای رضا ذوالعلی  فرزند منصور دارای شناس�نامه  3040221205 بش�رح دادخواس�ت ش�ماره 970635  مورخ 1397,9,13  توضیح داده 
شادروان منصور ذوالعلی فرزند علی بشناسنامه 218  در تاریخ 1397,9,3 در شهر  رفسنجان فوت شده  و وراثت منحصر حین الفوت وی 
عبارتند از: 1-رضا ذوالعلی فرزند منصور ش ش 3040221205 متولد 1371 صادره رفسنجان فرزند متوفی2-فاطمه ذوالعلی فرزند منصور ش 
ش 3040502476 متولد 1378 صادره رفسنجان فرزند متوفی3-بتول حسینی عصار فرزند کریم ش  ش748 متولد 1342 صادره رفسنجان 
همسر متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز 

رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
635 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان رفسنجان

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عصرنوین قاره سبز با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 453300 و شناسه ملی 14004005603 

به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام 
گردی�د و آقای علی عامل�ی 4723885511 به س�مت مدیر تصفیه 
انتخاب گردید.نشانی محل تصفیه استان تهران، شهر تهران، خیابان 
ضابطی، کوچه رسولیان، پاک 4. واحد 2، کدپستی 1667844311 می 

باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )312529(
آگهی تغییرات شرکت دارو درمان ایساتیس سهامی خاص به 

شماره ثبت 498843 و شناسه ملی 14006193574 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/10/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - آدرس شرکت به: تهران ، سعادت آباد ، خیابان 
عامه طباطبائی جنوبی ، خیابان ش�هید حمیدرضا حق طلب 26 
، پ�اک 23 ، طبق�ه 4 واحد 13 کدپس�تی 1997967736 تغییر 

یاف�ت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312531(

آگهی دادنامه
در خصوص شکایت آقای عباس ابراهیم نژاد فرزند علی، علیه آقای روح اه محمدی فرزند محمد دایر برمزاحمت تلفنی برای شاکی با توجه 
به اوراق و محتویت پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات دادگاه ، استعام از شرکت مخابرات، عدم حضور متهم که شماره تلفن همراهی  که با 
آن برای شاکی مزاحمت ایجاد شده است منتسب به وی بوده در جلسه دادرسی با توجه به اباغ قبلی از طریق نشر آگهی مطابق ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت فرصت کافی، بزه کاری نامبرده محرز است لذا دادگاه به استناد ماده 641 قانون مجازات اسامی )کتاب 
پنجم تعزیرات مصوب 1375( نامبرده را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

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

آگهی دادنامه
پرونده کاسه 9609980841200794 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایام ، شاکی: آقای اکبر محمدی فرزند محمد به نشانی استان 
ایام – شهرستان ایام- شهر ایام- محله رزمندگان- خیابان معلم، متهمین: 1- آقای عبداله قیصوری فرزند منصور به نشانی ایام- میدان 
انقاب- خیابان شهید کمرزاده2- آقای فرزاد عباس زاده به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- کاهبرداری 2- جعل3- فروش مال غیر)بسمه 
تعالی( به تاریخ دهم آذر ماه سال یک هزار و سیصدو نود و هفت در وقت مقرر، جلسه شعبه یکصدو سه دادگاه کیفری دو شهرستان ایام به 
تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل ، پرونده کاسه فوق تحت نظر است ماحظه می شود شاکی اکبر محمدی و متهم فرزاد عباس زاده علی رغم 
اباغ قانونی در جلسه دادرسی حضور ندارند دادستان نیز علی رغم اباغ قانونی در جلسه دادرسی حضور ندارد و عدم حضور او مانع از ادامه 
رسیدگی نمی شود مقدمات رسیدگی فرآهم است دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و احراز کفایت رسیگی، ختم دادرسی 
را اعام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید.))رأی دادگاه(( در خصوص اتهام آقای فرزاد 
عباس زاده اهل و ساکن شهرستان ایام ، متأهل،مسلمان، شیعه مذهب با سواد .متواری و فاقد قرار تأمین کیفری ، فاقد سابقه محکومیت کیفری 
، دایر بر انتقال مال غیر، موضوع شکایت آقای اکبر محمدی بدین شرح که متهم در سال 1392 یک باب آپارتمان مسکونی خود مالکی از شرکت 
جهان سازه سازان ماد واقع در بلوک 3 در طبقه 2 و طی قرارداد شماره 723 به آقای مهدی غامی فروخته، و خریدارنیز در تاریخ 1394/4/4 
طی مبایعه نامه تنظیمی در مشاور اماک شماره 190 شهرستان ایام به شخصی به هویت عبداله قیصری می فروشد و پس از آن نیز آقای قیصری 
در همان تاریخ 1394/4/4، ملک مذکور را به آقای اکبر محمدی که شاکی پرونده می باشد می فروشد ) مستند به نظریه کارشناس ص 40 و 41 
پرونده( لهذا دادگاه علی رغم کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایام و ادله استنادی در آن)ص 74 پرونده( با توجه 
به اینکه متهم یک باب واحد مسکونی  که در مالکیت خود می باشد را فروخته و این ملک نیز وجود خارجی داشته است و اقدام به فروش او 
نیز یک مرتبه و به صورت قانونی صورت گرفته است از این رو نظر به فقدان ادله جهت تحقق و توجه اتهام به متهم، بزه کاری نامبرده محرز 
نمی باشد و دادگاه با استناد به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نتایج حاصل از آن، اصل 37 قانون اساسی ، ماده 4 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 1392 و ماده 120 از قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و بهره گیری از قاعده فقهی درء حکم به برائت نامبرده صادر و اعام 

می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت یست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای تجددید نظر استان ایام است.
دادرس شعبه 103 کیفری دو شهرستان ایام -عارف رشنوادی

آگهی دادنامه
پرونده کاسه 9609980868400240 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان مهران تصمیم نهایی شماره 9709970858100693 ، شاکی: آقای 
توفیق حلیمی فرزند عباس به نشانی مهران- بلوار سید حسن ، متهم: آقای مهدی کرامتی فرزند جواد به نشانی لرستان- خرم آباد. پاکدشت 17 
، اتهام ها: توهین 2- مزاحمت تلفنی 3- تهدید . به تاریخ امروز پنجم آبان ماه یک هزار و سیصدو نود و هفت در وقت فوق العاده پرونده کاسه 
بایگانی 970318 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان مهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف ووجدان به شرح ذیل مبادرت به صدوررأی می نماید.))رأی دادگاه(( در خصوص 
اتهام آقای مهدی کرامتی منش فرزند جواد 34 ساله ، مجهول المکان مبنی بر توهین و تهددید و ایجاد مزاحمت تلفنی نسبت به آقا ی سید توفیق 
حلیمی فرزند سید عباس موضوع کیفرخواست شماره 9700430859000186 مورخ 1397/5/22 صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 
مهران ، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، شهادت شهود، مفاد متن خارج نویسی پیامکهای ارسالی از خط تلفن متهم به خط تلفن شاکی، به شرح 
صفحات 2 الی 4 که حاوی مطالب توهین آمیزو تهدید به قتل شاکی می باشد و تکرار ارسال پیامکها که ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال 
پیامکهای متعدد محرز است. با این وصف اتهامات وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 2، 12،؛ 18، 19، و 134 قانون مجازات 
اسامی مصوب 1392 و مواد 608 و 641 و 669 قانون تعزیرات مصوب 1375 نامبرده را از حیث اتهام توهین به تحمل 72 ضربه شاق تعزیری و از 
حیث تهدید به قتل به تحمل دو سال حبس تعزیری و از لحاظ ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. و با عنایت 
به تعدد جرائم تعزیری در خصوص جرائم توهین و تهدید، مجازات جرم اخیر که اشد می باشد قابل اعمال و اجراست و این مجازات با مجازات 
جرم ایجاد مزاحمت تلفنی که از نوع درجه هفت می باشد قابل جمع است، رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای این مهلت ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان ایام می باشد.
دارس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان مهران- رجب محمدی

 آگهی دادنامه 
پرونده کاسه 9609988426500637 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایام ، شاکی: آقای سید محمد حسینی فرزند سید آقا به نشانی 
ایام- شهرستان ایام- شهر ایام- میدان شهداء- بلوار شهید صدوقی ، متهم: آقای احمدرضا احمدی شهرکی فرزند حسین مجهول المکان. 
اتهام: تحصیل مال یا وجه با منفعت و یا امتیازمالی از طریق استفاده غیر مجاز از سیستم رایانه ای .بسمه تعالی به تاریخ پنجم آذر ماه سال یک 
هزار و سیصدو نودو هفت در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه یکصدو سه دادگاه کیفری دو شهرستان ایام به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل، 
پرونده کاسه فوق تحت نظر است. ماحظه میگردد دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و احراز کفایت رسیدگی ختم رسیدگی 
را اعام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف ووجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی  می نماید. ))رأی دادگاه(( در خصوص اتهام 
آقای احمد رضا احمدی شهرکی فرزند حسین، اهل و ساکن تهران، باسواد، متأهل، مسلمان – شیعه، فاقد سابقه محکومیت کیفری، مجهول 
المکان و بدون قرار تأمین کیفری، دائر برکاهبرداری مبلغ پانزده میلیون ریال، موضوع شکایت آقای سید محمد حسینی ، بدین شرح که نامبرده 
با ایجاد ارائه آگهی فروش مبل دست دوم در سایت دیوار و به صورت غیر واقعی اسباب اغفال قربانی)شاکی( را فرآهم نموده و مبلغ مذکور را بابت 
فروش یک دست مبل خانگی و در چند مرحله از بزه دیده می برد ولی هیچگونه مبلی به قربانی تحویل نمی دهد علی ایحال دادگاه با عنابت به 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایام و ادله موجود در آن)صفحه 54 پرونده( پرینت وجوه واریزی قربانی به حساب 
متهم) صفحه 1 و 2 پرونده( و سایر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده از حیث ماهوی، نظر به اینکه آگهی منتشر شده در سایت دیوار به 
صورت غیر واقعی و ماهیتاً خالی از اعتبار بوده ، و نوعاً و بصورت متعارف چنین آگهی منجر به اغفال اشخاص میگردد) حاکم بودن و ضابطه نوعی 
به وسیله متقلبانه به کار رفته توسط متهم ( و شاکی نیزدر اثر این امر مورد اغفال قرار گرفته و خود با رضایت مبالغی را به شماره حسابی که از 
طرف متهم معرفی شده واریز نموده است) احراز اغفال قربانی و ضابطه شخصی حاکم برآن( و بردن مال قربانی ناشی از اغفال وی بوده است 
از این رو ضمن احراز اجزاء رکن مادی جرم کاهبرداری به صورت طولی ) استفاده از وسایل متقلبانه، اغفال قربانی، بردن مال قربانی( و احراز 
دو رابطه علیت) اغفال ناشی از توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال بزه دیده ناشی از اغفال( و همچنین رکن روانی در عملیات اجرائی متهم، 
بصورت وجود اراده به انضمام علم و آگاهی نسبت به مال غیر)سوء نیت عام( و قصد بردن مال غیر)سوء نیت خاص( احراز گردید. شایان ذکر است 
که: تذکر سایت دیوار براینکه برخی از آگهی های منتشره ممکن است بصورت غیر واقعی باشد، باعث حصول علم قربانی نمیگردد و همچنین 
نافی اقدامات متقلبانه صورت گرفته در سایت مذکور نمی باشد. علی ایحال نظر به اینکه، انتشار آگهی غیر واقعی با استفاده از سایت دیوار از 
مصادیق وسایل دارای خصیصه تبلیغ عامه می باشد، از این رو دادگاه با امعان نظر به مراتب یاد شده، تحقق جرم کاهبرداری مشدده)باتوجه 
به تحلیل ماهوی صورت گرفته( و انتساب بزه به متهم ) با توجه به ادله استنادی( را محرز و مسلم تشخیص می دهد. و با استناد به ماده 1 قانون 
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختاس و کاهبرداری مصوب 1367، نامبرده را عاوه بررد مال به قربانی جرم به تحمل 5 سال حبس تعزیری 
و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ معادل مال اخذ شده ) یعنی پانزده میلیون ریال( محکوم و اعام می گردد رأی 
صادره با توجه به ماده 406 قانون آیین  دادرسی کیفری غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز دیگر از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در این 

دادگاه است و سپس ظرف مهلت بیست روز دیگر از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان ایام است .
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو ایام- مهدی نازی

آگهی دادنامه
پرونده کاسه  9709988426500008 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ایام تصمیم نهایی شماره 9709970842901058 ، شاکی: آقای 
امیررضا شکربیگی فرزند علی به نشانی استان ایام- شهرستان ایام – شهر ایام –خیابان شهدای چالسرا- کوچه علی حسینی ، متهم: آقای 
محسن رضایی فرزند داود به نشانی تهران- منطقه یک خیابان  اصلی تهرانسرا- بلوار یاس مسکن مهر کوچه 7 پاک 9 طبقه 5 کدپستی 
1365984537، اتهام: تحصیل مال یا وجه با منفعت و یا امتیاز مالی ازطریق استفاده غیر مجاز از سیستم رایانه ای ،  )بسمه تعالی (به تاریخ سوم 
آذر ماه سال یک هزار و سیصدو نودو هفت در وقت فوق العاده ، جلسه شعبه یکصدو سه دادگاه کیفری دو شهرستان ایام به تصدی امضاء کننده 
ذیل تشکیل، پرونده کاسه فوق تحت نظر است. ماحظه میگردد دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و احراز کفایت رسیدگی 
ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف ووجدان به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی  می نماید.))رأی دادگاه(( در 
خصوص اتهام آقای محسن رضائی  فرزند داود ، اهل و ساکن تهران، باسواد، متأهل، مسلمان – شیعه، فاقد سابقه محکومیت کیفری، مجهول 
المکان و بدون قرار تأمین کیفری، دائر برکاهبرداری مبلغ سه میلیون و هفتصدو نود هزار ریال، موضوع شکایت آقای امیر رضاشکربیگی  ، بدین 
شرح که نامبرده با ایجاد ارائه آگهی فروش موبایل در سایت دیوار و به صورت غیر واقعی اسباب اغفال قربانی)شاکی( را فرآهم نموده و مبلغ 
مذکور را بابت فروش یک دستگاه گوشی موبایل  و در چند مرحله از بزه دیده می برد ولی هیچگونه گوشی به قربانی تحویل نمی دهد علی ایحال 
دادگاه با عنابت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان ایام و ادله موجود در آن)صفحه 57 پرونده( متن پیامکهای 
ارس�الی بین متهم و قربانی جرم  ) صفحه 25 تا 29 پرونده(  تحقیقات پلیس فتا)ص19پرونده ( پرینت گزارش گردش س�پرده بزه دیده)ص8 
پرونده( و سایر قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده از حیث ماهوی، نظر به اینکه آگهی منتشر شده در سایت دیوار به صورت غیر واقعی و 
ماهیتاً خالی از اعتبار بوده ، و نوعاً و بصورت متعارف چنین آگهی منجر به اغفال اشخاص میگردد) حاکم بودن و ضابطه نوعی به وسیله متقلبانه به 
کار رفته توسط متهم ( و شاکی  نیزدر اثر این امر مورد اغفال قرار گرفته و خود با رضایت مبالغی را به شماره حسابی که از طرف متهم معرفی شده 
واریز نموده است) احراز اغفال قربانی و ضابطه شخصی حاکم برآن( و بردن مال قربانی ناشی از اغفال وی بوده است از این رو ضمن احراز اجزاء 
رکن مادی جرم کاهبرداری  استفاده از وسایل متقلبانه، اغفال قربانی، بردن مال قربانی( به صورت طولی  و احراز دو رابطه علیت) اغفال ناشی از 
توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال بزه دیده ناشی از اغفال( و همچنین رکن روانی در عملیات اجرائی متهم، بصورت وجود اراده به انضمام علم 
و آگاهی نسبت به مال غیر)سوء نیت عام( و قصد بردن مال غیر)سوء نیت خاص( احراز گردید. شایان ذکر است که: تذکر سایت دیوار براینکه 
برخی از آگهی های منتشره ممکن است بصورت غیر واقعی باشد، باعث حصول علم قربانی نمیگردد و همچنین نافی اقدامات متقلبانه صورت 
گرفته در سایت مذکور نمی باشد. علی ایحال نظر به اینکه، انتشار آگهی غیر واقعی با استفاده از سایت دیوار از مصادیق وسایل دارای خصیصه 
تبلیغ عامه می باشد، از این رو دادگاه با امعان نظر به مراتب یاد شده، تحقق جرم کاهبرداری مشدده)باتوجه به تحلیل ماهوی صورت گرفته( و 
انتساب بزه به متهم ) با توجه به ادله استنادی( را محرز و مسلم تشخیص می دهد. و با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء 
و اختاس و کاهبرداری مصوب 1367، نامبرده را عاوه بررد مال به قربانی جرم به تحمل 5 سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی 
و پرداخت جزای نقدی به مبلغ معادل مال اخذ شده ) یعنی 379000هزار تومان ( محکوم و اعام می گردد رأی صادره با توجه به ماده 406 
قانون آیین  دادرسی کیفری غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز دیگر از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است و سپس 

ظرف مهلت بیست روز دیگر از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان ایام است .
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو ایام- مهدی نازی

مفقودی 
کارت شناس�ایی زندان های اینجانب منوچهر امیدی فرزند خلیل اله به شماره ملی 290570041 و 
شماره استخدامی 5004000133 صادره از اداره کل زندان های استان آذربایجان شرقی مفقود و در 

درجه اعتبار ساقط می باشد .
مراغه

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 542/16/97 وقت رس�یدگی: 97/11/6 شنبه 9:30 خواهان: علي عباس نیا خوانده: 
احسان رحمان پور سیاهکاهي خواسته:  مطالبه وجه چک خواهان علي عباس نیا فرزند قهرمان 
دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه 16 شورای حل اختاف 
بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/11/6  روز شنبه ساعت 9:30 تعیین شده 
و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید 
کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
            1901   دبیر حوزه 16  شورای حل اختاف قرچک
آگهی تغییرات شرکت پایش تجهیز آراد سهامی خاص به شماره 

ثبت 11919 و شناسه ملی 14006425666 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه حساب سود و زیان 
سال مالی 1396 به تصویب رسید. - خانم زهرا بسطامی با شماره ملی 
2121768270 و آقای سید محمد خاندوزی با شماره ملی 2110214252 
و آقای سید احس�ان خاندوزی با شماره ملی 2121770704 به سمت 
اعض�ای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده خدم�ت هیات مدیره ) تا 
تاریخ 1399/1/22 ( تعیین گردیدند. - روز نامه کثیراانتشار حمایت 

جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )313213(
آگهی تغییرات شرکت پایش تجهیز آراد سهامی خاص به شماره 

ثبت 11919 و شناسه ملی 14006425666 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : خانم زهرا بس�طامی با ش�ماره ملی 2121768270 
به س�مت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد خاندوزی با شماره 
ملی 2110214252 به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای س�ید 
احسان خاندوزی با ش�ماره ملی 2121770704 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره برای مدت دوس�ال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و س�فته و بروات و س�ایرنامه های 
عادی و اداری مجتمعا با امضا مدیرعامل )آقای سید احسان خاندوزی 
( و رئیس هیئت مدیره )خانم زهرا بس�طامی ( همراه با مهر ش�رکت 

معتبرخواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )313214(
آگهی تغییرات شرکت پایش تجهیز آراد سهامی خاص به شماره 

ثبت 11919 و شناسه ملی 14006425666 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه حساب سود و زیان 
سال مالی 1396 به تصویب رسید. - خانم زهرا بسطامی با شماره ملی 
2121768270 و آقای سید محمد خاندوزی با شماره ملی 2110214252 
و آقای سید احس�ان خاندوزی با شماره ملی 2121770704 به سمت 
اعض�ای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده خدم�ت هیات مدیره ) تا 
تاریخ 1399/1/22 ( تعیین گردیدند. - روز نامه کثیراانتشار حمایت 

جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )313216(
آگهی تغییرات شرکت پایش تجهیز آراد سهامی خاص به شماره 

ثبت 11919 و شناسه ملی 14006425666 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : خانم زهرا بس�طامی با ش�ماره ملی 2121768270 
به س�مت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد خاندوزی با شماره 
ملی 2110214252 به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای س�ید 
احسان خاندوزی با ش�ماره ملی 2121770704 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره برای مدت دوس�ال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک و س�فته و بروات و س�ایرنامه های 
عادی و اداری مجتمعا با امضا مدیرعامل )آقای سید احسان خاندوزی 
( و رئیس هیئت مدیره )خانم زهرا بس�طامی ( همراه با مهر ش�رکت 

معتبرخواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )313217(

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   بدینوسیله  خواهان بانک مهراقتصاد باوکالت ابراهیم گلستانی فر دادخواستی بطرفیت خواندگان1-ابوالفضل رباطی فرزند محمد 2-سید 
محمود حسینیه فرزند سید احمد 3-محمد خادم فرزند علی)خوانده ردیف 2مجهول المکان میباشد(به خواسته مطالبه وجه چک)صدورحکم 
برمحکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت وجه بابت 1فقره چک(بمبلغ 630/000/000ریال تامین خواسته مطالبه خسارات دادرسی-مطالبه 
خسارت تاخیرتادیه شعبه صادرکننده شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(آق قا واقع بشماره پرونده کاسه 9709981760200922بایگانی9
70962مطرح گردیده ووقت رسیدگی آن چهارشنبه 1397/10/26ساعت10صبح تعیین شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده فوق 
الذکر ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یکنوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تا خوانده)سید محمود حسینیه(پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرگردد.   
461-مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آق قا -پقه

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حسن عباسی درخت توت
   خواهان عارف ربیعی لسبومحله دادخواستی بطرفیت خوانده حسن عباسی درخت توت فرزند حسین به خواسته  مطالبه وجه چک مطرح 
که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه9709981720200540بایگانی 970616 /شعبه 2شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی 
شهرس�تان گرگان ثبت ووقت رس�یدگی مورخ 1397/10/24ساعت9 تعیین که حسب دس�تور 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 انتش�ارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
463-مسئول دفترشعبه 2شورای حل اختاف گرگان-درویشی قلی آباد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت علیرض�ا اس�انی کتول�ی فرزن�د نادعل�ی بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثب�ت ش�ده بکاس�ه 
9709981721100657بایگانی970661-ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نادعلی اسانی 
کتولی فرزند علی بشماره شناسنامه 6 صادره ازعلی آباد درتاریخ 97/6/22دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان بدرود حیات گفته وورثه 
حین الفوت آن منحصراست به1-علیرضا اسانی کتولی ف نادعلی کد ملی2122572299پسرمتوفی2-زهرا اسانی کتولی ف نادعلی کد 
ملی2110347767دخترمتوفی3-عطیه اسانی کتولی ف نادعلی کد ملی2268942181دخترمتوفی4-ابوالحسن اسانی کتولی ف نادعلی 
کد ملی 2269455592 پس�رمتوفی5-فاطمه اسانی کتولی ف نادعلی کد ملی2269804341دخترمتوفی6-آمنه دیلم ف نوروز کد ملی 
2269619528همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 464-مسئول دفترشعبه11شورای حل اختاف گرگان-شعبان زاد

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ثب�ت ش�ده  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  آق�ا  فرزن�د محم�د  طاه�ری  علیرض�ا  رونوش�ت حصروراث�ت     خواه�ان 
9709981720500649بایگانی970662-ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ماندگار طاهری 
فرزند علی بشماره شناسنامه 4دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-رقیه طاهری ف آقا محمد 
ش ش153نسبت با متوفی2-علیرضا طاهری ف محمد آقا ش ش1همسر متوفی3-المیرا طاهری ف علیرضا ش ش 10886دخترمتوفی4-
الناز طاهری ف علیرضا ش ش2110645660دختر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
ش�خصی اعتراض�ی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�ر آگهی ظرف 1م�اه به این دادگاه  تقدی�م دارد واا گواهی 

صادرخواهد شد.
 457-مسئول دفترشعبه 5شورای حل اختاف گرگان-شکیبا راد

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  رمضانعل�ی  فرزن�د  ء  رم�ه  فاطم�ه  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981722100680بایگانی970689-ازای�ن دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان امه البنی 
زارعی صالح آباد فرزند غامعلی ش ش681دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-رمضانعلی 
رمه ء ف محمد علی کدملی 0790334127همسرمتوفی2-فاطمه رمه ء ف رمضانعلی کدملی0780051211فرزند متوفی3-محمد علی رمه 
ء ف رمضانعلی کدملی0780429052فرزند متوفی 4-زهرا رمه ء ف رمضانعلی کدملی0780792866فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشر آگهی 

ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 460-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف گرگان-میرشکارمعظم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  رج�ب  فرزن�د  س�نچولی  فره�اد  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981722100529بایگانی970534-ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رجب سنچولی 
فرزند یارمحمد بشماره شناسنامه 137متولد1345/04/05دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-

فرهاد سنچولی ف رجب ش ش2110131292ت ت1368فرزند متوفی 2-میاد فرهنگی راد ف رجب ش ش 2110699876ت ت 1376فرزند 
متوفی3-خدیجه مومنی رجب ش ش 2110000244ت ت 1367فرزند متوفی4-مهین فرهنگی ف علی ش ش558ت ت1346-اینک باانجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 459-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف گرگان-میرشکارمعظم

18- اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری بدینوسیله به آقای علیرضا زنگی آبادی فرزند محمد اباغ می گردد ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی به اتهام وارده به ایشان، دایر بر ترک انفاق همسر و فرزندان مشترک موضوع شکایت خانم 
سمیه کاظم زاده خبیصی فرزند مهدی در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب کرمان واقع در بلوار 22 بهمن مجتمع قضایی 

حاضر شوید، بدیهی است عدم حضور مانع تصمیم مقتضی نخواهد بود و قرار غیابی صادر می شود.
970 شعبه 14 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب کرمان

آگهی مزایده  اول 
محک�وم ل�ه: آقای جال  چرخابی  محکوم علیه: خانم نازکی چرخابی   و زهرا ش�یدائی   به موجب پرونده 971171 اجرایی محکوم علیهم 
محکومند به فرروش اموال و تقسیم وجوه حاصله بین وراث با عنایت به توقیف پاک   مسکونی به شماره 5734/22/168 واقع در بخش 
یک بهبهان به آدرس روستای ساارآباد کوچه دوم مسجد امیرالمومنین  درب ششم به مساحت 241/85 متر مربع دارای سند رسمی به 
نام   مرحوم   کرم  اله چرخابی دارای اشتراک آب و گاز و برق که توسط کارشناس به  مبلغ 435330000 ریال ارزش  گذاری  شده است لذا 
با توجه  به تقاضای وکیل محکوم لها و با عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی  و بر اساس مواد  118 و 119 همان قانون 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه کسی مایل به خریداری باشد در مورخه 1397/10/10 ساعت 10 صبح الی 11 
ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام  حقوقی دادگستری بهبهان   ک ه با حضور نماینده دادستان به مرحله اجرا گذارده می شود شرکت 
نماید مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و هر کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده شناخته می شود برنده مزایده باید 10 درصد 
بها را فی المجلس به عنوان س�پرده به حس�اب سپرده دادگستری تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید در صورتیکه 
برنده مزایده در موعد مقرر بقیه ثمن را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد مزایده تجدید می گردد 
کلیه هزینه های متعلقه اعم از نقل و انتقال مالیات مستغات و هزینه درج آگهی و هزینه های دیگر  بر عهده برنده مزایده خواهد بود ضمنا 
کس�انی که مایل به ش�رکت در مزایده باش�ند می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه  اجرای احکام  حقوقی دادگستری  بهبهان 

مراجعه و اطاعات مربوطه را کسب نمایند. 
447  مدیر شعبه اول اجرای احکام   مدنی دادگستری بهبهان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  آقای نعمت اله رحیمی 
  خواهان آقای ش�هاب عائی  غیاثوند دادخواس�تی به طرفیت خوانده  نعمت اله رحیمی به خواس�ته الزام به تنظیم سند مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه  970449 شعبه هفتم شورای حل اختاف شهری البرز استان قزوین ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/25  س�اعت 8:45 تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1603/1  مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف شعبه هفتم شورای حل اختاف شهری البرز 
استان قزوین 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
  به موجب پرونده کاس�ه 970184  مطروحه در اجرای احکام کیفری آوج موضوع نیابت مبنی بر مزایده و فروش پاک ثبتی که توس�ط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف ا جمالی گردیده است: 1.  نام و نام خانوادگی صاحب ملک: سید ابراهیم خلیلی   
وضعیت ثبتی ملک: ثبت شده است. 3. وضعیت ملک از لحاظ مشاعی یا مفروز بودن: مفروز است. 4. وضعیت ملک  از لحاظ اجاره و مدت 
و میزان اجاره: در اجاره نمی باشد. 5. محل وقوع ملک: آوج روستای حصار ولیعصر – روستای دشتک  6. مورد مزایده و توصیف ا جمالی 
و کاربری آن: موضوع مزایده  عبارتست یک باب ساختمان یک طبقه جمعا به متراژ حدود 95 متر مربع  به پاک ثبتی 427   فرعی از 84 
اصلی به ش�ماره ثبت 7625  به مس�احت 1125/59 متر مربع که دارای  آب و برق و گاز می باش�د.  6. قیمت پایه ارزیابی شده ملک  جهت 
مزایده: 100/000/000 تومان مقرر گردید ملک موصوف را در روز یکشنبه مورخ 1397/10/09  از ساعت 11:00 الی 13:00 از طریق مزایده عمومی 
در و احد اجرای احکام کیفری دادس�رای شهرس�تان آوج واقع در شهرستان اوج دادسرای  شهرستان آوج دفتر اجرای احکام  کیفری  به 
فروش برسد. مزایده از مبلغ 100/000/000 تومان شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد  شد. ده درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت  ضبط و مزایده تجدید می گردد. طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از  
موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد  مزایده 

روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان برگزار خو اهد شد. 
364/1  مدیر دفتر اجرای احکام کیفری  دادگستری شهرستان آوج – احمد اکبری 

دادنامه 
پرونده کاسه 9709982822900137  شعبه 19  شورای حل اختاف  شهرستان قزوین تصمیم نهایی   شماره 9709972822900452   
خواهان: آقای بانک ملت با وکالت خانم مریم  حیاتی فرزند احمد به نشانی قزوین خیابان شهید بابایی کوچه 35 دادگستری  پاک 
42 طبقه اول خواندگان:  1. خانم معصومه یارکه سلخوری  فرزند خوشنود  به نشانی  قزوین  خیابان  نواب روبروی راهنمایی رانندگی 
سابق کوچه ثنا پاک 53  - 09360693065  ،  2. آقای صغری اوادی  سلخوری  فرزند نورمحمد  به نشانی مجهول المکان خواسته 
ها: 1. مطالبه  خسارت دادرسی  2.  مطالبه وجه بابت ... 3. پرداخت حق الوکاله   4. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  گردشکار: خواهان 
دادخواس�تی به خواس�ته فوق  به طرفیت خوانده  به  شوراهای حل ا ختاف ش�هر قزوین تقدیم داشته که به این شعبه  ارجاع پس 
از ثبت پرونده به کاس�ه فوق و اجرای تش�ریفات قانونی در وقت فوق العاده جلس�ه شعبه  19 شورای حل اختاف  قزوین به تصدی 
امضا کننده ی زیر تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی مشو رتی ا عضا محترم شورا  ختم دادرسی  ا عام 
و با اس�تعانت از خداوند متعال به ش�رح زیر مبادرت به صدور و  انش�اء رای می  نماید. رای قاضی ش�ورا در خصوص دعوی خواهان 
بانک ملت به ش�ماره ثبت 38077  با وکالت  خانم مریم حیاتی به طرفیت خواندگان  1. صغری اوادی  س�لخوری 2. معصومه یارکه 
س�لخوری فرزند نورمحمد  - خوش�نود  به خواس�ته  مطالبه مبلغ 140/000/000  ریال  از بابت قرارداد بانکی فقره حو اله  به ش�ماره 
941434597/48 عهده بانک ملت صادره  به تاریخ 94/09/14 در قالب تسهیات  بانکی به انضمام  خسارت قانونی به شرح منعکس  
در دادخواس�ت  تقدیمی نظر به اینکه   خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق قرارداد بانکی موضوع   خواس�ته و با این ادعا  که خوانده  
باب�ت بده�ی خ�ود آن را اصدار نموده  و علیرغم مراجعه جه�ت وصول و  جه نامبرده از پرداخت دین خو ی�ش امتناع می و رزد لذا 
تقاضای  رس�یدگی  و صدور حکم به ش�رح خو اس�ته را دارد با  عنایت به این که خواندگان دعوی  با وصف اباغ قانون اخطاریه در 
جلس�ه دادرس�ی  حاضر نشده و ایحه دفاعیه ای نیز  ارس�ال ننموده و نهایتا مدرک و دلیل قانونی مشعر بر تادیه دین و برائت ذمه 
ی  خود را ارائه و ابراز ننموده اس�ت لذا ش�ورا  استصحاب بقای دین خوانده   و احراز صحت و اصالت سند فوق الذکر دعوی خواهان 
را  وارد و ثابت دانس�ته لذا مس�تندا به مواد 522، 519  و 198  قانون آئین دادرس�ی مدنی و مواد  7 و 29  قانون شورای حل اختاف  
خواندگان را متضامنا به پرداخت 140/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و 2740000 ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله طبق تعرفه 
و جریمه روز شمار به  میزان 81/384 ریال از تاریخ 97/03/27  لغایت  اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس�امی ایران در حق خواهان محکوم و اعام می  دارد که رای صادره  غیابی بوده و  ظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ 
قابل واخواهی  در همین ش�عبه و پس از انقضای  مدت مذکور ظرف مهلت بیس�ت روز قابل تجدید نظر خو اهی نزد محاکم محترم  

عمومی حقوقی  قزوین می باشد. 
1602/1  قاضی شعبه 19  شورای حل اختاف شهرستان قزوین 

آگهی حصر وراثت 
  خانم زینب ابراهیم پور پش�ت ریگی  فرزند محمد دا رای شناس�نامه 3200020318  بشرح دادخواس�ت   شماره 384 مورخ 1397/8/27   
توضیح داده شادروان  محمد ابراهیم پور پشت ریگی فرزند اکبر  به شناسنامه 6059771275  در تاریخ 1395/2/14 در شهر ریگان فوت 
ش�ده و ورث�ه منحصر حین الفوت وی عبارتن�د از  1. فاطمه محمدزاده فرزند علی  ش ش  3209816833   همس�ر دائمی متوفی  2. رضا 
ابراهیم پور پشت ریگی  فرزند محمد ش ش  6059893066 فرزند متوفی 3.  علی ابراهیم پور فرزند  محمد ش ش  6059901492 فرزند 
متوفی 4.  مصطفی ا براهیم پور فرزند محمد ش ش  3111544621 فرزند متوفی 5. محسن ابراهیم پور  فرزند محمد ش ش  6059897754  
فرزند متوفی  6. زهرا ابراهیم پور  فرزند محمد ش ش  6059903193  فرزند متوفی    7.  نرجس خاتون  ا براهیم پور  فرزند محمد ش ش  
3209882258 فرزند متوفی   8. زینب ابراهیم پور پشت ریگی فرزند محمد ش ش  3200020318  فرزند متوفی  9. مریم ابراهیم پور  فرزند 
محمد ش ش  6059856772 فرزند متوفی  اینک مراتب  یک نوبت در روزنامه های کثیراانتشار   محلی آگهی می شود چنانچه کسی ا 
عتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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. 
10607  شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان ریگان

آگهی  مزایده  اموال غیر منقول )نوبت دوم(
 به موجب دادنامه  شماره 9609978520200462   مورخه 1396/4/22  صادر شده از شعبه 2 دادگاه  حقوقی نهاوند  موضوع پرونده اجرائی  
کاسه 970208  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری  نهاوند آقای مهدی رسولی  محکوم ا ست به پرداخت  مبلغ نهصد میلیون ریال به 
عنوان اصل خواس�ته  در حق محکوم له علی فریادرس و  پرداخت مبلغ 45000000 ریال بابت نیم عش�ر دولتی  در حق صندوق دولت  لذا 
حس�ب تقاض�ای  وکیل  محک�وم له پاک ثبتی 318 فرعی از 8  اصلی واقع در بخش س�ه ن ن  که به عنوان م�ال معرفی نموده و ارزیاب 
دادگستری  قیمت آن  را جهت مزایده به مبلغ 1050000000 ریال برآورد نموده اند،  این ا جراء  به درخواست وکیل محکوم له ا قدام به فروش 
ملک موصوف  که توسط  کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از سا عت 10 تا 11 مورخه 1397/10/18 در 
محل  شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری نهاوند از طریق مزایده به فروش  برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی 1050000000 ریال شروع 
می شود وبه هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت 
نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی  و صدور دستور تملیک 
از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه خریدار در مهلت یک ماه مقرر  تهیه وجه مزایده نپردازد سپرده 
وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک 
هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به  اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد 
شد، ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن نمایند 
مال مورد  مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد. ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت  عرصه 358 متر مربع و 

مساحت ا عیانی  170  متر  واقع در بخش سه نهاوند آدرس: نهاوند  روستای گوشه سعد وقاص 
6997  قاضی اجرای احکام   مدنی دادگستری نهاوند -  عباس  آزاد بخت 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای  احمد علی ایراندوس�ت دارای شناسنامه ش�ماره 1163  به شرح دادخواست به کاسه 9701200699 از این شعبه  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  غورچعلی ایراندوست  به شناسنامه شماره 137 در تاریخ 83/11/4 در اقامتگاه دائمی 
خود درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  پسر متوفی 2 . محمدعلی ایراندوست به ش ش  23 
پسر متوفی  3. شیروده ایراندوست به ش ش  1326 پسر متوفی 4. ولی ایراندوست به ش ش  1 پسر متوفی 5. منیر ایراندوست به ش ش  
1071 دختر متوفی  6. فرشته ایراندوست به ش ش  1329 دختر متوفی 7.  امید ایراندوست  به ش ش  9 پسر متوفی 8. علی  ایراندوست به 
ش ش  1 پسر متوفی 9.  امامعلی ایراندوست به ش ش  2054 پسر متوفی 10. محمد ایراندوست به ش ش  1958  پسر متوفی 11. بی بی طا 
ایراندوست به ش ش  8 دختر متوفی 12. مریم بانو همتی زلیوا به ش ش  8 همسر 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. 
3744 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای  احمد علی ایراندوس�ت دارای شناسنامه ش�ماره 1163  به شرح دادخواست به کاسه 9701200698 از این شعبه  درخواست  گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  مریم بانو همتی زلیوا به شناسنامه شماره 8 در تاریخ 88/1/3 در اقامتگاه دائمی خود 
درگذشته و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی  پسر متوفی 2 . محمدعلی ایراندوست به ش ش  23 پسر 
متوفی   3. شیروده ایراندوست به ش ش  1326 پسر متوفی 4. ولی ایراندوست به ش ش  1 پسر متوفی 5. منیر ایراندوست به ش ش  1071 
دختر متوفی  6. فرش�ته ایراندوس�ت به ش ش  1329 دختر متوفی 7.  امید ایراندوس�ت  به ش ش  9 پس�ر متوفی 8. علی  ایراندوست به 
ش ش  1 پس�ر متوفی 9.  امامعلی ایراندوس�ت به ش ش  2054 پس�ر متوفی 10. محمد ایراندوست به ش ش  1958  پسر متوفی 11. بی بی 
طا ایراندوس�ت به ش ش  8 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. 
3743 - قاضی شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم زهرا جهانیان دارای شناسنامه شماره 17813 به شرح دادخواست به کاسه 97011200727 از این شعبه  درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  نارنج جهانیان به شناسنامه شماره 1 در تاریخ 86/12/28 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه 
حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . زهرا جهانیان  به ش ش  17813  دختر متوفی 2. نرگس جهانیان به ش ش  17812  
دختر متوفی  3. حاجی رضا جهانیان به ش ش  17814  پسر متوفی 4.  شهناز جهانیان زا ده به ش ش  394 دختر متوفی  4. مهناز  جهانیان 
زا ده به ش ش  25 دختر متوفی  6. فاطمه جهانیان زاده به ش ش  3950212108 دختر متوفی 7. رضا جهانیان زاده به ش ش  26 پسر متوفی 
8. محمد جهانیان زاده به ش ش  6 پس�ر متوفی 9. کس�مراد جهانیان زا ده به ش ش  40143 همسر متوفی اغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد. 
3745 - قاضی حوزه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی اباغ وقت به خوانده 
ش�ماره پرونده کاس�ه : 970485 وقت رسیدگی : 1397/10/22 س�اعت 9/00 خواهان : بانک مهر 
اقتصاد با وکالت آقای محمد حسن کیالها خواندگان : روح انگیز بهنیا ، فاطمه فرخ خواسته : مطالبه 
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختاف کرج نموده که پس از ارجاع به شعبه 5 ) 25 سابق ( 
در این شعبه ثبت و در حال رسیدگی می باشد بنا به تقاضای خواهان مبنی بر مجهول المکان بودن 
خوانده حسب دستور شورای حل اختاف وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار به هزینه خواهان آگهی خواهد ش�د و خوانده می 
بایست ظرف مهلت یک ماه در دفتر دادگاه حاضر ضمن اعام نشانی خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در زمان تعیین ش�ده در دادگاه حاضر ش�ود در غیر اینصورت دادگاه تصمیم 

مقضی را اتخاذ خواهد نمود .
85 مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختاف مجتمع شهید بهشتی کرج 

اجراییه
مش�خصات محکوم له : آقای محمد علی عزیزی زارچ فرزند غامرضا به نشانی کرج بلوار طالقانی 
بااتر از آزادگان برج غدیر واحد 405 مشخصات محکوم علیهم : 1- کاظم مرادی فرزند ابراهیم علی 
به نشانی مجهول المکان 2- جواد حاجی علیان فرزند حسین به نشانی استان تهران ، شهرستان 
تهران ، شهر تهران ، م بهارستان ، خ ظهیرااسام ، بعد از بانک تجارت ، پ 143  مشخصات نماینده 
ی�ا قائم مقام قانونی محک�وم له : آقای محمود رضا نومیری فرزند کریم نش�انی کرج بلوار طالقانی 
باات�ر از می�دان آزادگان برج قائم  واحد 405  وکیل محمد علی عزیزی زارچ محکوم به : به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و ش�ماره دادنامه مربوطه 9209972610400529 محکوم 
علیهم محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه ان بر اساس شاخص تورم اعامی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک لغایت 
زمان اجرای حکم و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و شش�صد هزار ریال باضافه حق الوکاله وکیل 
خواهان به عنوان خس�ارت دادرس�ی در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرایی به عهده محکوم 
علیه می باشد محکوم علیه مکلف است  از تاریخ اباغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع  اجرا 
گ�ذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی ( . 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد .3- مالی 

معرفی کند  که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد .
29 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی کرج – حوا کریمی

19- حصروراثت
خانم اطهره سماواتی فرزند اکبر دارای شناسنامه 172 بشرح دادخواست شماره 687/7/97 مورخ 1397/9/20 توضیح داده شادروان مجید 
ایرانمنش فرزند ماش�االه بشناس�نامه 581 در تاریخ 1397/9/5 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- اطهره 
س�ماواتی فرزند اکبر ش.ش 172 صادره ازکرمان متولد 1338 همسر متوفی. 2- امیرحسین ایرانمنش فرزند مجید ش.ش 2980532711 
صادره از کرمان متولد 1372 فرزند متوفی. 3- الهه ایرانمنش فرزند مجید ش.ش 2647 صادره از کرمان متولد 1364 فرزند متوفی. 4- فرزانه 
ایرانمنش فرزند مجید ش.ش 2980119441 صادره از کرمان متولد 1368 فرزند متوفی. 5- الهام ایرانمنش فرزند مجید ش.ش 3161 صادره 
از کرمان متولد 1361 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد 

و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
687 شورای حل اختاف شماره 7 شهرستان کرمان
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512/52آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا معدنی فرزند برات اله به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709985728200048 از این 
دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حسین جامی در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا معدنی فرزند محمدحسین به ش.ش 438 متولد1337/1/7)همسرمتوفی(2-
مریم جامی فرزند محمدحس�ین به ش.ش 0690453590 متولد 1373/01/07 فرزند متوفی 3- الناز جامی فرزند محمدحس�ین به ش.ش 
0690002701 متولد 1368/1/7 فرزند متوفی 4- الهام جامی فرزند محمد حس�ین به ش.ش 716 متولد 1363/1/2 فرزند متوفی 5- ایمان 
جامی فرزند محمد حسین به ش.ش 1136 متولد 1360/6/27 فرزند متوفی؛اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 2 شورای حل اختاف شهری تربت حیدریه

512/53آگهی اباغ دادخواست و ضمائم
بدین وس�یله به خانم راحله غامحس�ینی باا خیابانی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که بانک انصار به نمایندگی علی جهانخبش 
دادخواستی به خواسته مطالبه یک فقره چک ارائه و به کاسه 97/575 ش1 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 1397/10/30 ساعت 10/30صبح 
وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی می 
شود.خوانده می تواند قبل از رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر جهت رسیدگی حضور بهم رسانند در صورت عدم حضور غیابی رسیدگی و اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه یک شهرستان سرخس

512/54آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای 1- مهرداد پاس�ار فرزند غامرضا 2- حسین کلیوند فرزند محمد حسین فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که خانم 
س�لمی یعقوبی جامی دادخواس�تی به خواسته مطالبه وجه به  طرفیت شما به شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان تربت جام ارائه و به 
کاسه 2/1181/97 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 1397/10/25 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگي تعیین گردیده است، لذا به استناد ماده 
73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف 
ش�عبه 2 شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع شماره به نش�انی بلوار امام،مقابل دادگستری  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

511/55آگهی
پیروآگهی های منتش�ره درجراید بدینوس�یله به محکوم علیه آقای حسام الدین گنابادی نژادکه مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977508000750 صادره ازشعبه 241 درپرونده شماره 970369/241 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده 
)حسام الدین گنابادی نژاد( به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیردرتأدیه 
از تاریخ سررسید چک موصوف الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 2/004/000 ریال دو میلیون و چهار هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب 
هزینه دادرسی و حق نشر آگهی در حق خواهان)محسن محبی تبار( صادر و اعام می دارد در حق محکوم له آقای محسن محبی تبار و نیم 
عشردولتی شده اید. ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/56آگهی
پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم فاطمه اعتمادی نسب که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977508001112 صادره ازشعبه 241 درپرونده شماره 970213 محکوم به حکم بر محکومیت خوانده )خانم فاطمه 
اعتمادی نس�ب( به پرداخت مبلغ 86/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیردرتأدیه از تاریخ 
سررس�ید چک های فوق الذکر الی یوم ااداء و نیز پرداخت مبلغ 2/221/000 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرسی و حق نشر 
آگهی در حق خواهان)آقای حسن امینی( صادر و اعام می دارد در حق محکوم له آقای حسن امینی ونیم عشردولتی شده اید.ظرف ده 
روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید درغیراین صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

وصول مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
منشی شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/57اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک زبرخان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306001000402-1397/09/01 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  زبرخان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم حوا عسکرزاده قدمگاهی فرزندسید علی به 
شماره شناسنامه 1870 صادره از نیشابور در یک باب خانه به مساحت 474/45 مترمربع در قسمتی از پاک شماره 75 فرعی از 137-اصلی 
بخش 3 زبرخان واقع در اراضی تلخ زنج خریداری از مالک رسمی آقای سیدعلی عسکرزاده قدمگاهی فرزند سید محمدرضا محرزگردیده 
است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/06 ، نوبت دوم : 1397/09/21
رئیس ثبت اسناد و اماک زبرخان – سید حسن پورموسوی

512/58اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بردسکن

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306021000421 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  بردس�کن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اس�ماعیل معدنی فرزند محمدعلی به شماره 
شناسنامه 37  کد ملی 5729979691 صادره از بردسکن در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 171/25 متر قسمتی از پاک 369 
فرعی از 4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حسین سلیمی محرزگردیده 
است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/06 ، نوبت دوم : 1397/09/21
رئیس ثبت اسناد و اماک بردسکن – غامرضا گنج بخش

511/59اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک بردسکن

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای ش�ماره 139760306021000127 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی 
مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  بردسکن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای رحمت درخشان فرزند محمدحسین به شماره 
شناسنامه 278 شماره ملی 5729474962 صادره از بردسکن در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 115 متر مربع  قسمتی از پاک 
619 فرعی از 4 اصلی واقع در خراس�ان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردس�کن خریداری از مالک رس�می آقای حسن درخشان احدی 
از ورثه محمد حسین عطائی محرزگردیده است. لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول:1397/09/06 

، نوبت دوم : 1397/09/21
رئیس ثبت اسناد و اماک بردسکن – غامرضا گنج بخش

)512/60(آگ�هی دع�وت از مالکین مشاعی و  مج�اورین جهت تثب�یت ح��دود )6876(
آقای محمد رضا یامی درخواس�ت تعیین مساحت و متراژ حدود شش�دانگ پاک یک فرعی از 1731 اصلی واقع در بخش یک نیشابور را 
نموده و  بنا به اظهار متقاضی دسترسی به تمام مالکین مشاعی و مجاورین مقدور نمی باشد. لذا بدینوسیله با اطاع کلیه مالکین و مجاورین 
و یا کسانی که در ملک فوق الذکر و یا کسانیکه حقی برای خود قائل می باشند. )باستناد کد914 مجموعه بخش نامه های ثبتی( می رساند، 
نقشه برداری از ملک موصوف در تاریخ 1397/9/26 ساعت 10 صبح انجام خواهد شد. عدم حضور مالکین و مجاورین مانع انجام عملیات 

نقشه برداری نخواهد بود.
علی امینی-رئی�س ث�بت اسن�اد و اماک نیش�اب�ور

)512/61( آگهی )960078(
پیرو آگهی منتشره در جراید بدین وسیله به آقایان امین و رامین و ایمان امیری و خانم معصومه امیری که مجهول المکان می باشد، اباغ می 
شود. طبق اجرائیه صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی نیشابور درپرونده کاسه 960078 به موجب دادنامه شماره 9709975198000413 
مورخ 1397/05/30 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی نیشابور محکوم علیهم ملزم به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر ساخت و تکمیل 
و آماده نمودن مقدمات تفکیک و تنظیم سند رسمی آپارتمان های موضوع مبایعه نامه مورخه 1393/09/23 به شماره پاک 336 فرعی 
مجزا شده از 167 به میزان سهم العرصه یک دهم از ششدانگ و همچنین پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ ده میلیون ریال بابت حق الزحمه کارشناسان در حق خواهان و همچنین خواندگان 
را ملزم به فک رهن از پاک فوق نزد بانک ملی شعبه مرکزی نیشابور می نماید- پرداخت هزینه های اجرا به عهده خواندگان می باشد. این 

اجرائیه ده روز پس از آگهی در روزنامه قابل اجر می باشد. 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نیشابور

)512/62(رای شورا )97/480(
کاسه پرونده :1/97/480 شماره دادنامه :675/98- 97/7/28 خواهان: فرهاد مختاریه )ابتدای ارگ شمالی سمت چپ الکتریکی مختاری( 
خوانده: حس�ن ابراهیم زاده )مجهول المکان( خواس�ته: مطالبه وجه )) رای ش�ورا (( درخصوص دعوی آقای فرهاد مختاریه فرزند رضا به 
طرفیت آقای حسن ابراهیم زاده فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه وجه سفته به شماره 443361 مورخ 97/5/21 عهده قرانه داری کل به 
میزان یکصد میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق سفته و  واخواست نامه و با این ادعا 
که خوانده بابت بدهی خویش سفته موصوف را اصدار نموده و علیرغم مراجعه به مشارالیه، وی از پرداخت دین خویش امتناع ورزیده، لذا 
خواهان با تقدیم دادخواست تقاضای محکومیت خوانده را نموده است و خوانده علیرغم اباغ قانونی )نشرآگهی( در جلسه شورا حاضر نشده 
بدین ترتیب صحت و اصالت مستند دعوی خواهان را مورد تایید و پذیرش قرار داده لذا مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
خوانده محکوم به پرداخت 1. مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و ابطال تمبر به مبلغ دویست 
و بیست و هفت هزار تومان در حق خواهان می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد. 
مهرطلب- قاضی شعبه 1 شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/63( ان�حصار وراث�ت )97/778(
 نظر به اینکه آقای/ خانم  محس�ن ش�یرازی  دارای شناسنامه شماره  513 به شرح دادخواست به کاسه  97/778 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تاجلی جال آبادی به شناسنامه 4 در تاریخ  24 /8 / 97 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-رضا شیرازی ف: تقی به ش. م:  6449368535 ت.ت: 1338ص: تحت 
جلگه )پس�ر متوفی (2- حسین شیرازی ف: تقی به ش.م: 6449368853 ت.ت: 1341ص: تحت جلگه )پسر متوفی (3- حسن  شیرازی 
ف: تقی به ش. م: 6449368861  ت.ت: 1342ص: تحت جلگه )پس�ر متوفی (4- ناصر ش�یرازی ف: تقی به ش. م:  6449754869  ت.ت: 
1347ص: تحت جلگه )پسر متوفی (5- محمود شیرازی ف: تقی به ش. م:  1061390705 ت.ت: 1352ص: نیشابور )پسر متوفی(6- محسن 
شیرازی ف: تقی به ش. م: 1061392236ت.ت: 1359ص: نیشابور )پسر متوفی (  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه سیزدهم شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/64( ان�حصار وراث�ت )97/910(
 نظر به اینکه آقای/ خانم معصومه سه چوبی دارای شناسنامه شماره 1050880102به شرح دادخواست به کاسه 910 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی سه چوبی به شناسنامه  7 در تاریخ  95/9/1 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- بتول کمالی نیا به ش.م: 1060206846ت.ت: 2/10/ 1322ص: نیشابور ) 
همسر متوفی( 2- فاطمه رضایی به ش.م: 6449181729 ت.ت: 1338/7/14ص: نیشابور)تحت جلگه( )همسر متوفی( 3- علی سه چوبی 
به ش.م: 1064178197ت.ت: 3/20/ 1364ص: نیش�ابور )پس�ر متوفی( 4- امیر س�ه چوبی ب�ه ش.م: 1064183581 ت.ت: 5/8/ 1365ص: 
نیش�ابور )پس�ر متوفی( 5- رضا س�ه چوبی به ش.م: 1050039920 ت.ت: 3/20/ 1368 ص.: نیش�ابور )پس�ر متوفی( 5- مینا سه چوبی به 
ش.م: 1064154689ت.ت: 21/ 11/ 1366ص: نیش�ابور)دختر متوفی( 6- صدیقه س�ه چوبی به ش.م: 1050275519 ت.ت: 12/12/ 1369ص: 
نیشابور)دختر متوفی( 7- زهرا سه چوبی به ش.م: 1050732170 ت.ت: 1376/5/13 ص: نیشابور) دختر متوفی( 8- معصومه سه چوبی به 
ش.م: 1050880102ت.ت: 10/4/ 1378 ص: نیشابور )دختر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه 

به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه دوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

)512/65( ان�حصار وراث�ت )97/809(
 نظر به اینکه آقای/ خانم نادر روانفر دارای شناسنامه شماره  1050296907به شرح دادخواست به کاسه 809 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن روانفر به شناسنامه 1060031639 در تاریخ 9/5/ 63  در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- عالیه عطری ف: کربایی علی به ش.م: 1060026848 ت.ت: 1289/7/1 
ص: نیش�ابور )همسر متوفی( 2- سید رضا روانفر ف: حسن به ش.م: 1062299523 ت.ت: 1315/5/21 ص: نیشابور )پسر متوفی( 3- علی 
اصغر روانفر ف: حسن به ش.م: 1062315464 ت.ت: 1318/9/17 ص: نیشابور )پسر متوفی( 4- انیس طالبی ف: حسن به ش.م: 1062529308 
ت.ت: 1321/8/16 ص: نیشابور )دختر متوفی( 5- سید مهدی روانفر ف: حسن به ش.م: 1062548388 ت.ت: 1324/2/13 ص: نیشابور )پسر 
متوفی( 6- سید هادی روانفر ف: حسن به ش.م: 1062568370 ت.ت: 1327/1/1 ص: نیشابور )پسر متوفی( 7- فاطمه بیگم روانفر ف: حسن 
به ش.م: 1062583329 ت.ت: 1330/5/12ص: نیشابور )دخترمتوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را به استناد ماده 
362 ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 

یکماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا -  شعبه دوم  شورای حل اختاف شهرستان نیشابور

512/66سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسناد واماک خراسان رضوی

آگهی اجرای مواد 8 ، 7، 6 و10 آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن مصوب 1388
برابر آرای ش�ماره 67-68-69 و 70 همگی مورخه 1397/08/12 صادره هیئت حل اختاف مس�تقر در اداره ثبت اسناد واماک شهرستان 
کات نادر تصرفات مالکانه و بامعارض: آقای غامرضا ذوقی کات فرزند موس�ی به ش�ماره شناس�نامه 1147 نسبت به یک باب منزل به 
مس�احت 182/44 مترمربع در قس�متی از پاک 240 فرعی از پاک 3 اصی واقع در اراضی دربند شهر کات بخش 17 مشهد- آقای علی 
اکبر الیاسی کات فرزند غامرضا به شماره شناسنامه 1586 نسبت به یک باب منزل به مساحت 116/07 مترمربع در قسمتی از پاک 148 
فرعی از پاک2 اصلی واقع در اراضی خوارزم محله ش�هر کات بخش 17 مش�هد-آقای علی س�جادی سینی فرزند غامحسن به شماره 
شناس�نامه 1471 نس�بت به یک باب منزل به مس�احت 257/48 مترمربع در قس�متی از پاک 169 فرعی از پاک 1 اصلی واقع در اراضی 
کبود گنبد شهر کات بخش 17 مشهد و خانم رقیه آدینه فرزند محمد به شماره شناسنامه 74 نسبت به یک باب منزل به مسحات 193/92 
مترمربع در قس�متی از پاک 137 فرعی ازپاک 2 اصلی واقع در اراضی خوارزم محله ش�هر کات بخش 17 مشهد محرز گردیده است.به 
منظوراطاع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می گردد. درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند. 
می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی به مدت 20 روز اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت نامبرده صادرخواهد شد . تاریخ انتشار آگهی: 1397/09/21
رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان کات- کبری میرزائی

511/87آگهي اباغ دادنامه  
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي کاظم وطن خواه فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد درخواست آقای محمد دهقان بطرفیت 
ش�ما  بخواسته مطالبه وجه دوفقره چک به شماره 36837 و36843بموجب حکم ش�ماره 9709977504001030 پرونده کاسه 970557 
به پرداخت مبلغ 19/500/000ریال بابت اصل خواس�ته ومبلغ691/750ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم 
پرداخت 75/1/22 لغایت یوم الوصول بر  مبنای جدول شاخص تورم در حق خوهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می 

گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهي دراین شورا است 
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه167 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/88آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي هاي قبلي به آقاي حسن حصاری فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد درخواست آقای حمید مداح بطرفیت شما  بخواسته 
مطالبه وجه چک 819520/2385 بموجب حکم ش�ماره 9709977504001028 پرونده کاسه 970433 به پرداخت مبلغ 100/000/000ریال 
بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ1/542/000ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 95/04/01لغایت یوم الوصول 
محکوم ش�ده اید.مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی وازتاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهي 

دراین شورا است 
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه167 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/89آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي هاي قبلي به آقاي حس�ین مقدس�ی فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود در مورد درخواست آقای علی سوارکار بطرفیت شما  
بخواسته مطالبه وجه چک شماره 1537/533820/44 بموجب حکم شماره 9709977504001023 پرونده کاسه 970646 به پرداخت مبلغ 
100/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ2/594/000ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدلغایت یوم 
الوصول برمبنای جدول ش�اخص تورم درحق حق خواهان محکوم شده اید.مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی 

وازتاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهي دراین شورا است 
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه167 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/90آگهی احضارخوانده
شماره بایگانی:970096-خواهان:امیررضا احمدیان یزدی فرزندحسن خوانده:محمدرضا شورورزی فرزند احمد خواسته:مطالبه ی وجه چک و... 
رسیدگی:مورخ1397/11/3ساعت8/45 محل حضور:شعبه ی24دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد,بدین وسیله ازطریق درج این آگهی به 
شما اباغ می شود ازتاریخ نشرآن ظرف مدت یک ماه به دفتردادگاه مراجعه ونسخه ی ثانی دادخواست وضمائم رادریافت نمایید.درغیراینصورت 

دادگاه غیابا طبق مقررات رسیدگی خواهد نمود.
مدیردفترشعبه ی24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  شهرستان مشهد

511/91آگهی 
خواهان محسن حسن پور مشهدی با وکالت رویا حمیدی   دادخواستی به طرفیت خوانده خانم سعیده ظریف نشاط  به خواسته مطالبه وجه مطرح  که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987501500816  شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت 8 تعیین شده است که حسب دستور شوراه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی به 

دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در شورا حاضرگردد
متصدی امور دفتری شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/92آگهی
خواهان حمید نصرتی سعد آباد به طرفیت خوانده علی رضا حسنی به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 14شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... 
عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 9709987501400792 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 97/10/30وساعت 10صبح تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
متصدی امور دفتری  شعبه14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/93آگهی
خواهان محمد اله یاری دادخواستی به طرفیت خوانده جواد الماسی دربان به خواسته مطالبه اجور معوقه تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی 
آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 970846ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 97/10/30وساعت 8/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
شعبه 8شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/94آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان  بانک مهر اقتصاد  به طرفیت خوانده محمد صالح فرفرزند اسمعیل به خواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت 
رس�یدگی به ش�عبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه 970776 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می شودتاخواندگان 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 51 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 2  مشهد

511/95رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت پوریا مومنی زنجانی فرزند رضا  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702002  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان رضا مومنی زنجانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-پوریا 2-دانیال همگی مومنی زنجانی )فرزند(3-محبوبه خیابانی تنها)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/96رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت لیا ثریائی مطلق فرزند اسمعیل  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702110  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه دلیر   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به: 1-علی 2- حسین 3-مریم 4-بهروز5- اعظم 6-حسن 7- لیا همگی ثریائی مطلق)فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/97رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد ساعدی فرزند عبدالحسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702033  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان شهربانو عباس زاده نوقابی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-فاطمه 2- بتول 3-محمد 4-معصومه 5-رضا همگی ساعدی )فرزند ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/98رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت شهاب کرمی فرزند عباس   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701590  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سوسن سروقد بطن مقدم  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-شهاب 2-شهرام همگی کرمی فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/99رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مرضیه مدیری فرزند محمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701929  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد مدیری   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به: 1-ماندگار 2- رضا 3-گلبهار 4-مرضیه 5- نسا 6- ریحانه 7-پروانه 8-شهناز 9-احمد همگی مدیری فرزند  اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/100رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد اسمعیلی پور سید آباد فرزند غامرضا   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701605  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامرضا اسمعیلی پور  سید آباد  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-منصوره علیزاده کاسب )همسر (2- زهره 3- نیره 4- منیره 5- ملیحه 6-فاطمه 7-نرگس 
8- محسن 9- احمد 10-محمود 11-علی 12-محمد 13-حسین همگی اسمعیلی پور سید آباد )فرزند ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

511/101رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت افسانه تقی زاده طوسی فرزند محمد علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701520  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طیبه باغبان حقیقی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-افسانه 2-احسان همگی تقی زاده طوسی )فرزند ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/102رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت حسن شیبانی فرزند عبدالرزاق   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702042  
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مهدی ساار زاده خباز  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-سارا 2-داود 3-ابراهیم همگی ساار زاده خباز )فرزند ( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/103رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فرزاد فرهمند فرزند علیرضا   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702115  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علیرضا فرهمند  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-فرزاد 2-ویدا 3-بیتا همگی فرهمند )فرزند (4- ماهره ش�فیقی )همس�ر ( اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

511/104رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت نجم�ه یوس�ف زاده ثانی فرزن�د علی اصغ�ر   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506702065  ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی اصغر یوسف زاده ثانی  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-گلشاه نجومی )مادر (2-زهرا کربائی نژاد 3-نجمه 
4- امید 5- نرجس همگی یوس�ف زاده ثانی )فرزند ( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/105رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت احسان کفاش دوحصاران فرزند حسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702104  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه عرب وظیفه  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-احسان 2-ایمان 3-عصمت 4-عفت 5-اعظم همگی کفاش دو حصاران )فرزند (6-حسین عرب 
وظیفه دو حصاران )پدر(7-حسین کفاش دو حصاران )همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید 

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

511/106رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت مرضیه مدیری فرزند محمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701912  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان پری یزدانی چوینلی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-ماندگار 2-رضا 3- گلبار 4- مرضیه 5- نسا همگی مدیری )فرزند ( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/107رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ابوالفضل کردی فرزند عبداله   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702121  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نسا جبار  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-ابوالفضل 2-فائزه 3-فاطمه همگی کردی )فرزند (4-عبداله کردی )همسر( اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

511/108رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ربابه غامی فرزند علی اکبر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701878  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان کوکب مرادیان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-ربابه غامی )مادر(2-علی اصغر چهار باغی )همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست 
مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/109رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت کب�ری علی زاده روش�ناوند فرزند اس�ماعیل   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701673  ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اسمعیل علیزاده روشناوند  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-کبری –زهرا –فاطمه –جواد –علی –علی اصغر 
–همگی فرزندان طیبه عباسیان همیر  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

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

512/67سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقاي مجید عرفانیان قره اهل زنجان فرزند علی به شماره ملی 0731650549 بموجب  دو برگ استشهادیه  شهادت شهود تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول ششدانگ یک باب منزل به شماره پاک 4100 فرعی از 3-اصلی واقع در اراضی یحیی آباد تربت جام بخش 
13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام را نموده و مدعی است که سند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود گردیده است که به حکایت سامانه 
مدیریت کشوری اماک مالکیت آن ذیل ثبت 77535 صفحه 184 دفتر 452 بنام نامبرده فوق ثبت و سند مالکیت شماره 271776/د 91 صادر 
وتسلیم گردیده و پرونده ثبتی و دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود است بایستی ظرف مدت 
ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند مالکیت رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکیت 
المثني نوبت اول وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد. مالک فعلی :مجید عرفانیان قره اهل زنجان فرزند علی بشماره شناسنامه 208 و 

شماره ملی 0731650549 صادره از تربت جام؛ نوع ملک: منزل مسکونی .تاریخ انتشار:1397/09/21 
اداره ثبت اسناد و اماک تربت جام- سید مجتبی جواد زاده

512/68آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقاي محمد دولت آبادی فرزند رمضان باستناد دو برگ استشهادیه  گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت دوم به این اداره مراجعه کره و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پاک 23 فرعی از 1665-  اصلی واقع در بخش 1 شهرستان 
سبزوار که متعلق به وی می باشد بعلت  نقل مکان مفقود شده است. با بررسی دفتر اماک معلوم شد ششدانگ مالکیت فوق الذکر ذیل دفتر 
65 صفحه 47 به شماره ثبت 12353 بنام متقاضی مذکور ثبت و سند تک برگی المثنی به شماره ب90-788846 صادر و تسلیم شده است 
و دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهي معامله ای انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي 
اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدور سند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي 

اقدام خواهد شد. 97/100/1229 .تاریخ انتشار:1397/09/21 
رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار- علی آب باریکی

511/69آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 126/970805 آقای غامرضا راهی فرزند احمد به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب می باشند به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرس�ی کیفری، مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت در مورخه 1397/11/17 رأس 
ساعت 12/30 ظهر در شعبه 126 دادگاه کیفری دو مشهد ) نبش شیرودی 13 مجتمع قضایی عدالت( حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نمایند ، در 

صورت عدم حضور در مهلت مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی انجام خواهد شد.رایگان
منشی شعبه 126 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت مشهد  

512/70آگهی اباغ دادخواست  و ضمائم
بدینوسله به خانم فرزانه شاقوزایی فعا مجهول المکان اباغ می شود که بانک انصار با وکالت علی جهانبخش دادخواستی به خواسته مطالبه 
یک فقره چک ارائه و به کاسه 97/574 ش ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 1397/10/30 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین گردیده است .لذا 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار آگهی می شود.خوانده می تواند قبل از رسیدگی به 
دفترشورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه  ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حضور بهم رسانند 

و در صورت عدم حضور غیابی رسیدگی واقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه یک سرخس

511/71آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به اقای علی اصغر نائینی فرزند
آقای/جوادخوراشاهی به وکالت ازآقای محمدنعمتی دادخواستی مبنی برجلب ثالث به طرفیت آقای علی اصغرنائینی مطرح که به این دادگاه 
ارجاع وبه کاسه970898 ثبت ووقت رسیدگی دوشنبه97/11/01 ساعت9صبح تعیین گردیده باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده این آگهی 
به درخواست وکیل خواهان ودستوردادگاه وتجویزماده 73ق.آ.د.م دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار منتشرمیگردد تاخوانده فوق با اطاع 

از این آگهی ومراجعه به این دادگاه ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن نشانی دقیق خودرا اعام ودروقت مقررنیز حاضر شود.
مدیردفترشعبه19دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی

511/72آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوسیله پیرواباغیه های صادره قبلی به آقایان وخانمها1-مریم2-زهرا3-مجید4-محبوبه5-فاطمه6-محمد7-محمدسعید شهرت همگی 
فیصل فرزندان محمود و8-زهرا اخوان فاطمی فرزندسیدعلی مجهول المکان اباغ می گردددر خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی اقای علیرضا 
دیانی نژاد فرزندمحمدحس�ین ازدادنامه ش�ماره9709977577400183 ش�ماره بایگانی970619 صادره ازش�عبه 24دادگاه عمومی حقوقی 
مشهدبطرفیت ش�ماوغیره وقت رسیدگی برای مورخ1397/11/2 ساعت9صبح جهت اخذ توضیح ازطرفین تعیین وصادرگردیده است لذا به 
علت عدم شناسائی شمادرآدرس اعامی بنابه درخواست تجدیدنظرخواه ودستوردادگاه وبه استنادماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت دریکی 

ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تاضمن ارائه نشانی دروقت مقرردردادگاه حاضر شوید.
مدیردفترشعبه31دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی-موسوی

511/73آگهي 
خواهان علی اصغر دره کی دادخواستی به طرفیت خوانده سلیمه خوش آبی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان مشهدنمودده که جهت رسیدگی به شعبه250شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع درمشهد-طاب میدان 
میرزاکوچک خان ارجاع وبه کاسه971063ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/3 ساعت9صبح تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن ودستورخواهان وبه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشراگهی واطاع ازمفاد آن به شورا مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه 250شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج مشهد

511/74آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علی اصغرباری فرزنداسماعیل  
خواهان آقای س�عیددماوندی بی مرغی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای علی اصغر باری به خواس�ته مطالبه وجه چک مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987508901006 شعبه 250شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد. 
متصدی اموردفتری شعبه250 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد
511/75آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدقربانی تقی آبادفرزندعلی 

اکبر 
خواهان خانم تکتم زاهدی فرزند حس�ینعلی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای محمدقربانی تقی آباد فرزندعلی اکبربه خواسته طاق به 
درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987586200806 شعبه 12 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید 
مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/02 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 کثیراانتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در دادگاه حاضر گردد.ضمنا یک نفر داور که دارای س�ی س�ال سن-متاهل و حداقل از بستگان 

نزدیک باشد را معرفی و در جلسه دادگاه حاضر نمایید.
منشی شعبه 12دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/76آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غامرضا عباس زاده فرزندغام 
خواهان خانم الهام اتقائی کردکایی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای غامرضا عباس زاده فرزندغام به خواسته اثبات زوجیت مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987586200251 شعبه 12 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/30 ساعت 9 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 12دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/77آگهي اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اسحق دلیرفرزند محمدحسن
خواهان خانم فاطمه ابتدائی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای اس�حق دلیربه خواس�ته نفقه مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره 
پرونده کاسه 9709987887600816 شعبه 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/02 س�اعت 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 کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 26دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

511/78آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کاس�ه پرونده:40/970115-وقت رس�یدگی:1397/10/27 ساعت 9/30 خواهان:محمدمهدی بوس�تانی فرزندعلی خوانده:بشیراحمدامیری 
فرزندنظرمحمد –خواس�ته:مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تس�لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 40 حقوقی  
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 دادرسي 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 نموده و آدرس خویش را اعام داشته و نسخه دوم دادخواست را ضمن اباغ وقت دادرسی از دفتر دادگاه دریافت نماید
دفترشعبه 40 دادگاه عمومي حقوقی مشهد

511/79آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم 
خواهان آقای علیرضا ثبتی وغیره دادخواس�تی به طرفیت خواندگان آقای/خانم غامحس�ین محمدیان فرزندعلی-کاظم منشی زاده فرزند 
غامحیدر-محمدتق�ی لکزیان فرزندحس�ین-ابوالفتح جوادی فرزندمحمد-رضاباقری فرزندمحمد به خواس�ته مطالبه وجه بابت....-مطالبه 
خسارت دادرسی-مطالبه خسارت تاخیرتادیه –مطالبه خسارت  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575400204 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ1397/10/24ساعت 9/30تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه4دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/80آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به1- آقای محمدرضا عزیزی فرزندعزیز2- زربانو عزیزی فرزندعزیز3-آقای رمضان عزیزی فرزندعزیز4-
آقای علی رضا عزیزی فرزندعزیز  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای ابراهیم دهقان فرزندحسین بطرفیت شمابه 
خواس�ته1-اثبات وقوع بیع2-الزام به تنظیم سندرس�می ملک3-مطالبه خس�ارت دادرسی به موجب حکم ش�ماره9709977575401028 
درپرونده کاس�ه970528 به تنظیم سندرس�می شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 250متر مربع پاک 2683 فرعی از141اصلی مفروز 
ومجزی ش�ده ازفرعی از اصلی مذکور بخش9مشهد مطابق باقرارداد اس�تنادی درحق خواهان محکوم شده اید.مراتب فوق درروزنامه آگهی 

وباتوجه به غیابی بودن دادنامه مذکور,ظرف بیست روزازتاریخ درج درروزنامه قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد.
مدیر دفتردادگاه حقوقی شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد

511/81آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای محمود تقی زاده فرزقی وجوادعزت آبادی که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977508900992  صادره از ش�عبه ... در پرونده ش�ماره970670 حکم برمحکومیت تضامنی 
خواندگان)محمودتقی زاده فرزقی-جوادعزت آبادی(به پرداخت مبلغ56000/000 ریال بابت اصل خواس�ته یک فقره چک به ش�ماره 160875 
مورخ1395/11/15 جبران)پرداخت(خس�ارت وارده به سبب تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 1397/5/21 الی یوم ااداء براساس نرخ 
ش�اخص بانک مرکزی ونیزپرداخت مبلغ2126000 ریال بابت خس�ارت وارده به سبب هزینه دادرسی وحق الدرج آگهی به مبلغ450/000 ریال 
درحق خواهان)آقای حسین قدمیاری( صادر وپرداخت نیم عشردولتی شده اید ظرف  ده روز پس از انتشار آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
منشی شعبه250شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/82آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به علیرضا حاتمی نائنی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه صادره درپرونده 
کاس�ه970336به موجب دادنامه شماره9709977509201082مورخ1397/7/21 صادره ازشعبه 253 محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 
س�ی میلیون ریال بابت اصل خواس�ته وجبران)پرداخت(خسارت وارده به س�بب تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید چک الی یوم اادا براساس 
ش�اخص بانک مرکزی ونیز پرداخت مبلغ یک میلیون ویکصد وبیس�ت ونه هزارریال بابت خس�ارت وارده به س�بب هزینه دادرس�ی درحق 
خواهان)محمد جهانگیری کلوخی(می باشد.پرداخت نیم عشر حق اجرا ونیزهزینه های اجرائی برعهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است 
باتوجه به غیابی بودن حکم,اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یااخذ تامین متناسب ازمحکوم له,یااباغ 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 دریکی ازجراید کثیراانتشار درج 
می گردد تاظرف ده روز پس ازانتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد.درغیراینصورت واحداجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود 
متصدی اموردفتری شعبه253شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

511/83آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی:970132-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای نصراله فروتن فرزندعبدالحسین که مجهول المکان می 
باشد اباغ می گردد چون وفق اجراییه صادره از شعبه 6دادگاه حقوقی مشهد متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ66/000/000ریال وخسارات دادرسی 
وتاخیرتادیه درحق محکوم له بنیادمسکن انقاب اسامی ونیم عشردولتی شده اید ظرف  ده روز پس از انتشاراین 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 
مدیردفتر شعبه6دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/84آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی:970568-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علیرضا صادقی-طاهره رفیعی-ریحانه )کبری(
بطول زاده-طاهره رفیعی سعداباد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق اجراییه صادره از شعبه 6دادگاه حقوقی مشهد متضامنا 
محکوم به پرداخت مبلغ72/000/000ریال وخسارات دادرسی وتاخیرتادیه درحق محکوم له صندوق کارافرینی امید ونیم عشردولتی شده اید 
ظرف  ده روز پس از انتشاراین 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 
مدیردفتر شعبه6دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/85آگهی اباغ اجرائیه
شماره بایگانی:960565-پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای جال اشرفی اسکویی که مجهول المکان می باشد 
اباغ می گردد چون وفق اجراییه صادره از شعبه 6دادگاه حقوقی مشهد متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ31/400/000ریال وخسارات دادرسی 
وتاخیرتادیه درحق محکوم له صندوق کارافرینی امید ونیم عشردولتی شده اید ظرف  ده روز پس از انتشاراین 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 
مدیردفتر شعبه6دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/86آگهي اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهي هاي قبلي به آقاي سیدجواد کاریز باائی فرزند سیدعباس   فعا مجهول المکان اباغ مي شود در مورد درخواست آقای محسن 
فوری مایان علیا فرزندرمضانعلی بطرفیت شما  بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 181672 مورخ96/9/13 به عهده بانک ملت شعبه ثامن 
بموجب حکم شماره 9709977503100967مورخ97/8/28  در پرونده کاسه 970290حکم خوانده  به پرداخت وجه چک مذکور به مبلغ17میلیون 
ریال بامش�خصات فوق الذکر وحساب دفتری به مبلغ1/310/000تومان وهمچنین محکوم به پرداخت خسارت تاخیرچک موضوع دعوی از تاریخ 
سررسید چک 96/9/13تایوم اادا براساس نرخ تورم اعامی ازسوی بانک مرکزی وهمچنین هزینه های دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان محکوم 
شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج می گردد راي صادره غیابي و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی  قابل واخواهي دراین شورا است 
دفتر شعبه145 شوراي حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002048 مورخه 1397/08/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی خانم مهین صادقی فسخودی فرزند علی بشماره شناسنامه 
11 صادره از اردستان در 1/2 دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 211/88 متر مربع پاک 36 اصلی واقع در صالح آباد خریداری از 
مالک رسمی شهرداری نظراباد موضوع سند 194493 مورخه 1382/04/26 دفترخانه 309 تهران محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/21
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1779

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760331055002049 مورخه 1397/08/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی خانم مهری صادقی فسخودی فرزند علی بشماره شناسنامه 
243 صادره از شمیران در 1/2 دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 211/88 متر مربع پاک 36 اصلی واقع در صالح آباد خریداری 
از مالک رس�می شهرداری نظراباد موضوع سند 194493 مورخه 1382/04/26 دفترخانه 309 تهران محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 97/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/09/21
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :1780

آگهی حصر وراثت
خانم خدیجه آزادفاح دارای ش�ماره شناسنامه 4890282661 به شرح دادخواست به کاسه 97000400735 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا ارغوانی به ش�ماره شناسنامه 122 به تاریخ 1397/07/28 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- خدیجه آزادفاح فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 4890282661 
متولد 1349 صادره ساوجباغ همسر متوفی 2- مرضیه ارغوانی فرزند غامرضا بشماره شناسنامه 454 متولد 1355 صادره تهران دختر متوفی 
3- مریم ارغوانی فرزند غامرضا بش�ماره شناس�نامه 6951 متولد 1361 صادره تهران دختر متوفی 4- محمد جواد ارغوانی فرزند غامرضا 
بشماره شناسنامه 0012121805 متولد 1369 صادره تهران پسر متوفی 5- عطیه ارغوانی فرزند غامرضا بشماره شناسنامه 00151140482 متولد 
1371 صادره تهران دختر متوفی 6- سمانه ارغوانی فرزند غامرضا بشماره شناسنامه 14668 متولد 1362 صادره تهران دختر متوفی 7- سمیه ارغوانی 
فرزند غامرضا بشماره شناسنامه 10492 متولد 1359 صادره تهران دختر متوفی 8- فاطمه ارغوانی فرزند غامرضا بشماره شناسنامه 453 متولد 1353 
صادره تهران دختر متوفی 9- میر بیگم فرزند میر رضا بشماره شناسنامه 510 متولد 1335 صادره گنبد همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1816

آگهی حصر وراثت
آقای حسین دینی دارای شماره شناسنامه 17 به شرح دادخواست به کاسه 97000400725 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسنعلی دینی به شماره شناسنامه 589 به تاریخ 1397/07/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- بااخانم فتحی فرزند اسداله بشماره شناسنامه 755 صادره ابهر همسر متوفی 2- لیا دینی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 
4890068457 صادره ساوجباغ دختر متوفی 3- باقر دینی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 6094 صادره ساوجباغ پسر متوفی 4-  عمران دینی 
فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 1345 صادره سلطانیه پسر متوفی 5- زینب دینی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 2380 صادره ساوجباغ دختر 
متوفی 6- ندا دینی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 4890212884 صادره ساوجباغ دختر متوفی 7- یوسف دینی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 
1937 صادره ساوجباغ پسر متوفی 8- حسین دینی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 17 صادره ساوجباغ پسر متوفی 9- ابوالفضل دینی فرزند 
حسنعلی بشماره شناسنامه 3 صادره ساوجباغ پسر متوفی 10- میکائیل دینی فرزند حسنعلی بشماره شناسنامه 1216 صادره ابهر پسر متوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 1817

مفقودی
 برگ س�بز خورو وانت لندکروز  - تویوتا به ش�ماره انتظامی 86- 879ب13 به رنگ زرد مدل 1381 شماره 
موتور 544256  شماره شاسی 294048  متعلق به مصطفی ابراهیم زاده مفقود گردیده و از درجه ا عتبار 

ساقط می باشد. 
سمنان 

آگهی حصر وراثت
 آقای علیرضا فروغی مقدم به شناسنامه  شماره 575 فرزند کاظم از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
کاظم فروغی مقدم فرزند حسن در تاریخ 97/8/22 در شهرستان  کیاشهر فوت نموده  وورثه آن مرحوم  به شرح ذیل تعرفه شده اند :1- علیرضا فروغی 
مقدم شماره شناسنامه 575 نام پدر کاظم نسبت فرزند 2-ام البنین فروغی مقدم شماره شناسنامه 2973 نام پدر کاظم نسبت فرزند 3- سرور پرمایه  
شماره شناسنامه 17 نام پدر علی نسبت زوجه و به غیر  از وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی 
و ثبت آن به شماره 1/ سیار مفاد درخواست مذبور را در یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض  دارد و وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شورای حل اختاف کیاشهر تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردرخواست صادر خواهد شد.
ح  5499   قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف بندر  کیاشهر- محمد علی اسامی

آگهی حصر وراثت
 خانم  فضه حسنی دهکاء به شناسنامه  شماره 22 فرزند  قربان از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان قربان 
حسنی  دهکاءفرزند   عبداله در تاریخ 1369/9/2 در شهرستان  کیاشهر فوت نموده  وورثه آن مرحوم  به شرح ذیل تعرفه شده اند :1- فضه حسنی دهکاء 
شماره شناسنامه 22 نام پدر قربان نسبت فرزند  2-  خدیجه حسنی دهکاء شماره شناسنامه 2961 نام پدر  قربان نسبت فرزند  3-  مهدی حسنی دهکاء 
شماره شناسنامه 39 نام پدر  قربان نسبت فرزند  4- زیور حشمتی پوردهکائی شماره شناسنامه 2739521723 نام پدر تراب نسبت زوجه و به غیر  از 
وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی و ثبت آن به شماره 1/ سیار مفاد درخواست مذبور را در 
یکنوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض  دارد و وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر شعبه اول شورای حل 

اختاف کیاشهر تسلیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردرخواست صادر خواهد شد.
ح  5501   قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف بندر  کیاشهر- محمد علی اسامی

 آگهی مزایده اموال غیر منقول – منقول
 به موجب یک فقره پرونده اجرایی به کاسه بایگانی 970425 صادره از  شعبه اول  حقوقی له مرضیه پور یوسفی و بطرفیت ناصر پور یوسفی بخواسته  
تقسیم ماترک پرداخت  1/000/000 ریال بابت نیمعشر دولتی واقع در  دادگاه سنگر که با  انجام عملیات اجرایی و تشریفات قانونی و با ارزیابی  کارشناس  
اهل فن ومنتخب دادگستری آقای  بابا زاده در اجرای  مواد 113 الی 137/136 الی 147 قانون اجرای  احکام مدنی در مرحله اول به شرح ذیل به فروش می  
رسد: محل وقوع ملک واقع در  سنگر – قریه بنکده – بن بست مطهری 1- قطعه اول مزروعی  به مساحت حدود  640 متر مربع که در ضلع جنوبی زمین 
پشته خانم راضیه پور یوسفی قرار داشته . حدود اربعه زمین شماا  وصل به زمین پشته خانم  راضیه پور یوسفی شرقا وصل به استخر ماهی آقای  رضا 
در خیری جنوبا وصل به نهر فاضلکش مزارع و در ورای  آن شالیزار علی نقی پور یوسفی غربا وصل به جاده  بین مزارع و ورای آن شالیزار وراث مرحوم 
حسینجان پور یوسفی می باشد. کاربری  این قطعه زمین مزروعی است و راه دسترسی فعلی به زمین از جاده  بین مزارع که مشاع ومشترک می باشد 
است . ارزش معاماتی پایه این قطعه با توجه  به موقعیت مکانی و بررسی های  بعمل آمده  از وضعیت قیمت  رقبات همجوار و جمیع عوامل موثر و ذیمدخل 
در قضیه به ازای هر متر مربع مبلغ 150/000 ریال  در مساحت حدود 640 متر مربع  جمعا به مبلغ 96/000/000 ریال معادل نه میلیون و ششصد هزار تومان  
برآورد می گردد.2- قطعه دوم زمین مزروعی  به مساحت 7109 متر مربع ، حدود اربعه زمین شماا  وصل به شالیزار آقای آزاد طلبشرقا وصل به شالیزار 
وراث  پور یوسفی جنوبا وصل به نهر فاضلکش مزارع و در ورای  آن شالیزار فریبرز کریمی غربا قسمتی وصل به جاده  بین مزارع مشترک و قسمتی 
دیگر به زمین پشته خانم راضیه پور یوسفی وقسمتی  هم با شالیزار وراث مرحوم حسینجان پور یوسفی می باشد.کاربری این قطعه زمین مزروعی است. 
ارزش معاماتی پایه این قطعه با توجه به موقعیت مکانی ، کاربری زمین و بررسی های  بعمل آمده از وضعیت قیمت رقبات همجوار وجمیع  عوامل موثر و 
ذیمدخل در قضیه به ازای هر متر  مربع  مبلغ 150/000 ریال در مساحت  7109 متر مربع جمعا  به مبلغ  1/066/350/000 ریال معادل یکصدو شش میلیون و 
ششصد و سی و پنج هزار تومان برآورد می گردد. 3- قطعه  سوم  زمین مزروعی به مساحت حدود 3750 متر مربع که در ضلع شمالی  زمین پشته خانم 
راضیه پور یوسفی قرار داشته. حدود اربعه  زمین شماا  سراسر وصل به نهر آب  وورای  آن زمین شالیزار آقای  علی اصغر آزاد طلب شرقا وصل به استخر 
ماهی آقای  رضا در خیری  جنوبا سراسر وصل  به نهر و در ورای  آن قسمتی  به استخر ماهی آقای رضا درخیری  وقسمتی  به زمین پشته خانم  راضیه 
پور یوسفی وقسمت دیگر  غربا وصل به زمین  شالیزاری وراث می باشد. کاربری این قطعه زمین مزروعی است. ارزش معاماتی پایه این قطعه با توجه به 
موقعیت مکانی  و بررسی های  بعمل آمده از وضعیت قیمت رقبات همجوار و جمیع عوامل موثر و ذیمدخل در قضیه به ازای هر متر مربع مبلغ 150/000 ریال 
در مساحت حدود 3750 متر مربع  جمعا به مبلغ 562/500/000 ریال معادل پنجاه  وشش میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان برآورد می گردد.4- قطعه 
چهارم زمین خانه محوطه مشتمل بر یک  باب خانه  مسکونی وتعدادی درخت میوه به مساحت 104/69 متر مربع  واقع در روستای بنکده داخل عرصه  
یک باب  منزل مسکونی با قدمت بیش از 8 سال با زیر بنای  حدود 46/18 متر مربع وجود دارد. خانه ساخته شده از مصالح بلوک سیمانی و چوب با 
سربندی چوب  و حلب یک اتاق خواب با آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتی است و دور تا دور ملک با درب ورودی حلبی ودیوار بلوک سیمانی محصور 
شده است. ساختمان  دارای پروانه ساخت به شماره   8029/1/4/8468/115 به تاریخ  87/03/19 صادره از بخشداری سنگر می باشد. حدود اربعه  زمین 
شماا وشرقا وصل به خانه محوطه حسن کریمی جنوبا وصل به خانه محوطه فرشید کریمی غربا وصل به جاده  خاکی کوچه می باشد. حسب اظهارات 
وراث ملک موصوف بنام مرحوم افسر نوع دوست همسر آقای  حسینجان پور یوسفی بوده است. ارزش معاماتی پایه این قطعه با توجه به موقعیت مکانی ، 
کاربری زمین و بررسی های  بعمل  آمده از وضعیت قیمت  رقبات همجوار وجمیع عوامل موثر و ذیمدخل در قضیه به ازای هر متر  مربع  مبلغ 800/000 ریال 
در مساحت 104/69 متر مربع جمعا به مبلغ  83/752/000 ریال معادل هشت میلیون وسیصد وهفتاد و پنج هزار ودویست  تومان و ارزش یک باب منزل 
مسکونی  حدود 46 متر مربع با امتیازات آب ، برق به مبلغ 300/000/000 ریال بر آورد می گردد. مجموع کل ارزش  عرصه واعیان به مبلغ 383/752/000 
ریال خواهد بود.5- مجموع ارزش سه قطعه زمین مزروعی تعرفه شده  به انضمام یک باب منزل مسکونی به مبلغ 602/000/ 2/108ریال معادل دویست  
و ده  میلیون هشتصد و شصت هزارو دویست تومان می باشد. وقت مزایده : روز  یکشنبه مورخه 97/10/9 از ساعت9/5 الی 10 صبح محل مزایده : دفتر 
اجرای احکام  مدنی دادگاه سنگر از ناحیه طرفین پرونده اعتراض مثمر به  ثمری واصل نگردیده وقیمت مزایده از مبلغ  ارزیابی شده شروع و کسانیکه 
بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ 10 درصد پیشنهادی  فی المجلس از برنده مزایده نقدا اخذ و مابقی ظرف حداکثر 
مدت یک ماه از تاریخ فروش  وصول خواهد شد در غیر این صورت مبلغ 10 درصد مستندا به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در مزایده را دارند وفق ماده 126 همان قانون می توانند ظرف 5 روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این 
اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند و شرکت در مزایده به منزله قبول وضعیت موجود می باشد این آگهی برای اطاع عموم بر معابر الصاق و در یکی از 

روزنامه های کثیراانتشار محلی درج می گردد. کلیه هزینه های فروش به عهده محکوم علیه می باشد.
ح  5502   مدیر  اجرای احکام  مدنی حوزه  قضایی سنگر-  حسن نیا

 آگهی مزایده اموال غیر منقول ) بار اول (
 در پرونده کاسه 970151 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش در خصوص دعوی محکوم له مسعود فاح شجاعی بطرفیت شرکت تعاونی 
آفتاب سبز الماس آناهیتا بمدیریت آرزو جهان  پناه نظر به توقیف پاک ثبتی 26 فرعی و 78 فرعی هردواز از 99 اصلی بخش 29 ناحیه 55 که از طریق 
مزایده به ش�رح ذیل به فروش میرس�د.موارد  مزایده عبارت اس�ت از : ششدانگ عرصه واعیان پاک ثبتی  78 فرعی از  99 اصلی  بخش 29 گیان 
بمساحت 2965 متر مربع  و پاک ثبتی 26 فرعی از 9 اصلی بخش 29 گیان بمساحت 4027 متر مربع به آدرس : املش- جاده املش به رانکوه- نرسیده 
به کارخانه  رسیندگی- سمت جنوب جاده که  در طبیعت دو پاک ثبتی  مذکور یک پارچه بوده وکاربری یکسان داشته وهر دو پاک تحت ماکیت حقوقی 
شرکت تعاونی آفتاب  سبز الماس آناهیتا به کد ملی 10840102958 بوده  که مشترکا جایگاه سوخت بنزین وگازوییل وگاز وتاسیسات مربوطه بر روی 
آن قرار  دارد همچنین تعدادی از ابنیه در تداخل دو پاک قرار گرفته است وامکان ارزیابی  بصورت منفک وجود ندارد در داخل پاکهای مذکور یکباب 
ساختمان مسکونی خدماتی دو طبقه بمساحت تقریبی 115مترمربع در طبقه همکف به تعداد 4 باب انبار که شبه تجاری میباشد و در طبقه اول  دو واحد 
مسکونی بمساحت 135 متر مربع وهمچنین یکباب ساختمان خدماتی دو طبقه در طبقه  همکف بمساحت 60 متر مربع و همچنین سکوی سوخت گیری 
بمساحت220 متر مربع و یکباب  ساختمان  دو طبقه دفتر کار بمساحت 140 متر مربع و ساختمان  دو طبقه انبار) شبه تجاری ( وخدماتی بمساحت 700 
متر مربع شامل 8 واحد شبه تجاری در طبقه همکف احداث میباشند. لذا کل ارزش ششدانگ عرصه و اعیان پاکهای مذکور با کلیه ملحقات ومتعلقات 
) اعیانی( کا  بمبلغ 35/000/000/000 ریال تعیین میگردد. تاسیسات وتجهیزات موجود در جایگاه سوخت شامل دودستگاه پمپ سوخت )گاز( دونازله و 
  sme  ثیپ  magic-ex یکدستگاه پمپ سوخت ) بنزین( دونازله وچهار دستگاه پمپ سوخت ) بنزین( چهار نازله ساخت شرکت آذر پیشرو قطعه مدل
که مجموعا به ارزش 650/000/000 ریال  برآورد و ارزیابی  میگردد. ضمنا بخش از  تاسیسات وتجهیزات شامل ایستگاه گاز و  تجهیزات گاز ودیزل ژنراتور 
وتابلو های  برق بعلت قفل بودن محل نصب آنها غیر قابل رویت و ارزیابی  می باشد .که مقرر است در روز دوشنبه مورخه 97/10/10 از ساعت  10 الی 12 
ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش  از طریق  مزایده  به فروش برسد مبلغ مزایده از قیمت کارشناس  شروع  و به  پیشنهاد  
دهنده بااترین قیمت  فروخته خواهد شد  برنده مزایده  می بایست  حداقل ده  درصد از قیمت  پیشنهادی  خود رادرروزمزایده   نقدا  به حساب  سپرده 
دادگس�تری  واریز  والباقی  را حداکثر  ظرف  یک ماه  ازتاریخ  مزایده بپردازد  و در صورت  عدم پرداخت  الباقی ثمن مزایده ، وجه پرداختی پس از 
کسرهزینه های   مزایده به حساب   دولت  تودیع   خواهد شد.متقاضیان خرید تا  پنج روز  قبل از  روز مزایده  با هماهنگی  این اجراء  می توانند  از مورد  

مزایده بازدید نمایند  این آگهی   جهت اطاع  عموم  در یکی  از روزنامه  های کثیر اانتشار محلی منتشرمیگردد.
ح  5503   اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان املش

مزایده مرحله اول
 بموجب پرونده  کاسه 970288 اجرایی ، اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه محکوم علیه حسین کشاورز به پرداخت  مبلغ 565/630/412 
ریال در حق شرکت پارس خودرو به مبلغ 24/236/450 ریال بابت نیمعشر در حق دولت محکوم گردیده است، چون محکوم علیه در موعد مقرر قانونی  
نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده است اموال  منقول وی  طبق اعام نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل میباشد: اموال توقیفی به 
محل نگهداری آنها واقع درشهر آستانه اشرفیه ، بلوار استاد معین ، کوچه شهید اسماعیل زاده ، بن بست اول، محل کارخانه شرکت تولیدی بهداشتی به 
آفرین گیان، دستگاه های مذکور آنالوگ بوده و دارای کاربری خاص ومحدود با  ظرفیت تولید کم می باشند.1- یکدستگاه خط تولید پوشک بچه بامیز، 
ساخت ایران ، به همراه اکترو گیر بکس ها ، کابل های برق ، تابلو ها وکلید های  قطع و وصل ، تسمه وزنجیر وغبار گیر، به ارزش تقریبی 150/000/000ریال 
.2- یک دستگاه خط تولید نواربهداشتی با میز ، ساخت ایران ، به همراه الکتروموتورها و اکترو گیربکس ها ، کابل های برق ، تابلوها وکلید های قطع و. وصل 
، تسمه و زنجیروغبارگیر، به ارزش تقریبی 100/000/000 ریال .3- یک دستگاه ماشین مخصوص بسته بندی  ، خارجی ) دولت – سیلر( از جنس استیل ، 
مستقر بر روی چهار پایه آهنی، مجهز به سیستم کنترل دما وحرارت تنظیم فشار دستی با کابل برق دو  شاخه + تاریخ زن و شماره  زن پوشک بچه ، به 
ارزش تقریبی 40/000/000 ریال.4- یکدستگاه  ماشین مخصوص بسته بندی  ، خارجی) دولت – سیلر( از جنس استیل ، مستقز بر روی چهار پایه آهنی ، 
مجهز به سیستم کنترل دما وحرارتو تنظیم  فشار دستی با کابل برق  و دو  شاخه+ تاریخ زن و شماره زن نوار بهداشتی، به ارزش تقریبی 40/000/000 ریال. 
این اجرا در نظر دارد  در روز  سه شنبه مورخ 1397/10/11 ساعت  10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال 
مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه شروع و اموال متعلق به کسی خواهد بود که بااترین قیمت پیشنهاد نماید . ده درصد از قیمت فی المجلس از  برنده 
مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی که حداکثر یکماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده در طبق 
قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد تحویل داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد 
سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورتی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان 
روز و همان ساعت وهمان مکان برگزار می گردد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و 

قبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت شکایت( اموال به خریدار تحویل نخواهد شد .
ح  5504   مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی

 آگهی
 به موجب حکم )9609971425200429 ( صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی رودسر به شماره بایگانی 970126 ملک مشروحه ذیل درروز چهارشنبه  
مورخه 1397/10/12 ساعت 11-9در اجرای  احکام مدنی رودسر مورد مزایده قرار میگیرد. ملک در  کاچای – بازار برنج فروشان واقع گردیده. دارای سند 
ثبتی رسمی  میباشد. در تصرف آقای علی  خادم الفقراء میباشد. ملک تعرفه شده عرصه و اعیان  یک باب مغازه  به شماره 5442 فرعی از 145 اصلی قطعه 
267 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 320 فرعی ازاصلی  مذکور بخش 29 گیان به مساحت 19/5 متر مربع میباشد. جهات اربعه ملک شماا " دیواریست 
مشترک به  طول 5/25 متر به پاک 5441 فرعی شرقا " درب و دیوار به طول 3/75 متر به  کوچه ، جنوبا " دیوار به دیوار است به طول 5/25 متر به پاک 
303 فرعی و غربا " دیواریست به طول 3/75 متر به پاک 334 فرعی . حقوق ارتفاقی ملک با حق آبچک ونصب پنجره در حد غرب نسبت به  مجاور 
غربی  میباشد مغازه دارای  امتیازات برق وگاز  ، اسکلت مصالح بنایی ، سربندی چوبی و پوشش بام حلبی است.همچنین مغازه دارای  پوشش کف موزائیکی 
، پوشش دیوار تا ارتفاع 1/55 متر بصورت کاشی کاری ومابقی سیمانی ، پنجره آلومینیومی ، سقف لمبه کوبی ، درب ورودی آلومنیومی و درب کرکره حلبی 
میباشد.نتیجه کارشناسی: باعنایت به مراتب فوق و همچنین بنا به  موقعیت مکانی مغازه ، میزان مساحت ، مجاورت شرقی  مغازه با کوچه شش متری ، 
قیمت معامات منطقه در زمان بازدید و لحاظ جمیع جهات موثر در کارشناسی ، ارزش پایه مزایده شش دانگ پاک ثبتی به شماره 5442 فرعی از 145 
اصلی قطعه 267 تفکیکی مفروز ومجزی شده از 320 فرعی از اصلی مذکور با احتساب سرقفلی به مبلغ  کل 1/020/000/000 ریال  به حروف یک میلیارد و 
بیست میلیون ریال ارزیابی  میگردد. خریداران می توانند با هماهنگی  اجرای  احکام شعبه  سوم رودسرظرف مدت پنج روز قبل از تاریخ  مزایده  از ملک  
مورد مزایده   بازدید بعمل  آورند برنده  مزایده کسی است  که بااترین  قیمت را بدهد  خریدار باید  ده درصد مبلغ  فروخته  شده را فی المجلس پرداخت 
نماید  ومابقی  ظرف  یکماه  از تاریخ  مزایده باید پرداخت  کند.در غیر اینصورت ده  درصد پرداخت شده  به نفع  دولت درصندوق دولت  واریز خواهد شد 

.کلیه  هزینه های  اجرایی برعهده  خریدارمی باشد  این آگهی  وفق ماده 118  ق. ا.ا.م دریکی از روزنامه های کثیر انتشار محلی  درج  ومنتشرمی گردد.
ح  5505  دادورزشعبه سوم حقوقی  دادگستری رودسر-  ا...بداشتی       



   چهارشنبهآگهی
  21 آذر 1397
 شماره  4362

8

آگهی مزایده نوبت اول
نظ�ر به اینکه ب�ه موجب اجرائیه اصداری از ش�عبه 960 و959 ش�وراي حل اختاف ش�هرري 
محک�وم علی�ه ابوالفضل داوري دولت آبادي  به پرداخت 14 س�که تمام به�ارآزادي  بابت اصل 
خواس�ته در حق محکوم له مریم شیرازي پري اول محکوم گردیده است و توجها محکوم له در 
راستاي اس�تیفاي محکوم به اموالي از محکوم علیه شامل ش�ش دانگ پاک ثبتي 48/7968 
که یک دس�تگاه آپارتمان به مساحت 54/16 مترمربع قطعه 15 تفکیکي واقع در سمت جنوب 
ش�رقي طبقه س�وم بانضمام پارکینگ ش�ماره 9 در طبقه زیرزمین که ملک مورد نظر در زمان 
بازدید بصورت شش�دانگ یک باب آپارتمان مس�کوني واقع در طبقه س�وم با قدمت بیش از10 
س�ال و این واحد با کف س�رامیک و کابینت ام دي اف  و یک خوابه فاقد اسانس�ور و سیس�تم 
س�رمایش کولر ابي و سیس�تم گرمایش بخاري گازي و امتیازات آب و گاز منصوبه و فاقد امتیاز 
برق میباش�د توقیف که مطابق سیاق کارشناس�ي جمعا به ارزش 720/000/000 ریال کارشناسی 
گردیده اس�ت لهذا اموال موصوف برای  روز ش�نبه  مورخ  97/10/15 راس ساعت 10  صبح الی 
11 در مح�ل اج�رای احکام مدن�ی دادگاه عمومی  قرچ�ک به معرض مزایده و ف�روش قرار می 
گی�رد عاقمن�دان می توانند درم�دت 5 روز قبل از موعد مزایده به دفت�ر اجرای احکام مدنی 
دادگس�تري قرچک مراجعه و با هماهنگی اجرای احکام  از اموال موصوف دیدن نمایند مزایده 
از مبلغ پایه کارشناس�ی شروع شده و به کس�ی که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید واگذار می 
گردد ایضا ده درصد از وجه مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ می گردد و در خواستهایی 

که پس از مهلت مقرر تقدیم گردد ترتیب اثرنخواهد شد.
1902      مدیردفتراجرای احکام مدنی شوراي حل اختاف دادگستری شهرستان قرچک- 
تاجیک

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محمد جهانتیغ
   خواه�ان ش�رکت آب منطقه ای گلس�تان ش�کایتی علیه محمد جهانتی�غ دایربربهره ب�رداری ازمنابع آب بدون مجوز مط�رح که به این 
ش�عبه ارجاع وبشماره پرونده کاس�ه 9609980167301026بایگانی970808/ش�عبه110دادگاه کیفری2 گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 
1397/10/26ساعت9 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 انتشارآگهی به دفتردادگاه 

مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد
452-منشی شعبه110دادگاه کیفری2شهرستان گرگان 

آگهی احضارمتهم واباغ وقت دادرسی
   دراجرای ماده 344قانون آیین دادرس�ی کیفری دادگاههای عمومی وانقاب با انتش�ار این آگهی برای یکنوبت در روزنامه حمایت عباس 
فروغی فرزند حسین که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به وی ممکن نگردیده است احضار میشود تا دروقت رسیدگی ساعت9 
صبح مورخه 1397/11/13دراین دادگاه حاضرشده وازاتهام منتسبه درپرونده کاسه970691/کیفری2بندرگز موضوع گزارش کانتری مبنی 

برتحصیل مال نا مشروع ازخود دفاع نماید درصورت عدم حضورمتهم یاعدم اعام عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.
412-مدیردفترشعبه101دادگاه کیفری2شهرستان بندرگز)101جزایی سابق(-احمدی

آگهی مزایده مال منقول مرحله 2
  درپرونده اجرایی970920/ش�عبه 2 اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه شماره 9709971725300146شعبه 15شورای حل اختاف 
گرگان محکوم علیه حس�ینعلی مقصودلو یاش�رلی فرزند قربان محکوم بپرداخت مبلغ 202/810/000ریال با محاسبه خسارت وهزینه 
دادرس�ی درحق محکوم له محمدرضا پزند س�بزواری فرزند علی اکبر ومبلغ10/140/500ریال درحق دولت محکوم وبدهکار میباش�د 
وحس�ب درخواس�ت محکوم له درجهت اس�تیفای محکوم به مال ذیل توقیف وبمبلغ300/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته است 
ل�ذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باش�رایط ذیل الذکرم�ال مورد مزایده رابفروش 
برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلس�ه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل خودروی سواری 
پژو پارس بش�ماره پاک59- 936 ج78 مدل90 رنگ س�فید روغنی تعداد س�یلندر 4زدگی گلگیر جلو وعقب خوردگی س�پر جلو و 
عقب زدگی درب عقب سمت چپ ودرجلو سمت چپ وضعیت موتور سالم همچنین با احتساب مبلغ جرائم راهنمایی و رانندگی مبلغ 
خافی17/250/000ریال بمبلغ300/000/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته اس�ت زمان مزایده روز3 شنبه مورخه1397/10/11ساعت11-
12مکان مزایده گرگان شعبه 2 اجرای احکام مدنی درشورا خ شهید بهشتی نبش نوبخت)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط 
کارش�ناس تعیین گردیده وزیرقیمت کارشناسی وعرف شروع و برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ رادرجلسه قبول نماید2-

برنده مزایده میبایست کل مبلغ مورد مزایده را نقدا پرداخت نماید3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان ونماینده اجرای احکام 
مدنی انجام خواهد شد4-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرا ازاموال منقول توقیف شده بازدید 

نمایند5-تحویل مال مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
462-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان درشورا-پارسا

آگهی مزایده مال منقول مرحله اول
   درپرونده اجرایی971505/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب دادنامه620صادره ازش�عبه 8شورای حل اختاف گرگان محکوم علیه 
علیرضا عبداللهی فر فرزند علی اکبر محکوم بپرداخت مبلغ55/935/000ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی درحق محکوم لها مهناز 
جعفری کلوکن ومبلغ3/546/750ریال درحق دولت محکوم وبدهکار میباش�د وحس�ب تعرفه مال ازسوی محکوم علیه درجهت استیفای 
محکوم به اموال ذیل توقیف وکارش�ناس منتخب بمبلغ 66/000/000ریال ارزیابی نموده لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تش�ریفات 
قانونی ازطریق مزایده حضوری باش�رایط ذیل الذکر مال مورد مزایده را بفروش برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت 
وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل50عدد کت تک مردانه هرکدام به ارزش1/320/000ریال جمعا بمبلغ 66/000/000ریال 
مورد ارزیابی قرارگرفته است زمان روزچهارشنبه مورخ 97/10/12ساعت11الی12مکان گرگان خ شهید بهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش 
نوبخت مجتمع شورای حل اختاف شعبه اول اجرای احکام مدنی )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع 
وبرنده مزایده کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست کل مبلغ مورد خرید رانقدا پرداخت 
نماید3-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-طالبین 
خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال مورد مزایده 

پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد. 
446-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان  شورا-نجار

آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله اول
   درپرونده اجرایی971897/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی وبموجب نیابت صادره ازش�ورای حل اختاف اهواز محکوم علیه رحمان 
رفیع زاده محکوم بپرداخت مبلغ344/243/021ریال درحق محکوم له مسعود شویخ حیدرزاده فرزند یوسف ومبلغ17/212/151ریال 
درحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد که ملک شخص ثالث توقیف بمبلغ 1/170/000/000ریال ارزیابی نموده لذا اجرای احکام درنظردارد 
پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل الذکرمال مورد مزایده را بفروش برساند متقاضیان خرید میتوانند 
درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده 1واحد آپارتمان واقع درآدرس گرگان بلوارآیت اله کاشانی 
نبش کاشانی15س�اختمان 3طبقه بانمای سنگ ط اول شش�دانگ پاک بشماره 7706 فرعی از3بمساحت84/37مترمربع واقع درط 
اول بانضمام انباری که طبقه اول یکمجتمع مس�کونی تجاری 3طبقه مس�کونی روی مغازه ودارای امتیاز آب مش�اع گاز وبرق مجزا 
دارای قدمت 8س�اله 2خوابه هال باکف س�رامیک کابینت mdf متعلق به جمشید محمدی که بمبلغ فوق ارزیابی گردیده است ضمنا 
ملک موصوف دررهن بانک مس�کن میباش�د زمان روزیکشنبه مورخ 97/10/16 ساعت11الی12مکان گرگان خ شهید بهشتی نرسیده 
به میدان کریمی نبش نوبخت س�اختمان شورای حل اختاف گرگان شعبه اول اجرای احکام مدنی)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی 
که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده 
میبایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” بحساب2171294788000سیبا شورای حل اختاف گرگان ومابقی آنرا ظرف یکماه 
ازتاریخ اجرای مزایده بحس�اب س�پرده واریز قبض واریزش�ده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای 
احکام س�پرده پس ازکس�رهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-مزایده با حضورنماینده محترم 
دادس�تان دادس�رای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-کلیه هزینه های نقل وانتقال زمین اعم 
ازع�وارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباش�د5-طالبین خرید میتوانند یکهفته قب�ل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای 
احکام اموال توقیف ش�ده بازدی�د نمایند6-انتقال مال مورد مزایده پ�س ازتایید صحت مزایده ازناحی�ه دادگاه صادرکننده اجرائیه 
خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.
445-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله اول
   درپرونده اجرایی961387/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی وبه موجب دادنامه 574صادره ازش�عبه 6ش�ورای حل اختاف گرگان محکوم 
علیه قربان محمد قاضیانی فرزند یحیی محکوم بپرداخت مبلغ225/235/000ریال درحق محکوم له اکبر رحیم محمد فرزند رحیم باوکالت 
احمد جعفری ومبلغ11/261/750ریال درحق دولت محکوم وبدهکار میباشد که ملک محکوم علیه توقیف بمبلغ1/424/000/000ریال ارزیابی 
نموده لذا اجرای احکام درنظردارد پس از انجام تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری با ش�رایط ذیل الذکر مال مورد مزایده را بفروش 
برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده ش�رکت وپیش�نهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده 1واحد آپارتمان واقع در ط 
4شرقی 1مجتمع مسکونی4طبقه درآدرس گرگان خ ولیعصرعدالت53مجتمع افرا ط 4 که روی همکف و8واحدی که ششدانگ پاک بشماره 
2964فرعی از3966بخش1ثبت بمس�احت96/71مترمربع دارای اس�کلت بتن آرمه وسقف نهایی شیبدار باپوشش ایرانیت با کف سرامیک 
2خوابه درتصرف مستاجرمیباشد دارای امتیازبرق مجزا وآب وگاز مشاع فاقد آسانسورونمای سنگ قدمت ساخت بنا حدود15سال که بمبلغ 
فوق ارزیابی گردیده است زمان روزشنبه مورخ97/10/15 ساعت11الی12مکان گرگان خ شهید بهشتی نرسیده به میدان کریمی نبش نوبخت 
س�اختمان شورای حل اختاف گرگان شعبه اول اجرای احکام مدنی)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده 
شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده میبایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را 
نقدا” بحساب2171294782006سیبا شورای حل اختاف گرگان  ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز قبض 
واریزش�ده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام س�پرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت 
ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام 
مدنی انجام خواهد شد4-کلیه هزینه های نقل وانتقال زمین اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد5-طالبین خرید میتوانند 
یکهفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف ش�ده بازدید نمایند6-انتقال مال مورد مزایده پس ازتایید صحت 
مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط 

مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.
451-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-نجار

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای محمد تقی جالی میاندره فرزند اسمعیل بشرح درخواستی که بکاسه 2/97/746-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داش�ته که زینب غریب قاسم آباد فرزند قدمعلی بشماره شناس�نامه 71ش ملی2220979618صادره ازگرگان 
درتاریخ1397/08/08دراقامتگاه دائمی خود شهرستان کردکوی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-یوسفعلی 
جالی میاندره ف اسمعیل ش ملی2249311897ت ت 1338/3/7فرزند متوفی2-معصومه جالی میاندره ف اسمعیل ش ملی2120383111ت 
ت1350/1/1فرزند متوفی 3-زهرا جالی میاندره ف اسمعیل ش ملی2120383121ت ت1350/1/1فرزند متوفی4-محمد تقی جالی میاندره ف 
اسمعیل ش ملی2248761058ت ت1351/1/1فرزند متوفی واغیر اینک شورا 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.
 435-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-براری

آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم خاتون درزی فرزند محمد علی بش�رح درخواس�تی که بکاسه2/97/630-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراث�ت نم�وده واعام داش�ته که محمد عل�ی درزی مهترکات�ه فرزند ش�عبان بش�ماره شناس�نامه 322 ش ملی2248767641صادره 
ازکردک�وی درتاریخ97/4/2 دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان کردکوی فوت نم�وده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت 
از1-س�لطان خانم رس�تمانی ف علی اصغر ش ملی2249282153ت ت1331/1/20همسرمتوفی2-شهربانو درزی مهترکاته ف محمد علی 
ش مل�ی2248774060ت ت 1341/3/2فرزند متوفی3-لیا درزی مهترکاته ف محمد عل�ی ش ملی2249162905ت ت1355/6/16فرزند 
متوفی4-خات�ون درزی مهترکات�ه ف محمد علی ش مل�ی2249311706ت ت1338/01/20فرزند متوفی واغیر 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.
 436-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-براری

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم راحله قاس�می چهاردهی فرزند حبیب اله بش�رح درخواستی که بکاسه 970052-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصاروراثت نموده واعام داش�ته که حبیب اله قاس�می چهاردهی فرزند حس�ین بشماره شناس�نامه 242ش ملی2248649827صادره 
ازکردک�وی درتاریخ97/8/21دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان کردک�وی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت 
از1-رقیه قاسمی چهاردهی ف حبیب اله ش ملی2249277680ت ت4/1/ 1330فرزند متوفی2-سکینه قاسمی چهاردهی ف حبیب اله ش 
ملی2249288186ت ت1333/7/1فرزند متوفی3-معصومه قاسمی چهاردهی ف حبیب اله ش ملی2248659083ت ت1338/3/2فرزند 
متوفی4-بی بی قاسمی چهاردهی ف حبیب اله ش ملی2249320861ت ت1340/1/3فرزند متوفی5-راحله قاسمی چهاردهی ف حبیب اله 
ش ملی2248661371ت ت1344/2/10فرزند متوفی6-فرشته قاسمی ف حبیب اله ش ملی2248665512ت ت2/1/ 1350فرزند متوفی7-

فائزه قاسمی چهاردهی ف حبیب اله ش ملی2249353573ت ت1345/3/1فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشارآگهی ظرف1ماه به 

این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 437-قاضی شعبه2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-براری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
  خانم کلثوم رحمانی خورش�یدی فرزند مظفر بشرح درخواستی که بش�ماره3/97/870ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحص�ار وراث�ت نموده واعام داش�ته که فاطمه ش�فیعی خورش�یدی فرزند یعقوب بش�ماره مل�ی 4999448408صادره ازن�کا درتاریخ 
94/11/27دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان خورش�ید فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-عیسی رحمانی 
خورش�یدی ف مظفر ش م4999451751فرزند متوفی2-نرگیس رحمانی خورشیدی ف مظفر ش م4999450565فرزند متوفی3-خدیجه 
رحمانی خورش�یدی ف مظفر ش م 4999449791فرزند متوفی4-کلثوم رحمانی خورش�یدی ف مظفر ش م  4999454483فرزند متوفی 
واغیراینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی در خواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 422-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم صدف صالحی چلمردی فرزند شکر بشرح درخواستی که بشماره3/97/888ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی ان 
نکا درتاریخ1388/9/29دراقامتگاه دائمی خود شهرستان چلمردی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-صدف 
صالحی چلمردی ف ش�کر ش م4999765500فرزند متوفی2-یداله صالحی چلمردی ف شکر ش م4999748797فرزند متوفی3-محمد 
حسین صالحی چلمردی ف شکر ش م 4999733714فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه 

وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 423-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای حسین جنگلبان درویشانی فرزند رجب بشرح درخواستی که بشماره3/97/889ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داشته که سیده نساء اصغری فرزند یوسف بشماره ملی 2181575045صادره ازبهشهر درتاریخ97/8/28دراقامتگاه 
دائمی خود شهرس�تان س�ه کیکه فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-علی جنگلبان درویشانی ف رجب ش 
م4999780968فرزند متوفی 2-بلقیس جنگلبان درویش�انی ف رجب ش م4999791560فرزند متوفی3-معصومه جنگلبان درویش�انی 
ف رجب ش م4999485125فرزند متوفی4-حس�ین جنگلبان درویش�انی ف رجب ش م 4999485133فرزند متوفی5-نصیبه جنگلبان 
درویش�انی ف رجب ش م4999802120فرزند متوفی6-حسن جنگلبان درویش�انی ف رجب ش م 4999462321فرزند متوفی7-اسمعیل 
جنگلبان درویشانی ف رجب ش م4999657791فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت 
آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم 

نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 424-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   خانم ماه بی بی لطف آبادی فرزند میرزا بشرح درخواستی که بشماره3/97/835ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داشته که سبزعلی سبزه فرزند لطفعلی بشماره ملی 2181583402صادره ازبهشهر درتاریخ97/7/15دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان بهشهر فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-سکینه سبزه ف سبزعلی ش م2180771657فرزند 
متوفی2-لطفعلی س�بزه ف س�بزعلی ش م2181671389فرزند متوفی3-ماه بی بی لطف آبادی ف میرزا ش م 2180623062همسرمتوفی 
واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 425-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی احضار متهم 
در خصوص اتهام رضا  قزلباش فرزند غامحسین مبنی بر کاهبرداری مرتبط با رایانه  موضوع شکایت آقای آرتوش آراد  و رامین رضایی که 
در شعبه چهارم  بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب بجنورد با پرونده  کاسه 970862 ثبت و تحت  تعقیب  و تحقیق می باشد  به جهت 
مجهول المکان بودن  نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب احضار  متهم فوق آگهی  می شود  تا نامبرده  ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی  جهت دفاع از خود در این شعبه  حاضر گردد  که در صورت عدم حضور  متهم  و یا عدم ارسال ایحه دفاعیه  و یا 

عدم معرفی وکیل  بازپرس به موضوع رسیدگی و اظهار نظر  می نماید .8
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد – حمیدرضا بهراد 
نسب 

حصر وراثت
احتراماً به اس�تحضار می رس�اند زهرا امانی فرزند نصر اه به ش�ماره شناسنامه/ کد ملی 0759764271 به ش�رح دادخواست از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نصراه امانی فرزند حس�ینعلی به ش�ماره شناس�نامه/ کد ملی 
0759319138 در تاریخ 1396/08/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم/ آقا 
فاطمه محمد نیا فرزند ابراهیم  به ش.ش/کد ملی 0759323631 2- خانم/ آقا منصور امانی فرزند نصر اه   به ش.ش/کد ملی 0759353298 
3- خانم/ آقا مجتبی امانی فرزند نصر اه   به ش.ش/کد ملی 0759353301 4- خانم/ آقا حسینعلی امانی فرزند نصر اه   به ش.ش/کد ملی 
0759745900 5- خانم/ آقا ناصر امانی فرزند نصر اه   به ش.ش/کد ملی 0759343403 6- خانم/ آقا عباس�علی امانی فرزند نصر اه   به 
ش.ش/کد ملی 0759364168 7- خانم/ آقا زینب امانی فرزند نصر اه   به ش.ش/کد ملی 0759364151 8- خانم/ آقا زهرا امانی فرزند نصر 
اه   به ش.ش/کد ملی 0759764271  اینک با انجام تشریفات 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

گواهی حصر وراثت )محدود (
رحیم صمدزاده  بشماره شناسنامه 1175 کد ملی 2909784428 باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی 
بشماره 97/0355 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته که شادروان احمد صمدزاده  بشماره شناسنامه 18 در تاریخ 97/6/21 در گذشته 
و مذهب متوفی در موقع فوت بوده و ورثه وی هنگام درگذشت عبارت است از1- رحیم صمدزاده نام پدر احمد ش .شناسنامه 1175 صادره 
نقده نس�بت با متوفی پس�ر 2-خاتون پیرآاگوز نام پدراکبر ش ش 290001841878صادره نقده نسبت با متوفی پسر3-رحمان صمدزاده 
فرزنداحمدش ش602نقده فرزندمتوفی4.پرویزصمدزاده فرزنداحمدش ش1546نقده فرزندمتوفی5.صمدصمدزاده فرزنداحمدش ش4نقده 
فرزندمتوفی6.عبداله صمدزاده فرزنداحمدش ش2900127742نقده فرزندمتوفی پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه 
و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث 
بر شماره سرانجام در تاریخ در وقت فوق العاده شعبه چهارم شورای حل اختاف نقده به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه 
پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص شخص یاد شده باا بوده ووراث دیگری ندارد این گواهینامه تا مبلغ پنجاه 

میلیون ریال دارای ارزش قانونی است و نسبت به مازاد برپنجاه میلیون ریال فاقد اعتبار وارزش قانونی است.
3307-قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف نقده  

اگهی حصروراثت
فاطمه رکاب به شماره ملی 2900175208بشرح دادخواست به کاسه 9709984616600085 این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان محبوبه کاظمی ش ش2054 درتاریخ 97/8/7 دراقامتگاه دائمی خودبه درودزندگی گفته ورثه ان مرحومه 
منحصراست به 1.فاطمه رکاب ش ش2900175208 فرزندحسین محل صدور نقده مادرمتوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3309-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف بخش محمدیار

گواهی حصر وراثت )نا محدود (
محمدتقی زاده بشماره شناسنامه 621 باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 97/0336 تقدیم 
این شورا نموده چنین اشعار داشته که شادروان سکینه شیرنژادبشماره شناسنامه 322 در تاریخ 97/8/17 در گذشته و مذهب متوفی در 
موقع فوت شیعه بوده و ورثه وی هنگام درگذشت عبارت است از1- علی تقی زاده فرزندجعفرش ش133نقده فرزندمتوفی2.محمدتقی زاده 
فرزندجعفرش ش621نقده فرزندمتوفی3.نقی تقی زاده فرزندجعفرش ش778نقده فرزندمتوفی4.رقیه تقی زاده فرزندجعفرش ش1385نقده 
فرزندمتوفی پس از تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه ایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
رسمی حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث بر شماره سرانجام در تاریخ در وقت فوق العاده شعبه چهارم شورای 
حل اختاف نقده به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص 

شخص یاد شده باا بوده ووراث دیگری ندارد اعتبارگواهی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد 
3308-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف نقده

رونوشت آگهی حصر وراثت
زیورشوطی دارای شناسنامه شماره 1940 بشرح دادخواست به کاسه 970369 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که شادروان جوادشوطی بشناسنامه 6 در تاریخ 97/1/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 
به1- فاطمه قربان پور فرزندمحمودش ش261ت ت25همسرمتوفی2.زیورش�وطی فرزندج�وادش ش1940ت ت43فرزندمتوفی3.معصومه 
شوطی فرزندجوادش ش3536ت ت58فرزندمتوفی4.مریم شوطی فرزندجوادش ش4290ت ت60فرزندمتوفی5.رضاشوطی فرزندجوادش 
ش133ت ت64فرزندمتوفی6.اسماعیل شوطی فرزندجوادش ش2355ت ت49فرزندمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3311- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط- قربان زاده

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای محمود صفری کللی فرزند حسن 
  خواهان  خانم هاجر فراصت منفرد دادخواستی  به طرفیت خوانده  آقای محمود صفری کللی  به خواسته طاق به درخواست زو جه مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310500809  شعبه  5 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان آبادان ثبت و وقت رسیدگی  
مورخ 1397/11/07 ساعت 08:30 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. 
شعبه 5 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای عباس خورشیدی  فرزند عبدالرضا 
 خواهان خانم فاطمه باجی نژادیان با وکالت خانم فاطمه بحرانی دادخواستی به طرفیت  خوانده  آقای  به خواسته ثبت واقعه ازدواج  مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310800691   شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان آبادان ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/10/22  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 
انتش�ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان آبادان 

آگهی 
در خصوص پرونده کاس�ه 961/8/96ح که  منتهی به صدور دادنامه  ش�ماره 365  مورخ 1397/5/9 از ش�عبه هش�تم  شورای حل اختاف   
شهرستان آبادان  گردیده  اینجانب تورج کیهانی  فرزند فتحعلی  مراتب  اعتراض موکد خویش را نسبت به دادنامه صدرااشاره در فرجه مقرر 
قانونی اعام و استدعای رسیدگی  مجدد به پرونده   به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خویش تقاضای نقض  دادنامه  معترض عنه و صدور 
رای منصفانه  و بحق را دارم ازم به توضیح است اینجانب به موجب سایر مدارک ابرازی یک دستگاه خو درو پژو پارس مدل 1382 به شماره 
پاک 869ط22 ایران 55 از تجدید نظر خوانده  خریداری نمودم به لحاظ عدم هم کاری تجدید نظر خوانده  از طریق ش�ورای حل اختاف 
آبادان مبادرت به دریافت حکم الزام به انتقال رسمی سند نمودم ولیکن مسئولین انتقال رسمی سند را منوط به  تعویض پاک اعام نمودند 
و  هنگامیکه دعوی حاضر  مبنی بر تعویض پاک مطرح  نمودم در کمال تعجب مرا ذینفع دانسته و دعوی مرا مردود دانسته اند  علی ایحال با 
عنایت به مراتب معنونه و دارا بودن سایر  ادله و مدارک اثبات ادعا و در نظر گرفتن اینکه به لحاظ عدم تعویض پاک خو درو  موصوف مدتی 
نزدیک به 7 ماه می باشد که در پارکینگ اصفهان توقیف می باشد لکن استدعای رسیدگی  تجدید نظر  و نقض  دادنامه معترض عنه را دارم. 
 تورج کیهانی 

آگهی حصر وراثت 
 آقای / خانم صغری  قادروند  فرزند  عباس  دارای ش�ماره شناس�نامه 3311  به ش�رح کاس�ه 732/2/97ح از این دادگاه درخواست حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غام عباس  خدادادی  فرزند غامحس�ین به  ش�ماره شناسنامه 196 در تاریخ 97/8/5 در 
اقامتگاه موقت خود بدرود زندگی  گفته و ورثه مرحوم  منحصر است به: 1.  صغری قادروند  شماره شناسنامه 3311 همسر متوفی  2.  غامرضا  
خدادادی  ش�ماره شناسنامه 1963  پس�ر متوفی 3. محمدرضا  خدادادی  شماره شناسنامه 11706  پسر متوفی  4. زینب خدادادی  شماره 
شناسنامه 3876  دختر متوفی  و اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 

دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادان

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
  در پرونده 970217  شعبه 109  دادگاه  کیفری دو اردبیل در  خصوص  شکایت آقای فرید پیمانی علیه حسین کریمی معروف به قره حسین  
دایر بر تخریب عمدی وقت رسیدگی به تاریخ 1397/10/24  ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن  و عدم 
دسترس�ی به متهم یاد ش�ده و در  اجرای ماده 344  قانون آئین دادرسی  کیفری بدینوسیله  وقت رسیدگی از طریق یک نوبت نشر آگهی 
اباغ می گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی   در وقت مقرر در دادگاه حاضر شود بدیهی است در صورت عدم حضور  مطابق مقررات 

رسیدگی  به عمل خواهد  آمد. 
1099800  منشی دادگاه کیفری  شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اردبیل – یوسفی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی به متهم 
کاسه پرونده: 970777 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان اردبیل  وقت حضور: 1397/11/17 ساعت 12 شاکی: بهروز مدنی فرزند مهدی  
متهم: فریدون محمدی فرزند علی  اتهام: کاهبرداری  رایانه ای از طریق برداش�ت غیر مجاز دادس�رای عمومی و انقاب اردبیل به موجب  
کیفرخواست تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای متهم فوق الذکر  نموده که جهت رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و ثبت گردیده 
است با عنایت   به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی 
و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه منتش�ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس�ابی در وقت رس�یدگی  1397/11/17  
ساعت 12 در دادگاه حاضر گردد بدیهی است  دادگاه در صورت عدم حضور  متهم مطابق مقررات رسیدگی و حکم غیابی صادر خواهد نمود. 
1099707 - دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل

آگهی 
در پرونده کاسه  970627 این شعبه  آقای سید صمد سید ترابی  فرزند میراحد به اتهام ضرب و جرح  عمدی  و توهین موضوع شکایت  خانم 
هانیه ملکی تحت تعقیب قرار گرفته اند با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات  ما ده 174  قانون آئین دادرسی کیفری 
به نامبرده اباغ  می گردد تا ظرف  مهلت30 روز از انتشار این آگهی  جهت  دفاع از تن در این شعبه حاضر گردند و در صورت عدم حضور 

مطابق  مقررات رسیدگی  غیابی به عمل  خواهد آمد. 
1099802  مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای   عمومی و انقاب پارس آباد  - اسام اکسون 

آگهی فقدان سند مالکیت 
  خانم معصومه قدیمی برابر  وکالت نامه شماره 116023  مورخ 97/9/5 
از طرف آقای حمید باران ریز )مالک( با تس�لیم دو برگ استش�هادیه 
محلی مصدق شماره 12488  مورخ 97/9/5 توسط دفتر اسناد رسمی 
ش�ماره 753  تهران و برگ  تقاضای  به  وارده ش�ماره 006332 مورخ 
97/9/6 مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک  دستگاه آپارتمان  
به مساحت  118/75 متر مربع قطعه 8 تفکیکی  واقع در سمت شرقی 
طبقه س�وم به انضمام پارکینگ شماره یک و انباری  قطعه 5 به پاک 
ثبتی 48077 فرعی از 88 اصلی مفروز از پاک 9760 فرعی از اصلی  
مذک�ور واقع در بخش یازده تهران که ذیل ش�ماره ثبت 332498  و 
صفحه 461  و دفتر جلد 2280 اماک  ذیل شماره چاپی 352529  به 
نام مهدی توسلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس ششدانگ 
مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 15779  مورخ 87/08/19 دفترخانه  
اسناد رسمی  شماره 555  به آقای حمید باران ریز منتقل و برابر برگ 
استش�هادیه ابرازی  و گواهی دفتر اماک این اداره  در قید رهن  نمی 
باشد که به علت اسباب کشی مفقود  گردیده است در خواست صدور 
س�ند مالکیت المثنی آن را نموده است. لذا مراتب در اجرای ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت فقط دریک نوبت  در یکی از روزنامه  کثیر اانتشار 
آگهی می گردد تا چنانچه کس�ی ادعای انجام معامله  نسبت به ملک 
مذکور و یا وجود سند مالکیت را نزد خود داشته باشد از تاریخ انتشار 
ای�ن آگهی ظرف م�دت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل س�ند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد تصل سم پس 
از ماحظه به ارائه دهنده ا عاده  خودهد ش�د و به ا عتراض بدون ارائه 
اصل س�ند مالکیت ترتییب  اثر داده ن خواهد ش�د.  در صورت عدم 
وصول و اخواهی ظرف مهلت قانونی المثنی  سند مالکیت  پاک مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم   خواهد گردید. 
18773  رئیس ثبت اسناد و اماک تهرانپاس – داود صانعی 

آگهی 
در پرونده کاسه  به شماره 9709980401500550  و بایگانی  شماره 970566  آقای حسین زارع به اتهام  ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع  
شکایت  آقای  حمید  دباغ  حمیدی تحت تعقیب  ا ین دادسرا بوده با عنایت به مجهول المکان  بودن متهم در  اجرای  ماده 174  قانون آئین 
دادرسی کیفری به نامبرده اباغ می گردد ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار  این  آگهی  جهت دفاع از اتهام انتسابی   در این شعبه حاضر 

گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی   غیابی به عمل خواهد آمد. 
1099708  دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقاب اردبیل – حافظ بخشی زاده 

آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه 9702479 
بدینوس�یله ب�ه وراث مرحوم علیرض�ا  معظمی فراهانی 1.  عش�رت 
السادات نیک آئین نشانی: تهران  تهران  نو پانزدهم  اول  هشت متری 
س�وم پاک 235 اباغ می گردد خانم مریم محمد صالحی به اس�تناد  
سند ازدواج  شماره 6337  مورخ 85/03/11- 74/12/03 دفتر ازدواج 
339 تهران جهت  وصول تعداد 220 عدد سکه طای تمام بهار آزادی و  
هزینه یک سفر حج بیت اه الحرام علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده و پرونده اجرائی  به کاس�ه 9702479 در این اداره تشکیل و در 
جریان است. لذا  با توجه به  اینکه  اباغ اجرائیه  به شما در آدرس متن 
سند میسر نشده مراتب از طریق درج در رو زنامه به شما اباغ می گردد 
مقتضی ا ست ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این  آگهی   نسبت به پرداخت 
بدهی  خود اقدام نمائید در غیر اینصورت عملیات ا جرائی  علیه شما ادامه 

خواهد یافت. 
18777  رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی – علینژاد 

آگهی اباغ اجرائیه 
  بدینوسیله به آقای دانا و خانم تینا هر دو همایون و راث مرحوم عبدالرضا 
همایون  فرزند رضاقلی ش ش  678  صادره از تهران به نش�انی   تهران  
تجریش کوی صالح  شماره 25  اباغ می گردد خانم گل ناز جلیل  زاده به 
استناد سند تعهدی 35814  دفتر اسناد رسمی شماره 156 تهران  جهت 
وصول تعداد 500  عدد سکه طای تمام بهار آزادی علیه شما مبادرت به  
صدور اجرائیه نموده و پرونده اجرائی  به کاسه 9702538  در  این اداره 
تشکیل شده و در جریان است لذا   با توجه به  اینکه  اباغ اجرائیه به شما 
در آدرس متن سند میسر  نشده مراتب از طریق درج در روزنامه به شما 
اباغ می گردد   مقتضی است  حد  اکثر ظرف 10 روز  از تاریخ انتشار  این 
آگهی نسبت به پرداخت بدهی  مورث خود  اقدام نمائید در غیر اینصورت  

عملیات اجرائی علیه شما ادامه خو اهد یافت. 
18782   اداره پنجم اجرای اسناد رسمی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 شش�دانگ یک قطعه زمین به مس�احت 17/80  متر مربع  پاک  ثبتی 
ش�ماره 37/305 اصل�ی واقع در بخش 11 تهران ذیل ثب�ت 7409  دفتر  
27 صفحه 245 بنام محمدرضا احمدی  زاده  محمودآبادی ثبت و س�ند 
مالکیت به شماره چاپی 234067  صادر گردیده و سه دانگ از ششدانگ 
ب�ه  موجب س�ند 69570-  70/12/26  دفتر 310 تهران به  غامحس�ن 
پیروز منتقل شده است سپس ششدانگ از طرف مالکین به موجب  سند 
92755- 73/03/05 دفتر 228 تهران به حسن  عبدی  هشجین منتقل 
شده و متعاقبا ششدانگ از طرف حسن عبدی هشجین به موجب  سند 
107672- 89/07/3 دفت�ر 70  ته�ران  مجددا به محمدرضا احمدی زاده 
محمودآبادی و غامحسن پیروز )بالمناصفه( ا نتقال یافته است و به موجب 
نام�ه ه�ای ش�ماره 139604901014015368- 96/11/29   ا داره 4 اجرای 
اسناد رسمی  سهمی  غامحسن پیروز و 139719000291216- 97/5/10    
ش�عبه اول اجرای اح�کام  مجتمع 25  ش�ورای حل اخت�اف تهران  و 
1397191000781476- 97/8/21  شعبه اول اجرای احکام مجتمع  شماره 
25  شورای حل اختاف  تهران در قید بازداشت است. نظر به اینکه اقایان  
محمدرضا احمدی زاده محمودابادی و غامحس�ن پیروز با ارائه دو برگ 
استشهادیه   که امضاء گواهان  آن توسط دفترخانه 820  تهران طی شماره 
ه�ای 17627 و 17628  - 97/07/30 تائید گردیده و به ضمیمه تقاضای  
وارده به شماره 139721701026022027- 97/08/01 اظهار داشته اند که 
سند مالکیت اولیه به علت اسباب کشی  مفقود  گردیده و تقاضای صدور 
المثنی سند مالکیت نموده اند لذا بدینوسیله وفق ماده 120  آئین نامه قانون 
ثب�ت  مورخه 80/11/8  مر اتب یک نوبت   آگهی تا چنانچه ش�خص و یا   
اشخاص اعم از حقیقی یا  حقوقی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذ 
کور که بدان اشاره نشده باشد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله را در 
اختی�ار دارند ظرف ده روز از تاریخ انتش�ار  آگهی به این اد اره مراجعه و  
ضمن ا عام ا عتراض اصل سند مالکیت و یا سند معامله را ارائه و رسید 
دریافت نماید در غیر اینصورت پس از س�پری شدن مهلت مقرر المثنی 

سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد گردید. 
18783  کفیل اداره ثبت اسناد و اماک قلهک -  مصطفی دادفر 

آگهی مزایده اول
محکوم له: آقای مهرداد میر کریمی محکوم علیه: شرکت ندای حرارت و برودت به نمایندگی سعادت اله هوشمند به موجب پرونده 970288 
اجرای�ی محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبل�غ 13303853858 ریال در حق محکوم له، با عنایت به توقیف دس�تگاه های ذیل به 
شماره های 1-213 عدد شیرآات آمونیاکی در مدل و سایزهای متفاوت به قیمت 2/769/000/000 ریال- ساخت شرکت دانفوس مدل های 
NRVA-CVPP-CVP-QDV-SCA-EVRA-REG-SVA 2- 3 عدد ش�یر یک طرفه به قیمت 12/480/000 ریال- ساخت شرکت 

فاراب- 4 اینجچ 3- 3 عدد صافی به قیمت 12/636/000 ریال 4- 10 عدد ش�یر فلکه به قیمت 46/500/000 ریال س�اخت ش�رکت فاراب- 4 
اینچ 5- 3 عدد الکتروپمپ به قیمت 126/000/000 ریال ساخت شرکت پمپ ایران- توان 37 کیلو وات 6- 150 کیلوگرم کابل برق به قیمت 
20/475/000 ریال 7- 45 بسته کمربند پاستیکی برق به قیمت 720/000 ریال 8- 1 دستگاه تابلو کنترل سردخانه به قیمت 42/000/000 ریال 
9- 46 عدد صافی خطی آمونیاکی به قیمت 186/208/000 ریال سایز 3/4 تا 21/2 10- 20 کیلوگرم زانو گالوانیزه 9 عددی به قیمت 1/200/000 
ریال 11- 30 کیلوگرم فلنج سایز مختلف 11 عددی به قیمت 1/800/000 ریال 12- 2 کیلوگرم انواع مهره و ماسوره 9 عددی به قیمت 120/000 
ریال 13- 20 کیلوگرم بوشن سایز مختلف 7 عددی به قیمت 1/200/000 ریال 14- 5 کیلوگرم مغزی سایز مختلف 10 عددی به قیمت 300/000 
ریال 15- 240 عدد چسب آکواریوم به قیمت 20/300/000 ریال 16- 3000 کیلوگرم لوله گالوانیزه 110 شاخه به قیمت 180/000/000 ریال- سایز 
1/2 تا 3 17- 2000 کیلوگرم لوله مانیسمان سیاه 70 شاخه به قیمت 240/000/000 ریال- سایز 1/2 تا 2 18- 3500 کیلوگرم ورق گالوانیزه به 
قیمت 196/000/000 ریال- با ابعاد 2 * 1/2 19- 8000 کیلوگرم آهن آات اسقاط به قیمت 160/000/000 ریال 20- 600 کیلوگرم لوله 6 اینچ 8 
شاخه به قیمت 25/200/000 ریال 21- 2 ست مجموع تسمه نقاله به قیمت 68/000/000 ریال- طول 3 متری و عرض 70 سانتی متر با الکترو 
موتور مربوطه 22- 1 ست کندانسوربه دو مخزن شستشو به قیمت 26/000/000 ریال 23- 1 عدد سختی گیر دوبلکس 3500 لیتری به قیمت 
32/500/000 ریال- فشار کار 5 بار و ظرفیت GRAIN 35000 ساخت شرکت دابو صنعت 24- 2 عدد منبع کویل دار آب گرم 2000 لیتری به 
قیمت 120/000/000 ریال- فشار کاری 7 بار ظرفیت کویل 49/5 ضخامت ورق 8 میلیمتر 25- 2 عدد منبع کویل دار آب گرم 5000 لیتری به 
قیمت 220/000/000 ریال- فشار کاری 7 بار ظرفیت کویل 131 ضخامت ورق 10 میلیمتر ساخت دایو صنعت 26- 1 عدد منبع آب تحت فشار 
به قیمت 17/500/0000 ریال 27- 1 عدد منبع سیلو استنلس استیل با الکتروموتور به قیمت 65/000/000 ریال 28- 1 دستگاه دیزل ژنراتور 500 
کیلوولت امیر آستنفورد به قیمت 1/800/000/000 ریال- دیزل 500 کیلو ولت آمپرسال ساخت 2008 ) موتور ولوو مدل TAD/6400 و ژنراتور 
استنفورد( 29- 150 کیلوگرم درب آلومینیوم 8 عددی به قیمت 150/000/000 ریال 30- 1 دستگاه موتور جوش 250 آمپر به قیمت 4/100/000 
ریال- ساخت صنعت جوش میلر 31- 12 عدد کولر پنجره ای به قیمت 64/000/000 ریال 32- 9 عدد شیرآب به قیمت 32/400/000 ریال- سایز 
4 اینچ 33- 1 عدد صافی آب به قیمت 3/000/000 ریال- سایز 4 اینچ 34- 1 عدد شیر فلکه به قیمت 3/800/000 ریال- سایز 4 اینچ 35- 1 
عدد شیر آمونیاکی به قیمت 24/400/000 ریال 36- 800 کیلوگرم لوله چدنی سایز 4 و 6 اینچ 50 متر به قیمت 32/000/000 ریال 37- 1200 
کیلوگرم اتصاات لوله چدنی 4 و 6 اینچ 100 عدد به قیمت 60/000/000 ریال 38- 150 کیلوگرم کابل برق به قیمت 20/475/000 ریال 39- 7 
عدد ویبراتور به قیمت 35/000/000 ریال 40- 2 دستگاه دیگ بخار به همراه مشعل و تابلو برق به قیمت 1/700/000/000 ریال- فشار 10 بار به 
ظرفیت 5500 پوند بر ساعت سازنده مخازن فواد رافع )دایو صنعت سال ساخت 1393( 41- 2 دستگاه تابلو برق به قیمت 6/400/000 ریال 
42- 15 عدد پاتل حمل گوشت به قیمت 8/000/000 ریال 43- 25 عدد استرایزر استلس استیل به قیمت 28/000/000 ریال 44- 50 عدد آویز 
گوشت به قیمت 21/000/000 ریال 45- 9 عدد الکتروموتور به قیمت 69/300/000 ریال 46- 2 عدد مخزن به قیمت 26/000/000 ریال 47- 2 
دس�تگاه تابلو برق به قیمت 4/400/000 ریال 48- 1 عدد مخزن نمک با الکتروموتور مربوطه به قیمت 14/800/000 ریال 49- 1500 کیلوگرم 
ناودانی گالوانیزه سایز 10 به تعداد 15 شاخه به قیمت 52/500/000 ریال 50- 20000 کیلوگرم مجموع آهن آات خط تولید گوشت )مستعمل( 
به قیمت 400/000/000 ریال 51- 400 کیلوگرم لوله 4 اینچ 6 ش�اخه به قیمت 16/800/000 ریال 52- 1 س�ت یک دستگاه کندانسور آمونیاکی 
به همراه 20 دس�تگاه اوپراتور، یک مخزن رس�یور، یک مخزن روغن گیر، یک مخزن سپراتور، یک مخزن و تابلو برق تمام اتوماتیک برق به 
قیمت 1/496/000/000 ریال مش�خصه کندانسور: مدل 2C104ECL-D ظرفیت 1300 کیلووات فشار 32 بار سال ساخت 1392، شرکت صبا 
برودت مشخصه اوپراتورها ظرفیت 9 تا 36 کیلو وات مدل TSA سال ساخت 2008 شرکت صنعتی تبادل سازان تهران؛ مخازن 2900 لیتری 
و 32 بار 53- 1 عدد سختی گیر دوبلکس به قیمت 39/900/000 ریال- ظرفیت 120 کیلوگرم سال ساخت 1393 شرکت تولیدی و مهندسی 
حرارت گستر 54- 4 عدد درب سردخانه با پایه مربوطه به قیمت 7/300/000 ریال 55- 1000 کیلوگرم لوله گالوانیزه 6 اینچ 16 شاخه به قیمت 
60/000/000 ریال 56- 8 عدد تهویه به قیمت 22/400/000 ریال- 600 توان 1/1 کیلو وات ساخت شرکت مکش و دمش cfm ظرفیت 57- 1000 
کیلوگرم کابل برق به قیمت 100/000/000 ریال 58- 1 حلقه کابل تلفن به قیمت 950/000 ریال 59- 80 عدد پایه چراغ سقفی فلوروسنت به 
قیمت 28/800/000 ریال- ساخت شرکت پارس شعاع طوس و مازی نور 60- 20 شاخه لوله گالوانیزه برق به قیمت 1/600/000 ریال 61- 300 
کیلوگرم اتصاات آب به قیمت 15/000/000 ریال 62- 300 متر سیم آنتن به قیمت 3/000/000 ریال 63- 200 عدد کلید و پریز برق به قیمت 
7/800/000 ریال- ساخت شرکت پارسا 64- 1 دستگاه PAGING سیستم مرکزی به قیمت 18/500/000 ریال- ساخت شرکت مزدک 65- 
300 کیلوگرم ناودانی گالوانیزه نمره 6 حدود 60 متر به قیمت 16/500/000 ریال 66- 90 کیلوگرم قوطی گالوانیزه نمره 4 حدود 45 متر به قیمت 
4/950/000 ریال 67- 100 کیلوگرم نبشی گالوانیزه نمره 4 حدود 40 متر به قیمت 5/500/000 ریال 68- 900 کیلوگرم نبشی گالوانیزه نمره 3 
حدود 600 متر به قیمت 49/500/000 ریال متعلق به شرکت فرآوری مواد پروتئینی بهبهان، که توسط کارشناس رسمی هیئت سه نفره جمعا به 
ارزش ده میلیارد و نهصد و دو میلیون و چهارصد و چهارصد و چهارده هزار ریال ارش گذاری شده است لذا با توجه به تقاضای محکوم له و با 
عنایت به مراتب فوق وفق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اساس مواد 118 و 119 همان قانون مراتب یک نوبت در روزنامه های محلی آگهی 
تا چنانچه ش�خصی مایل له خرید باش�د در مورخ 97/10/16 ساعت 10 صبح الی 11 ظهر در مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری 
بهبهان که با حضور نماینده محترم دادستان به مرحله اجراء گذاشته می شود شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شروع و کسی که بااترین 
قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری 
بهبهان تودیع نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید و در صورتیکه برنده  مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزینه های متعلقه از نقل و انتقال، مالیات و مستغات و 
هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل به شرکت در مزایده می باشند می تواند ظرف پنج 

روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری بهبهان مراجعه و اطاعات مربوطه را کسب نمایند.
449 مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان- مهدی نوریان

حصروراثت
آقای علی کریم زاده فرزند محمد دارای شناسنامه 254 شرح دادخواست شماره ----  مورخ 1397/8/29 توضیح داده شادروان محمد کریم 
زاده عباس آبادی فرزند غامعلی بشناسنامه 399 در تاریخ 1360/4/1 در شهر فهرج – اه آباد مستوفی فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- علی کریم زاده عباس آبادی فرزند محمد متولد 1337/5/1 ش.ش 254 ش.ملی 3209647461 پس�ر متوفی. 2- اکبر کریم 
زاده عباس آبادی فرزند محمد متولد 1335 ش.ش 253 ش.ملی 320964753 پسر متوفی. 3- مرتضی کریم زاده عباس آبادی فرزند محمد 
متولد 1344/6/1 ش.ش 280 ش.ملی 3209647720 پسر متوفی. 4- خانم جان کریم زاده عباس آبادی فرزند محمد متولد 1332/4/2 ش.ش 
1 ش.مل�ی 3209822816 دختر متوفی. 5- عذری کری�م زاده عباس آبادی فرزند محمد متولد 1340/1/3 ش.ش 4 ش.ملی 3209846545 
دختر متوفی. 6- صغری کریم زاده عباس آبادی فرزند محمد متولد 1348/7/20 ش.ش 375 ش.ملی 3209648492 دختر متوفی. 7- فاطمه 
کریم زاده عباس آبادی فرزند محمد متولد 1331/3/1 ش.ش 207 ش.ملی 3209646961 دختر متوفی. 8- یداله کریم زاده عباس آبادی فرزند 
محمد متولد 1333/9/1 ش.ش 252 ش.ملی 3209647445 پس�ر متوفی. 9- ش�هربانو خدامراد زاده فرزند فرامرز ش.ملی 3209455392 
همس�ر متوفی .  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
171 شورای حل اختاف شماره 1 شهرستان فهرج

2- حصروراثت
خانم پری خوشایند فرزند احمد دارای شناسنامه 6059640540 شرح دادخواست شماره --- مورخ 1//1397 توضیح داده شادروان عباس 
کدوری نس�ب فرزند علی بشناس�نامه 240 در تاریخ 1394/5/8 در شهرستان فهرج روس�تای علی آباد وزیری به علت سرطان فوت شده 
و وراث حی�ن الف�وت وی عبارتند از : 1- پری خوش�ایند فرزند احم�د ش.ش 388 متولد 1354/6/22 ش.م 6059640540 همس�ر متوفی. 
2- محمدرضا کدوری نسب فرزند عباس ش.ش اختصاصی متولد 1374/9/24 ش.م 3200145315 پسر متوفی. 3- ستار کدوری نسب فرزند 
عباس ش.ش اختصاصی متولد 1375/10/2 ش.ملی 3200145333 پس�ر متوفی. 4- علیرضا کدوری نس�ب فرزند عباس ش.ش اختصاصی 
متولد 1378/4/2 ش.ملی 3200169532 پسر متوفی. 5- احمدرضا کدوری نسب فرزند عباس ش.ش اختصاصی متولد 1384/3/5 ش.ملی 
3200232943 پسر متوفی. 6- سحر کدوری نسب فرزند عباس ش.ش اختصاصی متولد 1379/10/25 ش.ملی 3200199067 دختر متوفی. 
7- علی کدوری نسب فرزند طهماسب متولد 1317/1/1 ش.ش 25 ش.ملی 320979748 پدر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
172 شورای حل اختاف شماره 1 شهرستان فهرج

3- حصروراثت
آقای فرهاد امینی زاده بزنجانی به شناس�نامه ش�ماره 3131057424 به استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و رونوشت درخواستی به شماره 
134/2/97 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته که فضل اه امینی زاده بزنجانی به شماره شناسنامه 16 در تاریخ 97/5/13 در اقامتگاه 
دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :  1- فیض اه امینی زاده بزنجانی به شماره ملی 3131024348 متولد 1337 بافت 
پس�ر متوفی. 2- ایازاه امینی زده بزنجانی به ش�ماره ملی 3131028661 متولد 1339 بافت پس�ر متوفی. 3- فرهاد امینی زاده بزنجانی به 
ش�ماره ملی 3131057424 متولد 1354 بافت پس�ر متوفی. 4- فاطمه امام بخشی به شماره ملی 31310999396 متولد 1316 بافت همسر 
متوفی. 5- شکوفه امینی زاده بزنجانی به شماره ملی 3131042745 متولد 1347 بافت دختر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار محلی آگهی می شود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر 
آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط است.
134 شورای حل اختاف بزنجان 

4- حصروراثت
آقای س�عید نصیری فرزند مهران دارای شناسنامه 1897 شرح دادخواست شماره 970612 مورخ 1397/9/17 توضیح داده شادروان مهران 
نصیری بزنجانی فرزند احمد بشناسنامه 98 در تاریخ 97/3/17 در شهر بافت فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- فاطمه کاویانی 
فرزند زین العابدین ش.ش 203 متولد 1343 همسر متوفی. 2 – سعید نصیری فرزند مهران ش.ش 1897 متولد 1365 فرزند متوفی. 3- وحید 
نصیری فرزند مهران ش.ملی 3120000655 متولد 1368 فرزند متوفی. 4- مهدیه نصیری فرزند مهران ش.ش 578 متولد 1362 فرزند متوفی. 
5- محبوب�ه نصیری بزنجانی فرزند مه�ران ش.ش 482 متولد 1363 فرزند متوفی. 6- منصوری نصیری فرزند مهران ش.ملی 3120106208 
متولد 1369 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
612 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان بافت

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آقای اله یار دارایی فرزند علی داد دارای شناس�نامه 4510073445 بش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 691/97 حقوقی از این شورا درخواست 
صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین اظهار نموده که ش�ادروان علی داد دارائی فرزند جمعه به شناسنامه شماره 460 در تاریخ 
1394/9/12 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر س�ات به: 1- محمد داربی نس�ب متولد 1348 به 
ش�ماره شناسنامه 4510022565 صادره از دهلران پس�رمتوفی 2- اله یار دارائی متولد 1372 به شماره شناسنامه 4510073445 صادره از 
دهلران پسرمتوفی 3- حسین دارائی متولد 1375 به شماره شناسنامه 4510115792 صادره از دهلران پسر متوفی 4- مصطفی دارائی متولد 
1382 به شماره شناسنامه 4510188145 صادره از دهلران پسرمتوفی 5- شمس اله دارابی متولد 1337 به شماره شناسنامه 1136 صادره از 
دهلران پسر متوفی 6- گل نار دارابی متولد 1336 به شماره شناسنامه 1135 صادره از دهلران فرزند متوفی 7- فخریه دارابی متولد 1349 به 
شماره شناسنامه 4720 صادره از دهلران دختر متوفی 8- مریم دارابی متولد 1366 به شماره شناسنامه 4519946581 صادره از دهلران دختر 
متوفی 9- سارا دارائی متولد 1370 به شماره شناسنامه 4510025521 صادره از دهلران دختر متوفی 10- حمدیه دارائی متولد 1368 به شماره 
شناسنامه 4510016050 صادره از دهلران دختر متوفی 11-مهرانگیز دانیالی متولد 1346 به شماره شناسنامه 2886 صادره از آبدانان همسر 
متوفی 12- علی رضا دارابی متولد 1347 به شماره شناسنامه 4719 صادره از دهلران پسر متوفی واغیر می باشند و به غیر از وراث یاد شده 
فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آقای حمید آذر پیکان فرزند علی دارای شناسنامه شماره 4519411882 بشرح دادخواست به کاسه 696/97 حقوقی  از این شورا درخواست 
صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی فرزند یبر به شناسنامه شماره 2184 در تاریخ 63/2/27 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به: 1- افرادی آذر پیکان متولد 1331 به شماره شناسنامه 
1044 صادره از دهلران پس�رمتوفی 2- ش�بوط آذر پیکان متولد 1343 به ش�ماره شناسنامه 2188 صادره از دهلران پسر متوفی 3- فیلیه 
آذرپیکان متولد 1338 به شماره شناسنامه 2187 صادره از دهلران دختر متوفی 4- فهد آذرپیکان متولد 1329 به شماره شناسنامه 1089 
صادره از دهلران دختر متوفی 5- فرحه آذر پیکان متولد 1306 به شماره شناسنامه 2185 صادره از دهلران دختر متوفی واغیر می باشند و 
به غیر از وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواس�ت خانم ربابه پورماس�پی فرزند علی به شناسنامه ش�ماره 1717متولد 49/8/1 مبنی بر درخواست صدور گواهی 
حصروراث�ت چنین اظهار نموده که ش�ادروان آق�ای علی محمد  علی مرادی فرزند محمد ولی به شناس�نامه ش�ماره 526 در تاریخ 
89/12/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت  به: 1- فریبرز علی مرادی به ش�ماره 
شناس�نامه 380 فرزند متوفی 2- میاد علی مرادی به ش�ماره شناسنامه 4540049410 فرزند متوفی 3- مهناز علی مرادی به شماره 
شناس�نامه 4540096109 فرزند متوفی 4- رخش�ان علی مرادی به ش�ماره شناس�نامه 4540152661 فرزند متوفی 5- شهریار علی 
مرادی به ش�ماره شناس�نامه 4540113453فرزند متوفی 6- کوثر علی مرای به ش�ماره شناس�نامه 4540177133فرزند متوفی 7- 
رحمن علی مرادی به ش�ماره شناس�نامه 27 فرزند متوفی 8-محس�ن علی مرادی به ش�ماره شناس�نامه 454004902 فرزند متوفی 
9- اش�کان علی مرادی به ش�ماره شناس�نامه 4540096095 فرزند متوفی 10- فاطمه علی مرادی به ش�ماره شناس�نامه 459 فرزند 
متوفی 11- فریبا علی مرادی به شماره شناسنامه 6719 فرزند متوفی 12- جواد علی مرادی به شماره شناسنامه 4540011189 فرزند 
متوفی 13- منیژه علی مرادی به ش�ماره شناس�نامه 6718 فرزند متوفی 14- نازنین علی مرادی به شماره شناسنامه 4540139460 
فرزند متوفی 15- ربابه پورماسپی به شماره شناسنامه 1717 همسر متوفی 16- فرنگ قاسمی به شماره شناسنامه 997 همسرمتوفی 
17- لقمان علی مرادی به ش�ماره شناس�نامه 4540082574 فرزند متوفی واغیر می باش�ند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی 
وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

رونوشت آگهی حصروراثت
با توجه به درخواست خانم نصرت موسوی فرزند طاهر به شناسنامه شماره 1203 متولد 48/11/2 مبنی بر درخواست صدور گواهی حصروراثت 
چنین اظهار داش�ته که آقای محمد صید کرمی فرزند جمش�ید به شناس�نامه ش�ماره 1003 د رتاریخ 97/8/24 در اقامتگاه دائمی خود در 
شهرستان آبدانان  دار فانی را وداع گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر سات به: 1- نصرت موسوی به شماره شناسنامه 1203 همسر 
متوفی 2- یکتا صید کرمی به شماره شناسنامه 4540021783 فرزند متوفی 3- ذکیه صید کرمی به شماره شناسنامه 4540099906 فرزند 
متوفی 4- مهدی صید کرمی به ش�ماره شناس�نامه 454168002 فرزند متوفی 5- افشین صید کرمی به شماره شناسنامه 4540078267 
فرزند متوفی 6- مرضیه صیدکرمی به شناسنامه شماره 577 فرزند متوفی 7- عزیزاله صید کرمی به شماره شناسنامه 2117 فرزند متوفی 
واغیر می باش�ند و به غیر از وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان آبدانان- روح اه شریفی

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موض�وع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می، برابر رأی 
ش�ماره 139760315007001675 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آبدانان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی دولت جمهوری اس�امی ایران با نمایندگی ش�رکت برق منطقه ای 
غرب س�هامی خاص در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس�احت   48944/72مربع پاک1376 فرعی از16 اصلی قطعه 7 ایام واقع در 
آبدانان-شهرمورموری  خریداری شده از آقای یاره علیزاده- ولی مرادخانی – علیمردان اسکندری نصرت اله شیخی و منتسب به مالکیت 
رسمی عزیز تاجمیر محرز گردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود در صورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1397/9/21 تاریخ 

انتشار نوبت دوم:10/6 /1397
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و اماک شهرستان 
س�نندج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل تایی�د گردیده، لذا بدین 
وس�یله مش�خصات اماک دردونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطاع عموم 
آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از 
تاریخ الصاق درمحل تا مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند 
وپس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ وتحویل اداره ثبت نمایند. 
بدهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض سند مالکیت 
طبق مقررات صادر خواهد ش�د صدور س�ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.
))بخش 3((

1� شش�دانگ یک باب س�اختمان بنام جمال فتاحی فرزند لط�ف اله صادره 
س�نندج کد مل�ی 3733229721 تحت پاک 2024 فرع�ی از 230 فرعی از 
2748 اصلی بخش 3 به مس�احت109/20متر مربع به آدرس س�نندج نایسر 
خیابان امام شافعی جنب فروشگاه زریبار- تاریخ انتشار نوبت اول: 97/09/06 

-تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/09/21 
شماره: 2/516� خ -رئیس ثبت منطقه یک سنندج � بهنام قباد

آگهی وقت اجرایی
 محکوم له: آقای حس�ن صمصامی با وکالت خانم فرخنده مقیمی محکوم علیه: آقای آرش ملکی فرزند فرج اه به موجب دادنامه ش�ماره 
97/307مورخ97/4/27 ش�ورای حل اختاف ش�هر برازجان که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سی  
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ یک ملیون و یکصد و نود هزار ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
97/1/20لغایت اجرای حکم و  حق الوکاله وکیل در حق محکوم له صادر گردید محکوم علیه به موجب ماده 19 آیین  نامه اجرایی ماده 189 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ اباغ اجرایی نسبت به 

اجرای مفاد حکم اقدام نماید در غیر این صورت حکم جهت اجرا به اجرای احکام شورای حل اختاف برازجان ارسال خواهد شد.
 م الف 1091قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان دشتستان

حصروراثت
خانم عطری شهرت فتحی فرزند رضا بشناسنامه636 صادره از بهبهان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده 
که همس�رش مرحوم غریب شهرت غبیشاوی فرزند عبادی شناسنامه108صادره از رامشیر در تاریخ1376/7/18 دراقامتگاه دائمیش فوت 
وورثه اش عبارتنداز : 1-متقاضی با مشخصات باا)همسر متوفی(2-هدیه غبیشاوی فرزند غریب ش.م1898792623صادره از رامشیر3-زیبا 
غبیشاوی فرزند غریب ش.م 5270017296 صادره از آغاجاری4-مینا غبیشاوی فرزند غریب ش.م 1940008921 صادره از ماهشهر5-فاطمه 
غبیشاوی فرزند غریب ش.م 1940406617 صادره از ماهشهر6-زهرا غبیشاوی فرزند غریب ش.م 5270073269 صادره از آغاجاری7-غنیه 
غبیشاوی فرزند غریب ش.م 6619914195 صادره از شادگان8-فریبا غبیشاوی فرزند غریب ش.م 1940598397 صادره از ماهشهرواغیر. 
اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید که هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از 
تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجزسری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است.
شماره:6662قاضی شورای حل اختاف شهرستان امیدیه-امین محمدی چیگوئی                             

اجراییه
محکوم له: بانک ش�هر به نشانی تهران- شهید س�پهبد قرنی کوچه شهید وحیدرضا دهقانی نیا )خسرو( خیابان شهید سپهبد قرنی 
پاک 147 طبقه س�وم محکوم علیهم: 1 حس�ن برزگر فرزند علی به نشانی قزوین نوروزیان حکمت 64 پ25 ط3 واحد5- 2- محمد 
حس�ین پور فرزند اسماعیل به نش�انی قزوین خیابان شهید بابایی کوچه 27 پاک106 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 
له: س�عید آقاعلیخانی فرزند محمدعلی به نشانی استان قزوین شهرس�تان بویین زهرا دانصفهان بخش رامند خیارج جنب درمانگاه 
پ144 وکیل بانک شهرمحکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم شماره 97022000444609 و شماره دادنامه 9709972810500563 
محک�وم علیهم متضامنا به پرداخت مبلغ 1/291/369/086 ریال بابت اصل خواس�ته بانضمام خس�ارت تاخی�ر تادیه از تاریخ تقئیم 
دادخواس�ت یعنی 1397/4/10 لغایت اجرای حکم بر مبنای روزانه 683/686 ریال با احتس�اب اجرای احکام مدنی و نیز به پرداخت 
مبلغ 45/995/918 ریال بابت هزینه های دادرس�ی و نیز پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و 
نیز پرداخت مبلغ 64/568/454 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم شده اند. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م 

به لحاظ غیابی بودن حکم ضروری می باشد.  مورخه: 97/9/21
م الف: 1604/1مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی قزوین- سعید هاشم پور 

مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری شخصی پژو آردی آی 1600 مدل 1382 به رنگ یشمی سیر-روغنی به 
ش�ماره انتظامی 33-911 ق 35 وشماره شاسی 82132976 وش�ماره موتور 11782005981 مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
276-شاهرود
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511/110رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فرح مربی هروی فرزند محمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702082  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهین حامد رستگار  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-فرح مربی هروی )فرزند (2- فرشته مربی هروی )فرزند ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

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

511/111رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت زهرا نوباغی فرزند جعفر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701006  ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین زمانی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهرا نوباغی )همسر (2-اعظم 3-اکرم 4-نسترن 5-حمید رضا 6-همگی زمانی )فرزند (-غام محمد 
زمانی )پدر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

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

511/112رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت سعید قناد مهربان فرزند احمد   به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702080  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احمد قناد مهربان   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مریم 2- فاطمه 3- بهنوش 4- سعید 5- سینا 6- بهناز همگی قناد مهربان )فرزند 
(7-مرضیه حس�ین زاده اق س�لطانی )همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

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

511/113رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت کوزل حیدری بردر فرزند بهرام   به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701926  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عین اله داور پناه  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-گوزل حیدری بردر )همس�ر (2-بی بی جان 3-مریم 4- مهناز 5-مهرداد 6-عبداله 
همگی داور پناه )فرزند ( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا 

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

511/114رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت جواد قربانی فرزند براتعلی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201166  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان براتعلی قربانی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-هاجر س�لطانی )همسر(2-جواد 3- زهرا 4-فاطمه 5-حسین 6-رضا همگی قربانی )فرزندان( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/115رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت نوش�ین ربیع النجاة فرزند جواد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702028  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد علی رحمت  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-نوش�ین ربیع النجاه )همسر (2-سپیده 3- ستاره همگی رحمت )فرزند (4-صدیقه 
مدرس نژاد )مادر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

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

511/116رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد رضا عزت آبادی فرزند احمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506700557  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احسان عزت آبادی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محمد رضا عزت آبادی )پدر(2- مهین عرفانی )مادر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

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

511/117رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت بتول شفیعی مقدم فرزند علی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت ش�ده به کاسه 9709987506702151  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان خاور شجاعی بجستانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-بتول 2- یوسف همگی شفیعی مقدم )فرزند( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

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

511/118رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت اسکندر پاسبان چوینلی فرزند محمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702084  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محبوبه پاسبان چونیلی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-اس�کندر پاس�بان چوینلی )پدر(2-مریم احسانی )مادر(3-محمود شادمان 
)همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

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

511/119رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت حسن غامی فرزند باقر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 9709987506702034  ازاین 
دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان طوبی خشکنامه پور   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حسن غامی )فرزند ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

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

511/120رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علیرضا فارسی نیا فرزند احمد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702154  ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه رضائیه   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-علیرضا 2-غامحسین 3-مسعود 4-زهرا 5-عزت 6-اعظم 7-اکرم همگی فارسی نیا )فرزند( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

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

511/121رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت علیرضا فارسی نیا فرزند احمد   به ش�رح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702156  
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احمد فارسی نیا دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-علیرضا 2-غامحسین 3- مسعود 4-زهرا 5-عزت 6-اعظم 7- اکرم همگی فارسی نیا 
)فرزند (8-فاطمه رضائیه )همسر ( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

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

511/122رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت منصوره عرفانیان عبادی فرزند فواد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201173  
ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اکبر عرفانیان عبادی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-منصوره عرفانیان عبادی )همس�ر(2-مبینا 3-مسعود 4-ملیحه 5-مهدیه 
6-نجمه همگی عرفانیان عبادی )فرزندان( اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/123رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد رضا عزت آبادی فرزند احمد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514200586  
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان امیر عزت آبادی پور  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مهسا محمدی )همسر (2-مهین عرفانی سروری )مادر(3-محمد رضا عزت آبادی )پدر( 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/124رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت حس�ین ناصری نس�ری فرزن�د غام محم�د   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701321  ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان غام محمد ناصری نس�ری  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حسین 2-شبنم 3-شروین همگی ناصری نسری 
)فرزند (4-اکرم روفی حقی )همسر( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

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

511/125رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مهدی اش�رف  داراي شناس�نامه ش�ماره 4867 به ش�رح دادخواست به کاسه 971245ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه ملکی عبدل آبادی  به شناسنامه 45 در تاریخ 97/4/23 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-فرشته اشرف فرزند علی ش ش 25489 ت ت 1357 ص مشهد فرزند 
متوفی 2- مریم اشرف فرزند علی ش ش 78125 ت ت 1352 ص مشهد فرزند متوفی 3- زهرا اشرف فرزند علی ش ش 76 ت ت 1339 ص 
مه وات فرزند متوفی 4- حسین اشرف فرزند علی ش ش 8664 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی 5- حسن اشرف فرزند علی ش ش 
6065 ت ت 1347 ص مشهد فرزند متوفی 6-غامرضا اشرف فرزند علی ش ش 1874 ت ت 1344 ص مشهد فرزند متوفی 7- محمد اشرف 
فرزند علی ش ش 63  ت 1336 ص فیض آباد فرزند متوفی 8- مهدی اشرف فرزند علی ش ش 4867 ت ت 1359 ص مشهد فرزند متوفی   
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 

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

511/126رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مریم شیروانی قادیکائی   داراي شناسنامه شماره 313 به شرح دادخواست به کاسه 1205-97 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان نصرت فرازی   به شناسنامه 604 در تاریخ 97/7/9 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-ناصر قادری فرزند محمد حسن ش ش 2923 ت ت 1359 ص مشهد فرزند متوفی 
2- حسین قادری فرزند محمد حسن ش  0921310013 ت ت 1370 ص مشهد فرزند متوفی 3- الهه قادری فرزند محمد حسن ش ش 5721 
ت ت 1363 ص اصفهان فرزند متوفی 4- محمد حسن قادری فرزند عباسعلی ش ش 26 ت ت 1336 ص چناران همسر متوفی   اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/127رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم عصمت کریمی داراي شناسنامه شماره 26732 به شرح دادخواست به کاسه 1247-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مریم زوار باغی به شناسنامه 5 در تاریخ 97/6/22 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-عصمت کریمی فرزند غام سخی ش ش 26732 ت ت 1357 ص مشهد فرزند متوفی 
2- قاس�م کریمی فرزند غام س�خی ش ش 6178 ت ت 1347 ص مش�هد فرزند متوفی 3- جواد کریمی فرزند غام سخی ش ش 50312 
ت ت 1337 ص مشهد فرزند متوفی 4- عزت کریمی فرزند غام سخی ش ش 1425 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی   اینک باانجام 
تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/128رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه علی سهندرادی  داراي شناسنامه شماره 0939543451 به شرح دادخواست به کاسه 1294-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عباسعلی سهندرادی  به شناسنامه 51993 در تاریخ 97/4/3 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-فاطمه س�لطان اس�روش فرزند حس�ین ش ش 58292 تت 1326 ص 
مشهد همسر متوفی 2-محسن سهندرادی فرزند عباسعلی ش ش 428 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی 3- ناهید سهندرادی فرزند 
عباسعلی ش ش 1126 ت ت 1362 ص مشهد فرزند متوفی 4-نرگس سهندرادی فرزند عباسعلی ش ش 86 ت ت 1352 ص مشهد فرزند 
متوفی 5-نجمه س�هندرادی فرزند عباس�علی ش ش 90 ت ت 1348 ص مشهد فرزند متوفی 6-علی سهندرادی فرزند عباسعلی ش ش 
0939543451 ت ت 1345 ص مشهد فرزند متوفی 7-حسین سهندرادی فرزند عباسعلی ش ش 2050 ت ت 1354 ص مشهد فرزند متوفی   
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و 

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

511/129رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه س�ید محمد هاش�می   داراي شناس�نامه شماره84 به شرح دادخواس�ت به کاسه 1174-97 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زهرا غامی کولی  به شناسنامه 1937 در تاریخ 97/7/14 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سید داود هاشمی فرزند عباس ش ش 224 ت ت 1348 ص طبس فرزند متوفی 
2- س�ید محمد هاش�می فرزند عباس ش ش 84 ت ت 1346 ص زابل فرزند متوفی 3- زهره هاش�می فرزند عباس ش ش 10 ت ت 1353 
ص بیرجند فرزند متوفی 4- نیره السادات هاشمی فرزند عباس ش ش 335/م ت ت 1344 ص زابل فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

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

511/130رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمود جالی قالی باف  داراي شناسنامه شماره 5565 به شرح دادخواست به کاسه 971123 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محسن جالی قالی باف به شناسنامه 387 در تاریخ 97/4/18 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-حمید رضا جالی قالی باف فرزند محس�ن ش ش 0920371035 ت ت 
1368 ص مشهد فرزند متوفی 2- معصومه رحیمی نصر آباد فرزند محمد علی ش ش 44 ت ت 1345 ص مشهد همسر متوفی 3-محمود 
جالی قالی باف فرزند محس�ن ش ش 5565 ت ت 1362 ص مش�هد فرزند متوفی 4-مریم جالی قالی باف فرزند محس�ن ش ش 804 ت 
ت 1355 ص مش�هد فرزند متوفی    اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد0
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

512/131رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي تیمور جعفری داراي شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست به کاسه 2/970393 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیده کارگزار اسفیوخی به شناسنامه 132 در تاریخ 1394/12/1  در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- تیمور جعفری ش ش8 ت ت 1337/7/10 ص فریمان فرزند 2- احمد 
جعف�ری ش ش 3 ت ت 1340/1/1 ص فریم�ان فرزند 3- محمد جعف�ری ش ش 3 ت ت 1327/6/10 ص زاوه تربت حیدریه فرزند4- قربان 
جعفری چاقه ش ش 137 ت ت 1337/9/10 ص فریمان فرزند5- عذرا جعفری چاقه ش ش 9 ت ت 1347/1/4 ص فریمان فرزند6- صغری 
جعفری چاقه ش ش 1123 ت ت 1344/7/12 ص فریمان فرزنداینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت 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 2 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان 

512/132رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد برومند داراي شناسنامه شماره 899 به شرح دادخواست به کاسه 2/970440 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رجبعلی برومند به شناسنامه207 در تاریخ 1397/6/18 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- فاطمه مجاوری ش ش 19 ت ت 1318/6/9 ص فریمان – همسر 2- حسین برومند ش 
ش 5650 ت ت 1341/2/17 ص فریمان – فرزند 3- ماه بی بی برومند ش ش 6226 ت ت 1343/3/12 ص فریمان – فرزند 4- کبری برومند 
ش ش 97 ت ت 1348/2/6 ص فریمان – فرزند5- صغری برومند ش ش 220 ت ت 1357/6/15 ص فریمان – فرزند6- سمانه برومند ش 
ش 2633 ت ت 1366/8/26 ص فریمان – فرزند7- علی برومند ش ش 23 ت ت 1354/1/21 ص فریمان – فرزند8- محمد برومند ش ش 
899 ت ت 1359/10/21 ص فریمان – فرزند 9- صدیقه برومند ش ش 656 ت ت 1362/7/30 ص فریمان – فرزنداینک 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 شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان 

512/133رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مهدی علیرضائی داراي شناسنامه شماره 0840046731 به شرح دادخواست به کاسه 2/970449 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان به شناسنامه2 در تاریخ 1396/1/14 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد علیرضائی ش ش 20 ت ت 1355/12/1 ص فریمان – فرزند2- غامحسین علیرضائی 
ش ش 18 ت ت 1360/1/1 ص فریمان – فرزند3- مصطفی علیرضائی ش ش 1 ت ت 1362/1/1 ص فریمان – فرزند4- مرتضی علیرضائی ش 
ش 16 ت ت 1364/10/15 ص فریمان – فرزند5- مجتبی علیرضائی ش ش 2670 ت ت 1366/8/20 ص فریمان – فرزند6- زهرا علیرضائی 
ش ش 0840172842 ت ت 1374/9/10 ص فریمان – فرزند7- فاطمه صیدی خوکابی ش ش 155 ت ت 1337/10/1 ص تربت جام همسر  . 
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 شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

512/134رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد اسماعیل جهاندیده داراي شناسنامه شماره 7468به شرح دادخواست به کاسه 2/970414 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان غامرضا جهاندیده به شناس�نامه 490 در تاریخ 1396/11/1 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- محمد اس�ماعیل جهاندیده ش ش 7468 متولد 1350/11/4 صادره 
از فریمان 2- محمدابراهیم جهاندیده ش ش 669 متولد 1347/12/1 صادره از فریمان3- نس�رین جهاندیده ش ش 1781 متولد 1354/5/20 
صادره از سرخس 4- فاطمه جهاندیده ش ش 1780 متولد 1352/1/1 صادره از سرخس 5- زهرا جهاندیده ش ش 1 متولد 1357/3/1 صادره 
از سرخس6- خلیل جهاندیده ش ش 463 متولد 1362/6/21 صادره از فریمان 7- فرشته جهاندیده ش ش 2262 متولد 1366/3/27 صادره 
از فریمان 8- جلیل جهاندیده ک ملی 0840013388 متولد 1368/7/5 صادره از فریمان 9- سکینه جهاندیده ک ملی 0840037147 متولد 
1369/6/30 صادره از فریمان10 – کبری جهاندیده ش ش 1925 متولد 1358/7/1 صادره از س�رخس فرزندان مرحوم  و خانم گلثوم احمدی 
شماره شناسنامه 641 متولد 1333/9/25 صادره از فریمان 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 شعبه2 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

512/135آگهی مزایده  اموال منقول نوبت  اول
به موجب پرونده کاسه 951062 اجرایی محکوم علیه سید حسین حلیمی محکوم است به پرداخت مبلغ 167683616 ریال بابت اصل خواسته 
در حق آقای محمدرضا تقی زاده فروتقه و پرداخت مبلغ 8384181 ریال بابت  نیم عشر دولتی  با توجه به عدم پرداخت دین و با تقاضای محکوم 
له آقای محمدرضا تقی زاده به توقیف سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغچه به شماره پاک 674 فرعی از 95 اصلی فرعی از 3026 اصلی 
بخش یک حومه کاشمر به شماره ثبت اولیه 5882 در صحفه 283 دفتر 41 از اموال مرحوم آقای سید علی حلیمی توقیف که براساس نظریه 
کارشناسی مبلغ 476000000 ریال ارزیابی که در تاریخ 97/10/16 ساعت 10 صبح از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی شوراهای 
حل اختاف کاشمر با حضور نماینده محترم دادستانی  به فروش خواهد رسید قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و به بااترین قیمت 
پیشنهادی واگذار خواهد شد. متقاضیانی که تمایل به بازدید از اموال توقیف شده ظرف سه روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای احکام حاضر تا 

ترتیب بازدید متقاضیان  در صورت آن  داده شود. ده درصد از قیمت کل مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد. 
قاضی اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف کاشمر

512/136آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی
 تجدیدنظرخواه خانم حکیمه متولی دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدید نظرخوانده آقای مجید و علی شهرت هر دو نفر قائمی 
فرزندان غامعلی و خانم نورجهان فرقانی نسبت به دادنامه شماره9709975191800895 در پرونده کاسه 961220 شعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی کاشمر تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خواندگان مراتب 
تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم  تجدید نظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه 

اعام نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان کاشمر

511/137متن آگهی
آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به آقای نبی اله فاح رستم آباد . تجدیدنظرخواه آقای احمد ذوالفقاری دادخواست تجدیدنظر 
خواهی به طرفیت تجدید نظرخوانده آقای نبی اله فاح رستم آباد نسبت به دادنامه شماره9709977575801019  در پرونده کاسه 970323 
شعبه 8 حقوقی مشهد تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده 
مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم  تجدید نظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این 

دادگاه اعام نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/138آگهی اباغ اجرائیه به محکوم علیه مجهول المکان
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به مجید دوست محمدی  فرزند محمد  که فعا مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق اجرائیه 
صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده کاسه 970414 به موجب حکم غیابی مربوطه به شماره دادنامه 9709977580600860 
محکوم علیه محکوم است به:1- پرداخت مبلغ دویست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2- پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مبلغ 
6072000 ریال و 3 – پرداخت حق الدرج آگهی به مبلغ 150000 ریال و 4- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها ) سه فقره چک به شماره 
های 1- 621354-95/9/17 2- 621355-96/9/17 3 – 621356-95/9/17( تا زمان پرداخت برابر شاخص بانک مرکزی در حق محکوم 5- با 
عنایت به معاف بودن محکوم له از پرداخت هزینه دادرسی در اجرای بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم است بپرداخت 
هزینه دادرسی برابر تعرفه به مبلغ 5105000 ریال در حق صندوق دولت 6-   پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت 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 جرایدکثیر اانتشار 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.
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ) 56 حقوقی سابق(

511/139آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان : مجید طیبی دادخواستی به طرفیت خواندگان: محسن طیبی- ام کلثوم طیبی – راحله طیبی – حمید طیبی- ریحانه طیبی – عاطفه 
طیبی- فاطمه عرفانی صالح پور به خواسته: تقسیم ترکه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970939شعبه 2 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد) 56حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/03ساعت 8 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل 

خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)56 حقوقی سابق(

511/140رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي امین شریعت زاده داراي شناسنامه شماره 3169 به شرح دادخواست به کاسه 230/970718 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه قدرتی عباسی به شناسنامه 4282 در تاریخ 1397/8/14 در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- امین ش�ریعت زاده فرزند غامعلی ش ش 3169 متولد 1359 صادره از 
مشهد فرزند متوفی 2- حمید شریعت زاده فرزند غامعلی  ش ش 2026 متولد 1352 صادره از مشهد فرزند متوفی3-امیر شریعت زاده فرزند 
غامعلی ش ش 99 متولد 1349 صادره از مشهد فرزند متوفی4- امید شریعت زاده فرزند غامعلی ش ش 102 متولد 1364 صادره از مشهد 
فرزند متوفی5- زهره شریعت زاده فرزند غامعلی ش ش 1164 متولد 1354 صادره از مشهد فرزند متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 230 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/141رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مهتاب عماد زاده بوکالت خانم اکرم جالی داراي شناسنامه شماره81 به شرح دادخواست به کاسه 230/970704 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل دربانیان به شناسنامه 291 در تاریخ 97/6/28 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- مهتاب عمادزاده ف محمود- ش 81- ت 1347 – ص مشهد – همسر 
متوفی 2- اسماعیل دربانیان – ف رحمت اله – ش 2 – ت 1316 – ص دولت آباد- پدر متوفی 3- طیبه فاح وامرزانی – ف محمدعلی – ش 
4 – ت 1321 – ص دولت آباد – مادر متوفی . اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت 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 شعبه230 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/142رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مرتضی خالق پور داراي شناسنامه شماره 27936 به شرح دادخواست به کاسه 230/970695 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد خالق پور به شناسنامه 47141 در تاریخ 97/5/10  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- عزت اجزاء ش�کوهی فرزند هاشم – ش 831- ت 1337 – ص مشهد – همسر 
متوفی 2- مجتبی خالق پور – ف محمد – ش 1579 – ت 1362 – ص مشهد – فرزند متوفی 3- مرتضی خالق پور – ف محمد-ش 27936 – ت 
1367– ص مشهد – فرزند متوفی4- ریحانه خالق پور – ف محمد – ش 18020-ت 1358– ص مشهد – فرزند متوفی5- زینب خالق پور – ف 
محمد – ش 0921553234 – ت 1370– ص مشهد – فرزند متوفی .  اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه230 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد 

511/143رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مریم قارونی چمن سبز داراي شناسنامه شماره 59141 به شرح دادخواست به کاسه 230/970711 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بلقیس اختر مقدم به شناسنامه 19 در تاریخ 97/8/8  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- مریم قارونی چمن سبز – ف ابراهیم – ش 59141- ت 1349 – ص مشهد – فرزند 
متوفی 2- زهرا قارونی چمن سبز – ف ابراهیم – ش1796 – ت 1338– ص مشهد – فرزند متوفی3- محمد قارونی چمن سبز – ف ابراهیم – ش 
1261- ت 1339– ص مش�هد – فرزند متوفی4- معصومه قارونی چمن س�بز – ف ابراهیم – ش 304 – ت 1344 – ص مشهد – فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 

وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه230 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد
511/144آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محسن دهسنگی فرزند احمد و هادی 

شهرتی کاخکی
خواهان : آقای محمود فراصتی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی کریم پور و غیره به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و غیره مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709987579200604 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد) 42حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/03ساعت 9/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42 حقوقی سابق(
511/145آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای وحید مشمول چرزه خون فرزند محمد 

2- مهدی صارمی
خواهان آقای بهنام جمشیدیان دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی صارمی و وحید مشمول چرزه خون به خواسته مطالبه وجه سفته 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987579200587 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد) 42 حقوقی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/03ساعت 8/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42 حقوقی سابق(

511/146آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباسعلی ریاحی فرزند محمدرضا
خواهان آقای امیر رحمانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباسعلی ریاحی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709987579200575 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد) 42 حقوقی سابق( ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/04ساعت 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 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. 
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد)42 حقوقی سابق(

511/147متن آگهی
خواهان کاظم قربانی با وکالت آقای محمد ایمان هاشمی دادخواستی به طرفیت 1- اکرم کریمی فرزند محمد 2- سیدرسول مرجانی بجستانی 
3- محمد رضوانی فرزند غامرضا 4- اکرم دلیر عباس آباد 5- مرضیه دش�تبانی فرزند محمد 6- مریم فیوژ 7- وجیهه فرهادی و بانک 
تجارت ش�عبه سرپرس�تی مشهد و دادستان عمومی و انقالب مش�هد و اداره ثبت اسناد و اماک مش�هد به خواسته الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک و ابطال سند و تسلیم مبیع و ... و همچنین دادخواست جلب ثالث خواهان بخواست جلب شخص ثالث محمد بهروز پور فرزند 
غامرضا تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970580 و 970773 ثبت و 
وقت رسیدگی برای 1397/10/19ساعت 11صبح تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خواندگان خانمها مرضیه دشتبانی و خانم وجیهه 
فرهادی  به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار 
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 فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

511/148رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد برادران خلخالی داراي شناس�نامه ش�ماره 0923867570 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 971132 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور برادران خلخالی به شناسنامه 41411 در تاریخ 1385/5/24 
در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:  1- محمد برادران خلخالی فرزند منصور ش ش 
0923867570 متولد 1375 صادره از مشهد فرزند متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حس�بي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي 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 1 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/149رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه زهرا بشکزی   داراي شناسنامه شماره 1453 به شرح دادخواست به کاسه 1210-97 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد حس�ن بشکزی  به شناس�نامه 48 در تاریخ 95/3/9 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-علی اصغر لشکری فر فرزند محمد حسن ش ش 1636 ت ت 1339 ص مشهد فرزند 
متوفی 2-زهرا بشکزی فرزند محمد حسن ش ش 1453 ت ت 1335 ص مشهد فرزند متوفی 3- جواد لشکری فرزند محمد حسن ش ش 
245 ت ت 1345 ص مشهد فرزند متوفی 4-محمد رضا بشگری فر فرزند محمد حسن ش ش 1204 ت ت 1333 ص مشهد فرزند متوفی 
5-محبوبه بشکزی فرزند محمد حسن ش ش 1637 ت ت 1342 ص مشهد فرزند متوفی 6- سکینه نوری نوزاد فرزند محمد ش ش 197 
ت ت 1300 ص درمیان همسر متوفی    اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد0
شعبه 6 شوراي حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/150رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه جواد صدیق   داراي شناس�نامه ش�ماره 0921323166 به شرح دادخواست به کاسه 1255-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ابراهیم صدیق   به شناس�نامه 1 در تاریخ 96/2/23 دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-جواد صدیق فرزند ابراهیم ش ش 0921323166 ت ت 1370 ص مشهد فرزند 
متوفی 2-حس�ین صدیق فرزند ابراهیم ش ش 6430035182 ت ت 1377 ص احمد آباد فرزند متوفی 3- زهرا صدیق فرزند ابراهیم ش 
ش 6430035190 ت ت 1377 ص احم�د آب�اد فرزند متوفی 4- غامرضا صدیق فرزند ابراهیم ش ش 6430025497 ت ت 1375 ص احمد 
آباد  فرزند متوفی 5-فاطمه صدیق فرزند ابراهیم ش ش 6430016455 ت ت 1373 ص احمد آباد فرزند متوفی 6- مرضیه ش�اهی فرزند 
رمضان ش ش 5 ت ت 1341 ص س�رجام همس�ر متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/151رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم نرگس زارع ابراهیم آباد داراي شناس�نامه ش�ماره به شرح دادخواست به کاسه 971776 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان زهرا بافندگان خدا پناه به شناس�نامه 33309 در تاریخ 97/8/11 در اقامتگاه دائمي 
خ�ود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- فاطمه زارع ابراهیم آباد – فرزن�د 2- محمدعلی زارع ابراهیم 
آباد – فرزند3- طاهره زارع ابراهیم آباد – فرزند4- نرگس زارع ابراهیم آباد – فرزند5 – غامعلی زارع ابراهیم آباد – فرزند 6- محمدتقی 
زارع ابراهیم آباد – فرزند 7- صدیقه زارع ابراهیم آباد – فرزند 8- محمدحسن زارع ابراهیم آباد – فرزند .  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 154 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/152رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم محبوبه باخرد کنگ علیا داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971803 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عباس وزیری به شناسنامه 817 در تاریخ 97/6/26  در اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- محبوبه باخرد کنگ علیا – همسر متوفی 2- سیده فائزه وزیری فرزند 3- سیده 
ریحانه وزیری فرزند 4- سیدعلی وزیری فرزند .  اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه154 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/153رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي غامحسین ایزدی داراي شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کاسه 971835 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان یعقوب علی ایزدی به شناس�نامه 304 در تاریخ 97/8/22 در اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- ربابه کریمی گاش همس�ر متوفی 2- غامحس�ین ایزدی 
فرزند 3- احمد ایزدی فرزند4- زهرا ایزدی فرزند5- علی محمد ایزدی فرزند6- فاطمه ایزدی فرزند7- لیا ایزدی فرزند8- زهره 
ایزدی فرزند9- حس�ن ایزدی فرزند .  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 154 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/154رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مجید س�عیدی داراي شناس�نامه ش�ماره به شرح دادخواست به کاس�ه 971805 از این شورا درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آمنه میرزایان به شناسنامه 2476 در تاریخ 96/11/30  در اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- مجید س�عیدی – فرزند 2- ش�کوفه سعیدی – فرزند 3- عالیه 
سعیدی – فرزند4 - عادله سعیدی – فرزند 5- اکرم سعیدی – فرزند 6- مریم سعیدی – فرزند 7- شیبا سعیدی – فرزند 8- اله 
سعیدی – فرزند 9- رضا سعیدی - فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي 
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه154 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد

511/155رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مصطفی آفتاب نش�ین داراي شناس�نامه ش�ماره به شرح دادخواست به کاس�ه971777 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصوره طاهری نسب به شناسنامه 451 در تاریخ 65/1/7   در اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- محمد علی طاهری نس�ب – پدر متوفی 2- س�ارینا 
آفتاب نشین – فرزند 3- مصطفی آفتاب نشین – همسر . 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 شعبه154 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد 

511/156متن آگهی
پیرو آگهی های قبلی به حمیده احمدی جوزم فعا مجهول المکان اباغ میش�ود درمورد دادخواست آقای اردشیر صدیقی بطرفیت 
ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 9709977503801029 در پرونده کاسه 970610 حکم به محکومیت خوانده به  
پرداخت مبلغ 85000000 ریال بابت اصل هزینه دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست الی یوم ااداء 
که برمبنای نرخ تورم ش�اخص بانک مرکزی در  اجرای احکام محاس�به خواهد ش�د درحق خواهان صادر محکوم ش�ده اید مراتب 
بدینوسیله درروزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه درمهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/157آگهی 
خواهان سید مهدی اربابی به طرفیت هادی امیری  بخواسته مطالبه وجه به کاسه 970833 به شعبه 166 شورا حل اختاف ارجاع 
گردید که وقت رس�یدگی آن 1397/11/03 در 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 دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/158گواهی حصر وراثت
آقای محمد حمید به شناس�نامه ش�ماره به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی به ش�ماره 
243/972220 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته اس�ت که ش�ادروان میرزا حمید به شناس�نامه ش�ماره14در تاریخ 
1381/1/13 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- فاطمه عرفانیان چاهکار نوغانی ش ش 36303 
صادره از مشهد- زوجه  2- حسین حمید ش ش 343 صادره از مشهد- فرزند 3- فاطمه سلطان حمید ش ش 2 صادره از مشهد- 
فرزند 4- زهرا حمید ش ش 55040 صادره از مشهد – فرزند 5- مولود حمید  ش ش 55038 صادره از مشهد – فرزند 6- غامعلی 
حمید ش ش 55039 صادره از مش�هد- فرزند 7- س�کینه حمید ش ش 1187 صادره از مشهد- فرزند 8- حسن حمید ش ش 515 
صادره از مش�هد- فرزند 9- محمد حمید ش ش 2177 صادره از مش�هد- فرزند .  پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت 
آگهی در روزنامه حمایت به ش�ماره316293 و عدم وصول هرگونه ایحه به اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی 
متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به ش�ماره س�رانجام در تاریخ 97/9/17در وقت فوق العاده ش�عبه شماره 243 
شورای حل اختاف مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به 
اش�خاص/ ش�خص یاد ش�ده در باا بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که 

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

511/159گواهی حصر وراثت
آقای غامرضا کاسب کاران به شناسنامه شماره 50890 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
ش�ماره 243/972173 تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان طاهره امام کشفی به شناسنامه شماره 2621 
در تاری�خ 1380/3/26 در اقامت�گاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- نرجس امامی کش�فی ش ش 635 
صادره از مش�هد – خواهر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد. پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه 
حمایت به شماره 317016 و عدم وصول هرگونه ایحه به اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی مربوطه و 
ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به ش�ماره 83444 سرانجام در تاریخ 97/9/17 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل 
اختاف مش�هد به تصدی امضا کنندگان زیر تش�کیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ 
ش�خص یاد ش�ده در باا بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که 

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

511/160گواهی حصر وراثت
آقای محسن نوزاد قلعه نو به شناسنامه شماره 12 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
243/972217 تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حجی حسن نوزاد قلعه نو به شناسنامه شماره 305 در 
تاریخ  1381/5/13در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- محترم خندانه چرمجیان ش ش 36420 
صادره از مش�هد – زوجه 2- علی نوزاد قعله نو ش ش 87 صادره از مش�هد – فرزند 3- حس�ین نوزاد ش ش 0922693625 صادره 
از مش�هد – فرزند 4- محس�ن نوزاد قلعه نو ش ش12 صادره از مشهد – فرزند5- جواد نوزاد قلعه نو ش ش 4353 صادره از مشهد 
– فرزند6- زهرا نوزاد قلعه نو ش ش 4352 صادره از مش�هد – فرزند7- مرضیه نوزاد قلعه نو ش ش 14264 صادره از مش�هد – فرزند 
8- فاطمه نوزاد قلعه نو ش ش 1365 صادره از مشهد – فرزند - متوفی ورثه دیگری ندارد- پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت 
آگهی در روزنامه حمایت به شماره 750629 و عدم وصول هرگونه ایحه به اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی حسب گواهی متصدی 
مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 97/9/6در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف 
مشهد به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص/ شخص یاد شده در 
باا بوده و وارث قانونی دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق می گیرد تقسیم می شود. 

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

511/161آگهی رسیدگی 
خواهان  بانک  ملت  دادخواستی به طرفیت خوانده 1-شیرین فرهادی 2-زهرا ابراهیم زاده 3- حسن ابوترابی  به خواسته  مطالبه وجه چک 
تقدیم شورای حل اختاف مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد واقع در مشهد-بلوار 
قرنی نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه  953/970607 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت 8/30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور شورا مراتب یک نوبت 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
دفترشعبه 53 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 2  مشهد

511/162آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خوانده امیر علی آبادی فرزند اصغر  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست ثامن اائمه  
علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره 9609975600301109 به تاریخ 97/9/6 در پرونده کاسه 229/970531 به 1-مبلغ 
191/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3/485/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج آگهی روزنامه 3- حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید چک مورخ 95/6/2 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی با احتس�اب در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر به صورت تضامنی محکوم ش�ده 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 229 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد

511/163آگهی 
خواهان  کامران حسین زاده  دادخواستی به طرفیت خواندگان قاسم صالحی و محمد رضوانی به خواسته  تنظیم سند چک  تقدیم دادگاه 
های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک 
خان روبروی تاار پردیس ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970989 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/1 ساعت8/30 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 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
مسئول دفترشعبه 249 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5  مشهد

511/164آگهی 
خواهان  حسن امینی  دادخواستی به طرفیت خوانده حمیدرضا تدینی نیا به خواسته  مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 249 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار 
پردیس ارجاع و به شماره پرونده کاسه 971021 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت8/30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده 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
شعبه 249 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5  مشهد

511/165آگهي  
بدینوسیله به اقای/خانم حمید منعمی   فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که حسین جهانی حصاری   دادخواستي به خواسته مطالبه وجه  به 
طرفیت شما به شعبه 186  شوراي حل اختاف مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه 970900 ثبت  و برای روزبتاریخ97/10/26 ساعت 8/30  
صبح روز چهارشنبه وقت رسیدگی تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار 
درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه186 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 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

 مزایده مرحله اول 
 به موجب پرونده کاسه 970337 اجرایی ، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستانه اشرفیه محکوم علیه مهدی قربانی پور کیسمی به 
پرداخت 377 عدد س�که تمام بهار آزادی در حق  پری محمدی و 500/000 ریال بابت نیم عش�ر در حق دولت محکوم گردیده است. چون محکوم 
علیه در موعد  مقرر نسبت به پرداخت بدهی  خود اقدامی ننموده است اموال  ) غیر منقول( وی طبق نظریه )کارشناس( رسمی دادگستری به شرح 
ذیل می باشد:1/5 دانگ از  ششدانگ پاک ثبتی 135/66 ملکی عفت نیکوکیسمی به آدرس آستانه اشرفیه- جسیدان- خیابان تروال – بن بست 
8- کدپستی 4441966742 پاک ثبتی 135/66 بخش 14 ناحیه 55 ششدانگ یک باب خانه محوطه به مساحت235/87متر مربع که اطراف آن 
سنگ بلوک ودرب فلزی ماشین رومحصورمی باشد. دارای یک دستگاه ساختمان  ویایی قدیمی به مساحت 65 متر مربع- کرسی دار- اسکلت 
مصالح  بنایی- دارای شنا ر افقی- سربندی از چوب و پوشش شیروانی از حلب- دارای امتیاز آب برق وگاز – حدود اربعه ومشخصات مندرج در سند 
مالکیت با وضع موجود مطابقت می نماید.ملک در تصرف آقای مهدی قربانی پور قرار  دارد.ارزش یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ ) قدرااسهم  خوانده 
آقای  مهدی قربانی پور کیسمی ( به مبلغ 300/000/000 ریال این اجرا در نظر دارد  در روز یکشنبه مورخ 97/10/16   ساعت  10 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه300/000/000 شروع و اموال متعلق به کسی خواهد 
بود که بااترین قیمت پیشنهاد نماید . ده درصد از قیمت فی المجلس از  برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی که حداکثر یکماه 
از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده در طبق قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد انتقال داده 
خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
می گردد در صورتی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز و همان ساعت وهمان مکان برگزار می گردد . شکایت راجع به 
تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و قبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در 

صورت شکایت( اموال به خریدار انتقال نخواهد شد .
ح  5506   مدیریت  اجرای  احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت  دوم
 شماره بایگانی  شعبه 971388 بموجب پرونده اجرایی کاسه 971388 این اجرا و حسب دادنامه شماره 9409971410200442-1394/04/29 صادره از  
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  اهیجان دستور فروش ملک مشاع موضوع پاک ثبتی  1/2004 مجزی از 2004 واقع در بخش 13 گیان صادر ومقرر 
گردیده تا از ما حصل فروش پس از  کسر هزینه های عملیات اجرایی نسبت به قدرالسهم بین شرکاء تقسیم گردد که با  این وصف وحسب درخواست 
احدی از مالکین مشاع به نام  اقای ایمان رحیمی نژاد دهکائی فرزند کریم جهت ارزیابی به احد از کارشناسان دادگستری ارجاع که ایشان پس از  بازدید 
از ملک ومطالعه پرونده و با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در قیمت گذاری نظریه خود را  به شرح ذیل اعام داشته اند: مشخصات ملک و  ارزش 
ریالی  ملک موصوف عبارتست از ششدانگ  عرصه و اعیان  یک باب خانه و محوطه به پاک ثبتی 2004/1 مجزی از 2004 در کوی میدان اهیجان بخش 
13 گیان ذیل ثبت و صفحه 4157/148 دفتر اماک 13/55 واقع در اهیجان خیابان سردار جنگل کوچه هشتم ضلع غربی فنی و حرفه ای پاک4 
کد پستی  4417675371 به مساحت عرصه ی 205 متر مربع با حدود  اربعه شماا به طول 9/70 متر به دیوار خانه2003 شرقا اول بطول 13/10 متر و  
دوم  بوضعیت شمالی بطول 9/80 متر دیواریست مشترک بپاک 2004 باقیمانده ، سوم بطول 2/30 متر بشارع عام ، جنوبا اول بطول2/10 متر پی مورد 
ثبت به کوچه عبور عام ، دوم بطول 6 متر درب و دیواریست بکوچه مذکور و سوم بطول 13/30 متر دیواریست به خانه  یکهزار و نهصد و ده غربا بطول 
15/50 متر دیواریست به خانه  یک هزار ونهصد و ده . عرصه ملک از سمت شرق  دارای عقب نشینی بوده و مساحت  باقیمانده  آن پس از  اعمال عقب 
نشینی بمیزان200/85 متر مربع می باشد. در عرصه ملک موصوف یک واحد بنای مسکونی با قدمت بسیار باا وبصورت کلنگی بمساحت حدود 100 
متر مربع ساخته شده از خشت و آجر ومصالح بنایی با سربندی چوبی با پوشش حلب ، درب ها و پنجره ها چوبی ، کف تخته کوبی شده وجود داشته 
است. ملک دارای امتیاز آب و برق و گاز می باشد. طبق سند ابرازی سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک بنام ایمان رحیمی نژاد فرزند مرحوم کریم و 
مابقی به وراث مرحوم کریم رحیمی نژاد تعلق میگیرد که کارشناس منتخب با توجه به موقعیت مکانی ملک ، مساحت  عرصه و قدمت باای بنای اعیانی 
ومستعمل بودن آن ونیز در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در قضیه ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک مزبور را بمبلغ 1/750/000/000 ریال معادل 
یکصدو هفتادو پنج میلیون تومان اعام که این امر مصون از اعتراض طرفین  قرار گرفته است. ملک  مذکور در روز  چهارشنبه مورخه1397/10/12  از 
ساعت  9 الی   11 در محل دادگستری اهیجان طبقه دوم اجرای احکام مدنی   با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان اهیجان از طریق مزایده  
حضوری به فروش میرسد ومزایده در روز و ساعت تعیین شده شروع  و ازقیمت پایه شروع و کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد وخریدار موظف است ده درصد ازقیمت  کل خریداری شده فی المجلس پرداخت ومانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری 
مزایده پرداخت ورسید آنرا به اجرا تسلیم نماید وچنانچه خریدار نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن معامله )90درصد باقیمانده ( را در فرجه مقرر 
پرداخت نماید و وفق  ماده 129 قانون  اجرای احکام مدنی سپرده او )وجه 10 درصدی واریزی ( پس از کسر هزینه های عملیات اجرایی بنفع صندوق 
دولت ضبط و در صورت درخواست مجدد خواهان مزایده تجدید میگردد . متقاضیان  می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از ملک فوق واقع در 
آدرس فوق الذکر بازدیدوجهت کسب اطاعات بیشتر به این اجراء مراجعه فرمایند . این آگهی یک بار در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج 

ودر معابر عمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد.
ح  5507   مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی  دادگستری  شهرستان اهیجان- خدمتگزار

 آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
 شماره بایگانی  شعبه 970180  به موجب پرونده اجرایی کاسه 8/970180 وحسب اجرائیه شماره 960387 صادره از شعبه شورای حل اختاف بخش 
کومله شهرستان لنگرود محکوم علیه  آقای  قاسم میرزائی به پرداخت مبلغ یکصد وبیست  میلیون ریال له آقای  کامبیز غامی و همچنین مبلغ شش 
  efr20میلیون ریال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده است. شخص ثالث آقای حسین میرزائی در راستای تادیه دین محکوم علیه یک دستگاه لودر
74  را  به این اجرا معرفی نموده که وسیله مذکور در پارکینگ شرکت بتن کومله میرزائی توقیف می باشد. وسیله مذکور در حال تعمیر می باشد.حسب 
اعام کارشناس منتخب دادگستری و با توجه به جمیع جهات قیمت لودر تعرفه شده شصت و پنج میلیون تومان برآورد شده است.وسیله مذکور از 
طریق مزایده درروزدوشنبه مورخ 1397/10/17 از ساعت 11 الی 12 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری  لنگرود به فروش می رسد. 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده شخصی است که بیشترین مبلغ را پیشنهاد نماید. ده درصد قیمت مزایده فی المجلس از برنده دریافت 
و الباقی وجه می بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه پرداخت  گردد. متقاضایان شرکت در  مزایده ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده می توانند جهت 

هماهنگی های ازم و بازدید لودر به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی لنگرود مراجعه نمایند. 
ح  5508   مدیر شعبه اجرای  احکام مدنی دادگستری  لنگرود- عباس کریمی

 مزایده مرحله اول
 بموجب پرونده کاسه 960014 اجرایی ، اجرای احکام حقوقی دادگستری آستانه محکوم علیه صفر علی پور کورکاء به پرداخت مبلغ 553/572/535 
ریال  در حق نرگس پرمه و مبلغ 27/678/626 ریال بابت نیمعشردرحق دولت محکوم گردیده است چون محکوم علیه در موعد مقرر قانونی نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدامی ننموده است اموال غیرمنقول وی طبق اعام نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد. یک قطعه زمین 
صیفی کاری مشاع بین وراث مرحوم محمد تقی علی پور مورث محکوم علیه، به میزان مساحت تقریبی 913 متر مربع با جهات اربعه شماا به زمینهای 
وراث مرحوم ولی شادکام ، شرقا به نهرعمومی، جنوبا به کوچه شش متری و دروراء آن اماک برادران محکوم علیه و سپس مجتمع مسکونی مسکن 
مهر و غربا به کوچه خاکی و سپس جاده آسفالته آستانه به کیاشهر واقع در آستانه اشرفیه – روستای اسخر بیجار- جنب مسکن مهر که میزان سهم 
اارث محکوم  عله از ملک مورد ترافع به مساحت حدود 166 متر مربع مشاع از 913 متر مربع فوق ااشاره ) به نسبت دوسهم از یازده سهم ( می باشد 
ملک مذکور از ابتدای ضلع غربی  دارای عرض تقریبی سه متری در طول حدود 59/5 متر بوده و پس از  آن  عرض افزایش می یابد. ازقرار هرمتر مربع 
800/000 ریال و در مساحت حدود 166 متر مربع  جمعا به مبلغ 132/800/00 ریال. این اجرا در نظر دارد  در روز سه شنبه مورخ 97/10/18  ساعت  10صبح 
در محل اجرای احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه نسبت به فروش اموال مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه 132/800/000 ریال  شروع و اموال 
متعلق به کسی خواهد بود که بااترین قیمت پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت فی المجلس از برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت 
قانونی که حداکثر یکماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده در طبق قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی 
نداشته باشد تحویل داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورتی که روز مزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز و همان ساعت وهمان مکان برگزار می 
گردد . شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و قبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ 

تصمیم دادگاه ) در صورت شکایت( اموال به خریدار انتقال نخواهد شد .
ح  5509   مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی

دادنامه
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970538 پرونده کاس�ه 9709981410300367 شعبه سوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اهیجان تصمیم نهایی 
شماره9709971410300729 خواهان : خانم ژیا علیزاده  تازه آباد فرزند اسمعیل به نشانی استان  گیان- شهرستان اهیجان- روستای  لیالستان- 
کوچه شهید رنج بر – پاک 9- منزل منتظری خوانده : خانم الهه امر اللهی بیوکی فرزند عباسعلی  به نشانی  استان گیان- شهرستان اهیجان-  
اهیجان-  شیخ زاهد – گلستان 52- نبش شیخ زاهد  30-09121948103 خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  دادگاه با توجه  به محتویات 
پرونده ، ختم رسیدگی  را اعام و با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای دادگاه پیرامون دعوی خانم ژیا 
علیزاده تازه آباد فرزند اسمعیل به طرفیت خانم الهه امر اللهی بلوکی فرزند عباسعلی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که مدعی جهت 
اثبات ادعای خویش شهادتنامه کتبی ضمیمه دادخواست نموده. دادگاه  با عنایت به مفاد شهادتنامه  کتبی  که به تصریح ماده 1285 قانون مدنی اعتبار 
گواهی  را داراست وحکایت از انطباق فرد معسر بر خواهان دارد مستندا به مواد 504 و 513 قانون آیین دادرسی مدنی  حکم بر  اثبات اعسار خواهان و 
معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل  تجدید نظر خواهی  در محاکم 

تجدید نظر استان  گیان می باشد.
ح  5510   رئیس شعبه سوم  دادگاه عمومی  اهیجان- ابوالقاسم آزادی

 دادنامه
 شماره بایگانی شعبه950002  پرونده کاسه 9409985278200875 شعبه دوم دادگاه  عمومی ) حقوقی ( شهرستان اهیجان تصمیم نهایی شماره 
9509971410200894 خواهان : خانم الناز صابونی  فرزند رضا با وکالت آقای سید بهروز نور بخش کومله فرزند  سی تراب به نشانی  گیان- اهیجان- 
اهیجان خ شهدا نرسیده به میدان ممتاز  ساختمان  پور نصیری خوانده : آقای یعقوب ارقند فرزند احمد به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه 
خسارت دادگاه با بررسی جمیع اوراق  ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام بشرح ذیل مبادرت به صدور رای  می نماید رای دادگاه در این پرونده  
خانم الناز صابونی با وکالت آقای سید بهروز نور بخش با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای یعقوب ارقند تقاضای  مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای 
تعهدات قرار داد مورخه 91/5/23 علی الحساب مقوم به مبلغ 50/000/100 ریال به انضمام کلیه هزینه های  دادرسی را  نموده است. با این توضیح که 
حسب اظهارات خواهان  ، وی  طبق مبایعه نامه  91/5/23 شش دانگ یک باب  آپارتمان احداثی در پاک ثبتی 18-91 واقع در طبقه اول غربی  را از 
خوانده خریداری کرده و خوانده به تعهدات خویش طبق مبایعه نامه عمل نکرده است و طبق پرونده شماره 930368 این دادگاه ، حکم بر الزام وی به 
تکمیل ساختمان  و تحویل آن صادر شده ولی وی  نسبت به انجام آن اقدام نکرده واو  ناچار ملک را به صورت ناقص تحویل گرفته و با هزینه شخصی 
برخی از نواقص را تکمیل و رفع نموده است و تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های انجام شده را دارد که با توجه به محتویات پرونده نظر به 
اینکه :1- حسب مفاد دادنامه شماره 9400027-94/1/24 این دادگاه در پرونده  فوق الذکر ، صحت واصالت مبایعه نامه  مورد استناد خواهان  و عدم انجام 
کامل تعهدات قراردادی از سوی خوانده محرز گردیده است2- مندرجات نظریه  کارشناسی شماره 94/5/203-94/8/5 ، کارشناس رسمی دادگستری 
در رشته راه و ساختمان  به شرح صفحات سوم لغایت نهم پرونده  ، بر اعام وضعیت ساختمان  در زمان تحویل ونواقص آن در  زمان مذکور دالت 
دارد.3- کارشناس منتخب دادگاه  به شرح مندرج در نظریه خویش ) که به شماره 9510001285-95/5/27 ثبت و ضم سابقه شده است ( ضمن تهیه 
عکس از وضعیت فعلی  ساختمان ، تکمیل ساختمان  از سوی خواهان  در خصوص  انشعابات برق، گاز و آب لوله  کشی فاضاب ، نرده راه پله ، نصب 
پکیج دیواری ، سینگ ظرفشویی ، رو شویی، گاز رو میزی 5 شعله ، هود ، شیر آات ، کلید وپریز  برق ، فیوز ، کابینت آشپزخانه ، کمد اتاق خواب ، 
تابلوی برق نازک کاری دیوارهای تراس جنوبی  را تایید و هزینه  انجام آنها را به مبلغ 92/000/000 ریال اعام نموده است، نظریه مذکور مصون از اعتراض 
باقی  مانده ومغایرتی  با اوضاع و احوال محقق ومعلوم کارشناسی ندارد. لذا دادگاه  خواسته خواهان را به میزان اعامی از سوی کارشناس موجه و ثابت 
تشخیص و به استناد ماده 47 از  قانون  اجرای احکام  مدنی ، مواد 10 ،219 و 222 از قانون مدنی و مواد 198 ،515 ،519 از قانون آئین دادرسی مدنی  
حکم بر  محکومیت خوانده  به پرداخت  مبلغ 92/000/000 ریال بابت اصل خواسته  ، هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و مبلغ  دو 
میلیون ریال دستمزد کارشناسی  در حق خواهان صادر و اعام می دارد. دفتر دادگاه مکلف است زمان صدور اجرائیه مابه التفاوت هزینه دادرسی را 
دریافت نماید این رای غیابی محسوب وظرف بیست روز  از تاریخ  اباغ  قابل واخواهی  در این دادگاه  وپس از آن ظرف  همان مدت قابل تجدید نظر 

در محاکم محترم تجدید نظر گیان است.
ح  5511   رئیس شعبه دوم دادگاه  عمومی اهیجان- صفری

 دادنامه
 ش�ماره بایگانی 970330 پرونده  کاس�ه9709981410200189 ش�عبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرس�تان اهیجان تصمیم نهایی شماره 
9709971410200777 خواهان : پست بانک با وکالت خانم بتول احمدی کماچالی فرزند علی اکبر به نشانی رشت خواندگان :1. خانم حمیده کوچک 
پور فرزند حسین به نشانی گیان- مجهول المکان 2. آقای  کریم کشاورز فرزند اسماعیل به نشانی مجهول المکان 3. آقای مجید کدیور فرزند نوژن 
به نشانی  استان گیان- شهرستان لنگرود- شهر کومله – خ مدرس – پیرایش موژن خواسته ها :1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه سفته  
دادگاه با توجه  به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در این پرونده پست بانک گیان 
با وکالت خانم بتول احمدی با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقایان1- مجید کدیور 2- کریم کشاورز 3- خانم حمیده کوچک پور تقاضای مطالبه مبلغ 
سیصد میلیون ریال بابت 2 فقره سفته به شماره خزانه داری 933778 و 994062 با احتساب خسارت تاخیر تادیه تا زمان  اجرای حکم به انضمام کلیه 
خسارات دادرسی را نموده  است. که با توجه  به محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق وصف تجریدی اسناد تجاری وجود اصل سفته ها در تصرف خواهان  
ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان به مطالبه وجه آنها دارد. و خواندگان علی رغم اباغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و ایحه ای نیز در 
رد دعوی خواهان  و اثبات برائت ذمه خویش تقدیم نکرده اند. لذا دادگاه  با استحصاب بقای  اشتغال ذمه خواندگان خواسته خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص و با استناد  مواد 307 ، 249، 309 از قانون تجارت ، ماده  265 قا نون مدنی ومواد  198 ،515 ، 522 از قانون  آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده  به پرداخت  مبلغ سیصد میلیون ریال  به عنوان اصل خواسته هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست )97/4/2( با رعایت ماده 522 مذکور در حق خواهان صادر و اعام می دارد.این رای غیابی محسوب و ظرف بیست 

روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی  در این دادگاه  و پس از  آن ظرف  مدت مذکور قابل  تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان  گیان است.
ح  5512   رئیس شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی اهیجان- صفری

آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیر منقول 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 960828 در پرونده اجرایی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری رودبار به ش�ماره بایگانی 960828/ الف و  شماره پرونده  
9509981320200229 که محکوم  علیهم  ارژنگ پور ایمانی  و بیژن پور ایمانی  و  سیروس پور ایمانی محکوم است به پرداخت  محکوم به در حق  
محکوم لهم زرین پور ایمانی ومرضیه پور ایمانی  و نسرین پور ایمانی وسوگل پورایمانی، مال / اموال  محکوم علیه  به شرح  ذیل بوسیله این اجرا توقیف 
و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است  مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1397/10/15 ساعت :10:00 صبح در شعبه  اجرای احکام مدنی  دادگستری 
رودبار به فروش برسد که  مزایده از قیمت  ذیل الذکر  ) 1/300/000/000  ریال( شروع  می شود ومال متعلق به کسی است که بااترین قیمت را  پشینهاد 
نماید.دفعتا و یکباره تمام قیمت  مزایده به صورت  وجه نقد یا چک  بانکی  ) تضمین شده( فی المجلس از برنده  مزایده دریافت  می شود  و به نامبرده 
تحویل  خواهد شد در صورتی که روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد ، شکایت 
از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه ارایه می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور و قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت وصول 
شکایت ( مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ، ضمنا طالبین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه  و با هماهنگی اجرا از اموال بازدید 
نمایند . مال / اموال مورد مزایده و بهای آن به شرح ذیل است : الف ( مال توقیف شده عبارتست از یک باب  مغازه  که دارای عرصه ای  به مساحت  حدودا 
35 متر مربع و در داخل آن یک  دستگاه ساختمان تجاری شامل  زیر زمین حدودا 35 متر مربع  بعنوان  انباری ودر طبقه همکف یک واحد تجاری  
به مساحت  حدودا 35 متر مربع به عنوان  نمایشگاه اتومبیل بهادر مورد استفاده قرار دارد و در داخل آن به مساحت حدودا 16/64 متر  مربع بالکن 
وجود دارد ساختمان  از اسکلت فلزی با سقف  تخت )  طاق  ضربی ( احداث گردیده  کف آن  موزاییک  فرش ،دیوارها رنگ آمیزی و دارای روشنایی 
و کرکره مشبک ودارای امتیاز برق  وگاز می باشد مغازه مذکور دو بر بوده و به خیابان اصلی  نیز دسترسی دارد. مع الوصف با توجه  به موقعیت ومحل  
استقرار  مغازه ، قدمت  ، کیفیت، ساخت ، کیفیت  مصالح ، نوع شغل ودر نظر  گرفتن جمیع جهات و کلیه  عوامل موثر در قیمت،  قیمت ششدانگ عرصه 
واعیان مغازه  مذکورشامل ) عین ومنافع( ) سرقفلی ومالکیت( جمعا به مبلغ  دو میلیاردو هفتصد میلیون ریال برآورد  می گردد. ب( مال توقیفی  مذکور  
عبارتست از یک باب  مغازه که دارای  عرصه  ای  به مساحت  حدودا 16/64 متر  مربع که در داخل  آن یک  دستگاه  ساختمان تجاری  شامل زیر زمین  
16/64 متر  مربع  به عنوان  انباری ودر طبقه همکف یک واحد تجاری به مساحت  16/64 متر مربع به عنوان  اغذیه فروشی مورد استفاده  قرار دارد ودر 
طبقه همکف به مساحت 8/32 متر  مربع بالکن وجود دارد ، ساختمان  از سازه فلزی با شیشه  سکوریت و کرکره مشبک وآب و برق وگاز می باشد.  مع 
الوصف  با توجه  به موقعیت ومحل  استقرار مغازه  ، قدمت، کیفیت ساخت ، کیفیت  مصالح  ، نوع  شغل و در  نظر گرفتن جمیع  جهات  و کلیه عوامل 
موثر در  قیمت  ، قیمت ششدانگ  عرصه و اعیان مغازه مذکور شامل )  عین و منافع( ) سرقفلی ومالکیت( جمعا به مبلغ  یک میلیاردو  سیصد میلیون   

ریال برآورد می گردد . جمع  ارزش ششدانگ  دو باب مغازه فوق بمبلغ 4/000/000/000  ریال برآورد می گردد.
 ح  5513     دادورز  اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار – داریوش برهانی

اجرائیه
شماره بایگانی شعبه 970023 مشخصات محکوم له /محکوم لهم 1- مظاهر قربان زاده نام پدر رجب نشانی استان گیان شهرستان صومعه سرا شهر 
صومعه سرا کوی خرمشهر شقایق 3 مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 1- ناصر سعیدی نام پدر فرج محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9709975264400734 محکوم علیه محکوم است به حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون 
ریال بابت خسارت وارده و افت قیمت مطابق نظریه کارشناس و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و همچنین مبلغ پانصد و هفتاد 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 1396/12/26 لغایت زمان صدور حکم بر مبنای نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران در حق خواهان متصدی امور دفتری شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان صومعه سرا- سودابه ساکت مجرد محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ اباغ اجراییه :. 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد) در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند  که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 
روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد شخص ثالث دارد  
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اا به درخواست محکوم له بازداشت می شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394 ( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هر دو مجازات 
می شود .)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 1394 ( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 

منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394 (
ح  5515  شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان صومعه سرا 
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 402/15/97  وقت رسیدگی: ش�نبه 97/11/6 ساعت 11:30 خواهان: طاهره حسیني 
خوانده: مصطفي حمدي  خواسته: مطالبه وجه خواهان خانم طاهره حسیني فرزند جمعه دادخواستی 
بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 15 شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ 97/11/6 روز شنبه ساعت 11:30 تعیین شده و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور ش�ورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/
خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به 
دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند 

و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
             1903   دبیر حوزه 15 شورای حل اختاف قرچک

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
   آقای داود حدادی باوکالت بابائی فرزند ابراهیم بشرح درخواستی که بشماره3/97/790ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داشته که ماری ولی زاده فرزند حسن بشماره ملی 4999422816صادره ازنکا درتاریخ 96/10/12دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان ساری فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-رعنا حدادی ف ابراهیم ش م4999650495فرزند 
متوفی2-سکینه حدادی ف ابراهیم ش م4999292841فرزند متوفی3-داود حدادی ف ابراهیم ش م4999418266فرزند متوفی4-مجید 
ح�دادی ف ابراهیم ش م4999656280فرزند متوفی5-محبوبه حدادی ف ابراهی�م ش م4999682028فرزند متوفی6-ابراهیم حدادی ف 
نوروزعلی ش م 4999363313همسرمتوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی 

صادرخواهد شد.
 427-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
  آقای اسماعیل ولی زاده فرزند ابراهیم بشرح درخواستی که بشماره3/97/878ش این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار 
وراثت نموده واعام داش�ته که نرگیس بی جوهر فرزند درویش علی بشماره ملی 4999392089صادره ازنکا درتاریخ 97/3/17دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان روستای پوروا فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتند از/عبارتست از1-اسماعیل ولی زاده ف ابراهیم ش م 
4999396408فرزند متوفی2-مهدی ولی زاده ف ابراهیم ش م4999396394فرزند متوفی3-مرضیه ولی زاده ف ابراهیم ش م4999393441 
فرزند متوفی4-عالیه ولی زاده ف ابراهیم ش م4999395401فرزند متوفی5-زهرا ولی زاده ف ابراهیم ش م 4999396386فرزند متوفی6-
حس�ین ولی زاد ف ابراهیم ش م2180841655فرزند متوفی7-صمد ولی زاده ف ابراهیم ش م 4999768577فرز ند متوفی8-مکرم ولی 
زاده ف ابراهی�م ش م4999394431فرزن�د متوفی9-س�اره ولی زاده ف ابراهی�م ش م4999394448فرزند متوفی10-حکیمه ولی زاده ف 
ابراهیم ش م 4999394456فرزند متوفی11-معصومه ولی زاده ف ابراهیم ش م4999395665فرزند متوفی12-ننه ولی زاده ف ابراهیم ش م 
4999395657فرزند متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی 

دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 426-قاضی شعبه 3شورای حل اختاف نکاء-عابدی تلوکائی 

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرونده 4/97/273بموجب دادنامه ش�ماره 597سال 92ودادنامه شماره 1167سال95 شعبه11دادگاه حقوقی گرگان محکوم علیه امیر 
ش�هری فرزند قربان بمبلغ553/000/000ریال درحق محکوم له محمد طاهری بدهکار میباش�د که ملک زیرجهت پرداخت بدهی محکوم 
علیه تعرفه ش�ده پس ازتوقیف کارشناس�ی وبقیمت ذیل ارزیابی شده اس�ت که ملک موصوف پس ازجری تشریفات قانونی کارشناسی 
وقیمتگذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلس�ه مزایده ش�رکت وپیش�نهاد خود را ارائه وتسلیم 
نمایند نظریه کارشناس�ی: درخص�وص ارزیابی ملک 3739/17محکوم له محمد طاهری فرزند ش�یرزاد محکوم علیه امیرش�هری فرزند 
قربان الف-موقعیت مکانی پاک3739/17موقعیت س�اختمان دراباغ کارشناسی گرگان بلوارنهارخوران عدالت67مجتمع مسکونی آریا 
قراردارد وضعیت فیزیکی ومش�خصات ساختمان 1واحد آپارتمان مسکونی واقع درطبقه همکف بمساحت127/05مترمربع که در1مجتمع 
آپارتمانی 9واحدی که در4طبقه روی پیلوت با اس�کلت فلزی وس�قف شیبدار احداث ش�ده است که مشخصات آن بشرح ذیل است کف 
پذیرایی ازپوش�ش س�رامیک وپوش�ش دیوارها ازجنس اندود گچ اس�ت نمای اصلی مجتمع ازجنس ترکیب س�نگ وشیشه است دارای 
2درب ورودی ماشین رو1درب پیاده روفلزی وآیفون تصویری کف پیلوت ازموزاییک وبدنه از پوشش اندود سیمان سفید وسقف آن اندود 
گچ اس�ت وس�تونهای پیلوت دارای پوشش سنگ است انشعاب آب وگاز این مجتمع مشترک اس�ت این واحد دارای انشعاب برق بشماره 
پرونده26/000/071291بنام امیرش�هری اس�ت این واحد دارای2 اتاق خواب بهمراه کمد دیواری اس�ت کف خوابها پوشش سرامیک است 
این واحد دارای حمام وتوالت مجزا با دربهای چوبی است پنجره های این ساختمان ازجنس الومینیوم است این ساختمان دارای قدمت بنا 
اس�ت ودرحال حاضرمورد بهره برداری توس�ط مستاجر قراردارد انباریها این مجتمع درزیرزمین که ازپیلوت راه دارد قرار دارد مشخصات 
ثبتی عرصه واعیان آپارتمان وضعیت خاص طلق بمساحت127/05مترمربع به انضمام انباری شماره8بمساحت11/80مترمربع وباعدم حق 
استفاده ازپارکینگ واقع درزیرزمین دارای پاک17فرعی از3739-اصلی مجزی شده از4فرعی ازاصلی مذکور واقع دربخش1 ثبت گرگان 
واقع درطبقه همکف دردفترش�ماره 143صفحه 124شماره ثبت ملک21598بشماره سریال چاپی 570303سری الف سال94 است مالک 
فرش�ته ریاضی است توضیح اینکه وفق سند انتقال قطعی ش�ماره 12034مورخه1395/06/21سه دانگ مشاع از6دانگ بدون قید وشرط 
ب�ه محمد امین ش�هری منتقل گردید ارزیابی باعنایت به بررس�یهای بعمل آمده وبالحاظ نمودن جمیع جه�ات موثردرارزیابی به خصوص 
موقعیت مکانی ومساحت ووضعیت دسترسی ومنصوبات موجود وقدمت بنا ولحاظ ارزش فروش سهم مشاع ولحاظ سایرعوامل موثر بافرض 
نداشتن هرگونه بدهی وبصورت تخلیه ونبودن دررهن وعدم منع قانونی نقل وانتقال مبلغ ارزیابی3دانگ مشاع ازآپارتمان صدرالذکر متعلق 
به فرش�ته ریاضی بش�رح ذیل تقویم وارزیابی میگردد1/700/000/000ریال معادل یکمیلیارد وهفتصد میلیون ریال مراتب جهت استحضار 
ایفاد میگردد زمان مزایده روزش�نبه مورخه1397/10/08س�اعت9الی10صبح مکان مزایده دفتر شعبه چهارم اجرای احکام مدنی متمرکز 
دادگس�تری گرگان)ش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده ش�روع و برنده مزایده کسی است که بااترین 
مبلغ را درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا 
ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریز شده راتحویل دایره اجرا نماید درغیراین صورت وفق ماده129قانون 
اجرای احکام مدنی س�پرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند 
یکهفت�ه قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اج�رای احکام ازملک موردنظربازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت 
مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد فقط 
مبلغ تودیع ش�ده عودت خواهد شد5-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام 

مدنی انجام خواهد شد.
405-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به صغری لک زایی وغیره
   خواهان حمید س�ارانی فرزند موس�ی دادخواستی بطرفیت خواندگان1-صغری لک زایی ف ش�یرمحمد2-ملنگ لک زائی فرزند دادخدا 
3-ناصرسعادت مطلق سارانی فرزند خیرمحمد4-اشکان سعادت مطلق سارانی فرزند ناصر به خواسته اثبات وقوع بیع والزام به انتقال سند 
مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709981811200721 بایگانی970758/شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کماان 
ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/10/26ساعت11/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی میگردد تاخوانده ظرف یکماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.
490-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کماان-شریفیان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده 783-97/شعبه 2شورای حل اختاف علی آباد کتول بدینوسیله به سلیمان نظری ف حسن مجهول المکان اخطار میگردد 
خواهان زین العابدین کتولی ف درویش دادخواس�تی بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به شورای حل اختاف تقدیم نموده است پس 
ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه خوانده 
مجهول المکان میباشد لذا مستندا" به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشاردرج میگردد 
تا خوانده دردفترش�عبه 2ش�ورای حل اختاف علی آباد کتول حاضر ونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده درجلسه 
دادرس�ی که به روزس�ه شنبه تاریخ1397/10/25ساعت8/30صبح تعیین ش�ده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط 

یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
489- رئیس شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان علی آباد کتول-عبدالهی

آگهی اباغ وقت رسیدگی به شیرمحمد کوهستانی وغیره
   خواهان علی اکبراحمدی کتولی دادخواستی بطرفیت خوانده عیدی کوهستانی-جواد سلیمانی-سید حبیب موسوی-موسی علی آبادی-
گل صبا کوهستانی-شیرمحمد کوهس�تانی-علیرضا امینی-دهیاری روستای افراتخته-نوروز کوهستانی -فاطمه کوهستانی- علی اصغر 
کوهس�تانی به خواسته خلع ید-اثبات وقوع بیع-تسلیم مبیع مطرح که به این شعبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه970998176510038
8بایگانی970396/شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی آباد کتول ثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/11/09ساعت9/30 تعیین که 
حس�ب دس�توردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشار 
آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
475-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی آبادکتول

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به امان محمد انبائی
  خواهان عبدالقیوم ناظر دادخواس�تی بطرفیت خوانده امان محمد انبائی بخواس�ته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره 
پرونده کاس�ه 9709987157200337 بایگانی970338/ش�عبه 2شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/10/17س�اعت10تعیین که حس�ب دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه 

مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. 
466-متصدی اموردفتری شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درپرونده کاسه97/661-ش�عبه اول ش�ورای حل اختاف شهرخان ببین شهرداری ش�هر خان ببین باوکالت سمیه چورلی دادخواستی 
بطرفی�ت صفرعل�ی جب�اری ن�ی تپه فرزند حس�ین  خواس�ته مطالبه طلب به این ش�ورا ارائه نموده اس�ت ک�ه وقت رس�یدگی آن برای 
روزیکشنبه1397/10/30ساعت 12ظهرتعیین گردیده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده صفرعلی جباری نی تپه فرزند حسین طبق 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تابه این شورا مراجعه ونسخه ثانی دادخواست 

وضمائم رادریافت ودرغیراینصورت شورا غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
474-رییس شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-غامی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درپرونده کاس�ه 97/523-ش�عبه اول شورای حل اختاف شهرخان ببین بانک مهر اقتصاد باوکالت جابر اکبری دادخواستی بطرفیت1-
حسین علی کریمی فرزند حسین2-کلثوم ارقند فرزند محمد خواسته مطالبه طلب به این شورا ارائه نموده است که وقت رسیدگی آن برای 
روزیکشنبه1397/10/30ساعت11/30صبح تعیین گردیده است بعلت مجهول المکان بودن خواندگان1- حسین علی کریمی فرزند حسین2-
کلثوم ارقند فرزند محمد طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی میشود تابه این شورا 

مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودرغیراینصورت شورا غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
473-رییس شعبه اول شورای حل اختاف خان ببین-غامی

آگهی مزایده نوبت دوم
   درپرونده کاسه 950134/اجرایی این دادگاه بموجب نامه شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول محکوم علیه 
علی کریمی فرزند حسن محکوم است بپرداخت تعداد400عدد سکه تمام بهارآزادی بعنوان اصل خواسته ومبلغ11/190/000ریال بابت هزینه 
دادرسی ومبلغ11/942/400ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له لیا رضائی فرزند محمد حسن ومبلغ400هزارریال بابت حق ااجراء 
درحق صندوق دولت که محکوم له در راستای وصول طلب خود  اقدام به توقیف سهم اارث محکوم علیه 1قطعه زمین بمساحت100مترمربع 
واقع درفاضل آباد نموده است که ملک مذکورپس ازارجاع امربکارشناس رسمی دادگستری وبنا برنظروی مجموعا بمیزان1/200/000/000ریال 
ارزیابی گردید اینک باتوجه به انجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی مورد مزایده(1قطعه 
زمین تجاری مسکونی بمساحت100مترمربع فاقد سند رسمی فاقد هرگونه مستحدثات که درحال حاضر دراجاره بصورت گلخانه بلوط میباشد 
واقع درفاضل آباد بعد ازکوچه 47 روبروی سی ان جی اول جنب غذاکده سنتی توریست )زمان وشرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغ کارشناسی 
بشرح فوق شروع خواهد شد2-مزایده درروز3شنبه مورخه 97/10/04-ازساع11 الی12صبح دردفتراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش 
کماان میباشد3-متقاضیان میتوانند5روزقبل ازشروع مزایده ازاماک دیدن نمایند ودرروز مزایده درجلسه مزایده شرکت کنند4-برنده 
مزایده کسی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد وده درصد مبلغ پیشنهادی را بحساب سپرده دادگاه بافاصله واریز والباقی آنرا 
ظرف یکماه تودیع نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی پس ازکسرهزینه های مربوط به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد5-کلیه 
هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملک برعهده برنده مزایده میباش�د6-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده برگزارش�ده این اجراء 

هیچگونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده آن نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
492-دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کماان-قره خانی

آگهی مزایده نوبت اول  
   درپرونده کاس�ه970175/اجرایی این دادگاه محکوم علیه علی اسفندیاری فرزند ولی اله محکوم است بپرداخت اجرت المثل ایام 
زناش�ویی بمبلغ417/066/200ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم له زهرا شهمیرزادی ومبلغ 20/853/310ریال بابت حق ااجراء 
درحق صندوق دولت که دراین راستا محکوم لها اقدام به توقیف مازاد 1باب منزل مسکونی واقع درروستای برفتان متعلق به محکوم 
علی�ه را نم�ود لذا ملک مذکور پس از ارجاع امربکارش�ناس مجموعا بمیزان642/000/000ریال ارزیابی گردی�د اینک باتوجه به انجام 
تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی موردمزایده(1باب منزل مسکونی قدیمی فاقد 
س�ند رسمی دارای عرصه واعیان300متر عرصه و60متر اعیان بنش�انی فاضل آباد روستای برفتان روبروی مسجد جامع روستا)زمان 
وش�رایط مزایده(1-مزایده ازمبلغ کارشناس�ی بش�رح فوق ش�روع خواهد ش�د2-مزایده درروزش�نبه مورخه97/10/15-ازساعت9 
الی10صبح دردفتراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کماان میباش�د3-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازشروع مزایده ازاماک 
دیدن نمایند ودرروز مزایده درجلس�ه مزایده ش�رکت کنند4-برنده مزایده کسی خواهد بود که بیشترین مبلغ را پیشنهاد دهد وده 
درصد مبلغ پیش�نهادی را بحساب س�پرده دادگاه بافاصله واریز والباقی آنرا ظرف یکماه تودیع نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی 
پس ازکس�رهزینه های مربوط به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد ش�د5-کلیه هزینه های مربوط به نقل وانتقال ملک برعهده 
برنده مزایده میباشد6-درصورت انجام مزایده وعدم صحت مزایده برگزارشده این اجراء هیچگونه مسئولیتی درقبال مزایده وبرنده 

آن نداشته وفقط نسبت به عودت وجه واریزی به برنده اقدام خواهد نمود. 
491-دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی کماان-قره خانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای محمود رضائی فرزند امین اله باوکالت س�اره سادات کسائیان بشرح دادخواست بکاسه 2/97/0006/ازاین دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سعید رضائی بشماره ملی 2260249124درتاریخ97/8/25 دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر1-محمود رضائی ف امین اله ش ش2269396261محل صدورعلی 
آباد ت ت1352/3/1پدر متوفی2-ثمیه جعفری نیا ف قاس�م ش ش2268917320محل صدور علی آباد ت ت1358/11/10مادرمتوفی اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دراجرای ماده361ق امورحسبی مصوب74/4/18 یکنوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 485-رئیس شعبه 2شورای حل اختاف علی آباد کتول-عبدالهی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای ابراهیم نظرخانی دارای ش�ماره شناسنامه11بش�رح دادخواست بکاسه 970003/اول شورا ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حالت قلی نظرخانی به شناس�نامه 816 درتاریخ 1397/8/20دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-آس�یه نظرخانی ف حالت قلی کدملی2020620431ت ت1374/11/19فرزند متوفی2-
آمن�ه نظرخانی ف حالت قلی کدملی2260109901ت ت1374/4/21فرزند متوفی3-هاج�ر نظرخانی ف حالت قلی کدملی2269249909ت 
ت1357/4/20فرزند متوفی4-سولماز نظرخانی ف حالت قلی کدملی2032235013ت ت1366/1/20فرزند متوفی 5-رضا نظرخانی ف حالت 
قلی کدمل�ی2020267896ت ت1368/10/5فرزند متوفی6-ابراهیم نظرخانی ف حالت قلی کدمل�ی2269766393ت ت1360/1/20فرزند 
متوفی7-آب�ادان نظرخان�ی ف حال�ت قل�ی کدمل�ی2032235005ت ت1365/1/1فرزن�د متوفی8-حلیم�ه نظرخان�ی ف حال�ت قل�ی 
کدملی2269833449ت ت1363/1/1فرزند متوفی9-غفور نظرخانی ف حالت قلی کدملی2269249895ت ت1355/3/1فرزند متوفی10-
امان گل ایگدری ف کمک کدملی2269239490ت ت1331/8/1همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت 
آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی 

صادرخواهد شد.
484-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان علی آبادکتول-شیخ نظری

آگهی اباغ وقت
بموجب این آگهی به متهم متواری و مجهول المکان 1.حس�ن بیزاری فرزنداحمد2.محمدزنبی فرزندرس�ول3.ابوبکر نوزادفرزندعلی اباغ 
می گردد تاجهت دفاع از اتهام انتس�ابی مش�ارکت در آدم ربائی درتاریخ 97/11/27 ساعت 13 حاضرشویدبدیهی است نتیجه عدم حضور 

اتخاذتصمیم قانونی خواهدبود.
3315-مدیردفتردادگاه کیفری یک شهرمهاباد

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
  ش�ماره پرونده اجرائی  970804  اجرایی ش�عبه س�وم اجرای احکام مدنی )جدید( دادگستری شهرستان اردبیل  به موجب دادنامه شماره 
9709970404900518   مورخ 97/04/30  صادره از ش�عبه 9 دادگاه حقوقی اردبیل در کاس�ه 961072 بایگانی آن شعبه  محکوم علیه آقای 
روح اله حبیبی ساکن اردبیل میدان قیام به طرف تازه میدان جنب کوچه آتچی بازار بغل  داروخانه فروشگاه روح اله حبیبی به پرداخت مبلغ 
668/035/000 ریال  بابت محکوم به به  اضافه خسارت تاخیر تادیه که هنگام وصول محاسبه خواهد شد در حق محکوم له بنام آقای حافظ 
امیری  مس�جدلو و  مبلغ  33/300/000 ریال  بابت نیم عش�ر دولتی  در حق صندوق دولت محکوم  ش�ده است و با توجه به معرفی مال غیر 
منقول محکوم   علیه توسط محکوم له مبنی بر توقیف و فروش آنها جهت استیفای  موضوع   محکومیت مال مزبور توقیف و  به کارشناس 
رسمی ارجاع که به صورت ذیل توصیف و تعرفه شده سرقفلی مغازه متعلق به محکوم علیه واقع در  آدرس  خیابان ایت اله کاشانی   نرسیده 
به میدان قیام جنب داروخانه دکتر شایان می باشد. ملک مورد ارزیابی  مغازه به مساحت حدود 39  متر مربع  با دهانه حدود 2/80   متر )2 
متر و 80 سانت(   و  عمق  حدود 11 متر و قسمتی از پشت      مغازه مجاور  )مغازه مشاور اماک( است مغازه با کرکره برقی و کف موزائیک و 
دیوار کاشی و پنجره آلومینیومی می باشد.  بدین صورت با عنایت به مشاهده و بررسی و در نظر گرفتن  موقعیت محلی و  مکانی  و ارتباط 
آن  به شبکه معابر اصلی و متراژ  و با در نظر گرفن جمیع  جهات و کلیه عوامل موثر  در کارشناسی  از جمله نرخ  عادله روز در تاریخ  و از  نظر 
اینجانب ارزش  ششدانگ  سرقفلی مغازه مذکور  به مبلغ 6/708/000/000 ریال )شش میلیارد و  هفتصد و هشت میلیون ریال( برآورد قیمت 
شده است. بنابراین جلسه مزایده به روز شنبه مورخ 1397/10/15 از ساعت 10  الی 11 صبح در  اتاق اجرای احکام  مدنی شعبه سوم واقع در  
شهرک اداری  کارشناسان ساختمان دادگاه های حقوقی طبقه اول در حضور نماینده محترم دادستان بر گزار خو اهد شد و مزایده از  مبلغ  
معینه کارشناسی مزبور شروع و  به با اترین قیمت پیشنهادی فروخته خو اهد شد. طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده 
شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعام نمایند. مورد مزایده  به بااترین قیت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزایده  در 
صورت عدم پرداخت    کل ثمن معامله فی المجلس 10 درصد اخذ  و نسبت به پرداخت مابقی آن حداکثر یک ماه مهلت  خواهد داشت در 
صورت  عدم واریزی در  مهلت مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت  ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج بر عهده  محکوم علیهم  می 

باشد و متقاضیان شرکت در مزایده در صورت تمایل می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده  از اموال دیدن نمایند. 
1099709  دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی )جدید( دادگستری اردبیل 

آگهی  مزایده اموال غیر  منقول نوبت اول 
حس�ب محتویات پرونده کاس�ه  940357  ارجاعی اجرای احکام  مدنی نمین به تاریخ 97/10/16 روز یکش�نبه راس ساعت 11 صبح اموال 
غیر منقول  ذیل الذکر متعلق محکوم علیه شرکت کاسپین آذر  ایرانیان به مدیریت آقای نظامی بایرام اف -  آقای نظامی بایرام اف  که بابت 
محکومیت  مالی محکوم علیه معرفی و توقیف شده واقع  شهرک صنعتی شماره 2  شرکت کاسپین آذر ایرانیان  - عبارت از:  دو قطعه سالن 
 y=4245320 تولیدی 92/2956  مورخ 92/4/23  و  3/571 مورخ 91/12/23  ساختمان اولی با اسکلت بتنی  به صورت  نیمه کاره با مختصات
و tum:x=277555  با سقف تیرچه فلزی و بلوک فوم در پنج   سقف )همکف، اول، دوم، سوم و نیم طبقه( به ابعاد حدود 137/8*18/5  متر 
به مساحت  حدود 11455 متر مربع احداث شده که نمای شمالی و شرقی آن سیمانی سفید، نمای جنوبی قسمتی سیمانی سفید و قسمتی 
نمای سیمانی  رومی برجسته و نمای غربی آن به صورت سیمانی رومی برجسته اجرا شده است، پنجره های   آن فلزی بوده و شیشه تعدادی 
از پنجره ها نصب شده است. طبقه همکف:  کف سازی   قسمت غربی ساختمان با سرامیک و کف سازی قسمت ورودی آن با سنگ  گرانیت به 
صورت ناقص اجرا شده که قسمتهایی از سرامیک ها و سنگهای  گرانیت در حال تخریب می باشد. نازک  کاری دیوارهای  و ستونهای قسمت 
غربی  و  ورودی ساختمان با گچ سفید اجرا شده است زیرسازی سقف کاذب قسمت غربی ساختمان و ورودی آن اجرا  گردیده است. کف 
سازی قسمت شرقی ساختمان اجرا  نشده است )بتنی خاکی است( نازک کاری  دیوارها با گچ سفید بطور ناقص اجرا شده است نازک کاری 
ستون ها و سقف قسمت شرقی اجرا نشده است. طبقه اول:  کف سازی   قسمت غربی ساختمان با سرامیک و کف سازی قسمت ورودی آن 
با سنگ  گرانیت اجرا شده  نازک کاری دیوارهای و ستونهای قسمت غربی و ورودی ساختمان با گچ سفید ا جرا شده است زیر سازی سقف  
کاذب قسمت غربی ساختمان و و رودی آن اجرا شده ست.  لوله های گرمایش از کف قسمت شرقی ساختمان اجرا شده نازک کاری  دیوارهای  
با گچ  سفید بطور ناقص اجرا شده است نازک کاری ستونها و سقف قست شرقی اجرا  نشده است. طبقه دو و سوم:  کف سازی قسمت غربی 
ساختمان  با سرامیک و کف سازی قسمت ورودی آن با سنگ  گرانیت بصورت ناقص  اجرا شده  که قسمت هایی از سرامیکهای طبقه  سوم 
در حال تخریب می باش�د. نازک کاری  دیو ارها و س�تونهای قسمت غربی و ورودی ساختمان با گچ سفید اجرا شده   است زیرسازی سقف  
کاذب قسمت غربی  ساختمان و ورودی آن ا جرا شده است. کف سازی  قسمت شرقی ساختمان اجرا نشده است  )بتنی است(. نازک کاری 
دیوارها و ستونها با گچ  سفید ا جرا شده است نازک کاری سقف قسمت شرقی اجرا نشده است.  نیم طبقه: زیر سازی سقف کاذب و قسمتی 
از سقف  کاذب به طور ناقص اجرا شده کف سازی آن با سنگ گرانیت و  سرامیک و کاشی کاری  سرویس های و  تعدادی از چهارچوب  درها 
نصب شده است. نازک کاری   دیوارها با گچ سفید اجرا شده است.  پله های  قسمت شرقی ساختمان با سنگ گرانیت اجرا شده، نازک کاری   
دیوارهای آن ا جرا نش�ده اس�ت نرده  پله نصب    نش�ده است پله های قسمت ورودی و نیم طبقه با سنگ گرانیت اجرا شده  نرده آن نصب  
نشده است سنگ های پله قسمت شرقی ساختمان اجرا نشده است ایزوگام سقف ساختمان در  قسمت هایی از آن تخریب شده است. لوله 
کشی تاسیسات مکانیکی و سیم  کشی  تاسیسات برقی در قسمت هایی از طبقات ساختمان ا جرا شده است. نبشی کشی  محل آسانسور  در 
دو قسمت  ساختمان به ابعاد 1/80*1/08مترو 1/5*3/40 متر با نبشی 8*8 و ناودانی  8 اجرا شده است.  ساختمان فاقد انشعابات آب و برق 
و گاز می باشد. لذا با در نظر گرفتن متراژ و مساحت ساختمان موقعیت مکانی، قدمت ساخت، مصالح مصرفی در مستحدثات،  نوع اسکلت 
ساختمان  و درصد پیشرفت فیزیکی ساختمان و همچنین  سایر عوامل  موثر در  کارشناسی جمع ارزش عادانه اعیانی  ملک مزبور به مبلغ 
58/557/960/000 ریال )پنجاه و هشت  میلیارد و پانصد و پنجاه و هفت میلیون و  نهصد و شصت هزار ریال(   و حق بهره برداری از زمین  
ملک اعیانی مزبور با در نظر  گرفتن  حدود 1/5 متر فاصله از دیوار ا عیانی   به مساحت حدود 3150 متر مربع به  مبلغ 2/047/500/000 ریال )دو 
میلیارد و  چهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال( جمع ارزش ا عیانی و حق بهره برداری  منهای ارزش  عرصه ملک مزبور از نظر  اینجانب  به 
مبلغ 60/605/460/000 ریال)شصت  میلیارد و ششصد و پنج میلیون و چهار  صد و شصت هزار ریال( برآورد می  گردد. ضمنا تعداد حدود 445    
عدد پنجره فلزی به ا بعادهای مختلف حدود 1/30*1/60 متر، 0/70*1/60متر، 1/30*1/60   کله قوسی 1/30*1/80متر و ...  که با قوطی 3*6 
ساخته شده و  تعدد 3  عدد درب فلزی به ابعاد حدود 3*2/10  متر در طبقه همکف و  درب فلزی ورودی طبقات در قسمت غربی ساختمان  
فوق  الذکر نصب  گردیده است. تعداد  حدود 307  عدد پنجره فلزی به  ابعادهای مختلف حدودا 1/40*-2/5  متر ، 2*2/4متر، 2*0/90متر، 
2/95*2/40 متر 2/50*2/40 متر 1/60*1/30 متر کله قوسی1/60*0/70متر 1*1/60متر، 2*1 متر، 2/80*3 متر، 1/80*1/80متر، 1/80*3 متر، 
2/80*1/90متر، 2/80*1/10متر، 1/80*1متر و ... که با قوطی فلزی ساخته شده در ساختمان نیمه کاره  دوم نصب شده است. بقیه پنجره های   
توقیف شده که محکوم له  نشان دادند از نوع UVPC  می باشد که   در موقعیت توقیف آلومینیوم قید شده است. با توجه به  اینکه نمای و 
نازک  کاری داخلی ساختمان اجرا شده جابجایی و درآوردن پنجره ها و  دربها از محل نصب شده بدون آسیب   رساندن به سایر اجزای سازه 
ی ساختمان ها ممکن نیست. با حضور نماینده دادسرا و با امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی جمعا 60/605/460/000 ریال از طریق مزایده به 
فروش می رسد عاقمندان به شرکت در مزایده می توانند قیمت مورد نظر  خود را تا روز مزایده به شعبه اجرای احکام مدنی  این دادگستری 
طی  نامه کتبی تسلیم نمایند و در روز مزایده نیز در اجرای احکام  مدنی نمین حضور یابند بدیهی است بااترین مبلغ پیشنهادی به عنوان  
برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی 
شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی ماحظه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10 درصد آن 
را به عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر پرداخت 10 درصد فی المجلس باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ  
مزایده  نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت  مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.  
ضمنا خریدار سوله های مذکور  هرگونه اقدامات در  خصوص سوله های مذکور بایستی با هماهنگی  شرکت شهرکهای صنعتی  انجام پذیرد. 
1099801 - مدیر دفتر شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان نمین –سلیمانی

دادنامه 
شاکی: آقای رامین حسن زاده فرزند رجب به نشانی استان اردبیل گلستان ک گلستان 4 پاک 112  متهم: آقای سعید شادمنش   به نشانی  
اردبیل  فاز 2 سبان ک بهار 12 پاک 100  اتهام ها: 1. جعل و  استفاده از سند جعلی  2. خیانت در امانت رای دادگاه در خصوص  اتهام آقای 
س�عید ش�ادمنش  فرزند نادر دایر بر  جعل نوش�ته روی چک و ظهر آن و امضاء شاکی در ظهر چک و استفاده از سند  مجعول از طریق ارائه 
چک به فرد دیگری با عنایت به محتویات پرونده  ش�کایت ش�اکی  آقای رامین   حسن زاده بدین شرح که بیان داشته یک دستگاه گوشی 
تلفن همراه از متهم به صورت قسطی خریداری  نموده و میزان ثمن معامله چکی را بدون تاریخ امضاء و به متهم تحویل داده و در روی چک 
نوشته از بابت خرید گوشی تلفن همراه و پس از پرداخت اقساط کامل  متهم  با خوداری از استرداد چک نوشته روی چک را خط زده و کمله 
حامل اضافه نموده و تاریخ  گذری  و در ظهر چک هم  نوشته چک به  مبلغ 5/800/000 ریال  در وجه حامل صحیح می باشد و امضاء اینجانب 
را  جعل نموده  تحقیقات صورت گرفته اظهارات مطلع تعرفه  دارنده چک که ا عام داشته چک را از متهم   تحویل گرفته نظریه کارشناس 
تشخیص هویت مبنی بر اینک  عبارت بابت قسط فروش موبایل توسط صادر کننده چک مورد تحریر قرار گرفتعه و در یک مرحله دیگر مورد 
قلم خوردگی قرار گرفته و خط خطی شده و  عبارت )حامل( اضافه و الحاق شده و عبارت )حامل( مندرج درمتن چک و عبارات به شرح چک 
به مبلغ 5/800/000 ریال و در وجه حامل صحیح می باش�د مندرج در ظهر چک و یک فقره امضاء مندرج در ظهر چک در مقایس�ه با  نمونه 
خطوط و امضائات استکتابی  از سوی شاکی مطابقت ندارد و با  نمونه خطوط  و امضائات متعارفی آقای سعید شادمنش متهم پرونده دارای 
تشابهاتی بوده و مطابقت دارد عدم حضور و  دفاع متهم از خود در هیچ یک از مراحل رسیدگی   بزهکاری  مشارالیه  محرز و مسلم  بوده و 
دادگاه به استناد مواد 523 و 536  قانون مجازات اسامی مصوب سال 1375 و ماده 134  قانون مجازات اسامی مصوب سال 1392  متهم  
مارالذکر را به دو فقره دو سال حبس تعزیری از بابت بزه جعل و استفاده از سند مجعول محکوم می نماید که صرفا یکی  از مجازات اشد اجرا 
خواهد شد. لکن در خصوص اتهام دیگر متهم مارالذکر  دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک متنازع فیه با عنایت به  محتویات پرونده  نظر 
به اینکه  ادنی دلیلی مبنی بر اینکه چک به عنوان  امانت از سوی شاکی به متهم سپرده شده وجود ندارد فلذا به  لحاظ عدم ا حراز تحقق  بزه 
انتسابی به استناد ماده 4 از قانون آئین دادرسی  کیفری رای بر برائت متهم صادر می گردد رای اصداری  غیابی و ظرف مدت بیست روز  از 
تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از  آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  خواهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان می باشد. 
1099706  رئیس شعبه 104  دادگاه کیفری دو اردبیل  - علیرضا قادری 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
  آقای بهمن کتابی دارای شناسنامه شماره 5655  به شرح دادخواست  به کاسه 1/730/97  از  این دادگاه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نمودهو چنین  توضیح داده که شا دروان  صدیقه نیری به شناسنامه 56   در تاریخ 1397/8/09 در اقامتگاه دائمی خود  بدرود  زندگی  گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر  است به: 1.  الهام کتابی فرزند    کتاب اله ش ش  105  نسبت با متوفی دختر 2. بهمن   کتابی   فرزند 
کتاب اله  ش ش  5655  نسبت با متوفی پسر  3. مهین دخت کتابی   فرزند کتاب اله ش ش  89 نسبت با  متوفی دختر  4. اسداله   کتابی   
فرزند کتاب اله ش ش  114  نسبت با  متوفی پسر 5. مهوش کتابی   فرزند کتاب اله  ش ش  114 نسبت با متوفی دختر  6. پریوش کتابی   فرزند 
کتاب اله  ش ش  52 نسبت با  متوفی دختر 7.  سعید کتابی   فرزند کتاب اله ش ش  2  موالید نسبت با متوفی پسر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  
کاس�ه پرونده 3/680/97  وقت رس�یدگی: 97/10/22 ، س�اعت 9 صبح  خواهان: مراد فقیرزاده فرزند حسینعلی با وکالت نبی اله یوسفی 
به آدرس کنگاور  جنب کانتری 11 دفتر وکالت نبی اله یوس�فی  خوانده : 1. مهران ثابت اس�دآبادی  فرزند رحمان 2. مجید ثابت  اسدابادی  
فرزند مهران به آدرس  هر دو نفر مجهول المکان خو استه: محکومیت  خواندگان  به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره سفته 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر و تادیه  از تاریخ سررسید لغایت  زمان اجرای حکم  بدوا صدور قرار 
تامین خواسته با وصف قبل از اباغ   خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده 
و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده به علت مجهول المکان بودن  خوانده  به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویزماده 73  قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه حمایت آگهی می شود تا خوانده  از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باا  جهت رسیدگی حضور  بهم رساند. چنانچه 

بعدا اباغی به وسیله  آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و  مدت آن ده روز است. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی کنگاور 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم نورطا دهنوی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست  به کاسه 1/728/97  از  این دادگاه درخواست  گواهی حصر وراثت نمودهو 
چنین  توضیح داده که شا دروان  حیدرعلی دلفانی احمدآبادی به شناسنامه 67 در تاریخ 97/09/12 در اقامتگاه دائمی خود  بدرود  زندگی  
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر  است به: 1.  مهین دلفانی احمدآبادی  فرزند حیدرعلی  ش ش  334 نسبت با متوفی  دختر  2.  
زرین تاج دلفانی احمدآبادی  فرزند حیدرعلی   به ش ش  199 نسبت با متوفی دختر 3. بابک دلفانی احمدآبادی  فرزند حیدرعلی  ش ش  
474 نس�بت با متوفی پس�ر  4. حسینعلی دلفانی احمدآبادی  فرزند حیدرعلی   به ش ش  378  نسبت با متوفی پسر 5. فانوس زرین تاج 
دلفانی احمدآبادی  فرزند حیدرعلی   به ش ش  348 نس�بت با متوفی دختر  7. ژیا دلفانی احمدآبادی  فرزند حیدرعلی   به ش ش  427 
نسبت با متوفی دختر   8.  نورطا  دهنوی فرزند دوستعلی ش ش  2 نسبت با متوفی همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم نماید و اا گواهی صادر خواهد شد. 
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان کنگاور 

آگهی مزایده اموال غیر  منقول  )اسناد رهنی(
 به  موجب پرونده اجرائی  کاسه 9601993  ششدانگ پاک بیست و دو هزار و بیست و هفت فرعی از  سیصد و پنجاه و هشت اصلی  بخش 
یک حومه  کرمانشاه  ذیل ثبت 141664  و صفحه 228  دفتر 1/758 به  نام آقای علیقلی  نجفی کاکاوند با حدود شماا  درب  و دیواریست  
بطول  هیجده متر و پنج سانتیمتر  به خیابان شرقا در سه قسمت اول دیواریست بطول  یک متر و نود سانتیمتر  به  قسمتی از خیابان  دوم  
دیواریست بطول  پانزده متر و شصت سانتیمتر  به قطعه سیصد و پنجاه و هفت تفکیکی  سوم دیوار به  دیوار بطول  دوازده متر و شصت و یک 
سانتیمتر  به قطعه سیصد و پنجاه و هشت تفکیکی  جنوبا  درب و دیواریست  بطول هیجده متر  و دوازده سانتیمتر   غربا درب و دیواریست 
بطول سیمتر و ده سانتیمتر در آدرس  کرمانشاه  شهرک مسکن بلوار گلها نبش کوی منبع آب جنب شعبه بانک سپه صادر شده است طبق 
سند  رهنی شماره 25185  دفترخانه 757 تهران در رهن  شرکت نفت پارس  قرار گرفته و طبق نظر  کارشناس رسمی   به مبلغ نود  میلیون 
و سه میلیون و سیصد و پنجاه و   نه هزار و نهصد و هفتاد و یک  ریال )مبلغ 90/003/359/971 ریال ( ارزیابی شده و  ششدانگ  پاک فوق  
عرصه و  اعیان ا حداثی  در زمینی  با موقعیت سه بر و به مساحت  عرصه برابر 543  متر مربع با کاربری تجاری مسکونی احداث شده دارای 
یک مورد بازداشتی در بررسی سوابق شهرداری  ماحظه گردید   که با افزایش تراکم و تغییر کاربری به تجاری ا داری به میزان دویست درصد 
با س�طح  اش�غال حداکثر 80 درصد تجاری در همکف و 40 درصد س�طح اشغال ا داری در طبقات مشروط به تامین پارکینگ  موافقت شده 
است. در  خصوص تهیه نقشه های مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان  و دریافت پروانه ساختمانی ثوابقی بدست نماید و فاقد پایانکار  
می باشد این بنا در تعداد 9 طبقه با اسکلت بتنی و سقف تیرچه و نمای سنگی احداث شده که ط بقات  زیرزمین  با راه دسترسی  دوگانه از 
راه پله و رامپ  شامل طبقه منفی یک زیرزمین در حد سفتکاری و تیغه کشی و فاز  اول تاسیسات که احتماا برای کاربری غیر از پارکینگ  
در نظر  گرفته شد ه که این موضوع  قاعدتا موجب تغییر در مفاد و  مبلغ  جریمه کمیسیون   ماده 100 خو اهد شد و  طبقات منفی دو و سه 
زیرزمین نیز برای  پارکینگ لحاظ شده است مساحت کل زیربنای طبقات زیرزمین در  حدود 1/238  متر مربع برآورد می گردد در خصوص 
طبقات  روی زمین نیز طبقه  همکف به مساحت زیربنای حدود 413  متر مربع و شامل راه پله و آسانسورهای   دوگانه و دو  واحد تجاری و نیم 
طبقه متصل به واحدهای تجاری  به مساحت زیربنای  حدود 143  متر مربع دارای پیشرفت فیزیکی در حد کف سرامیکو پوشش سقف کاذب 
با تایل  و در قسمت بالکن هر واحد دارای سرویس بهداشتی و آبدارخانه با کابینت و به صورت بهره برداری شده و با شغل مبلمان فروشی 
مشاهده گردید که ا لبته  در خصوص قطعی شدن مجوز تجاری آن و پیرو توضیحات فوق تردید وجود دارد در طبقات اول تا پنجم نیز که هر 
طبقه  به مساحت زیربنای حدود 430 متر مربع عاوه  بر راه پله و راهرو دسترسی و آسانسورهای   دوگانه واحدهای مختلف  احداث گردیده 
ا ند. بدین ترتیب هر یک از طبقات اول تا چهارم تعداد 5 واحد )احتماا اداری(  و در طبقه پنجم  نیز 4 واحد )احتماا  اد اری(  و در مجموع 
تعداد 24 واحد آپارتمانی در حال تکمیل می باشد  که باقیمانده عملیات ا جر ائی آنها به صورت اجمالی شامل مراحل انتهائی نصب شیرآات 
و کلید و پریزها و درهای  داخلی و کابینت آبدارخانه و تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و نقاشی فضاهای داخلی است   در خصوص وضعیت 
آسانسورها نیز شاسی کشی و ریل گذاری ونصب درب اسانسورها  در طبقات انجام شده ولی  در خصوص  تهیه و نصب  کابین و موتور اسانسور 
اطاعاتی بدست نیامد در پشت بام  نیز شیب بندی  و پوشش بام ساختمان  انجام گرفته است . نما سازی  دیوارهای جانبی هم در اضاع شمال 
و غرب و جنوب با سنگ در دیوار شرقی با پاستر ماسه سیمان اجرا شده است. در داخل ساختمان اجرای نرده های راه پله و نصب انشعابات 
زیربنائی در محل مشاهده نگردید  در خصوص سوابق بررسی شده در شهرداری نیز بابت هزینه پذیره علی الحساب تخلفات و عوارض سالیانه 
ب�ه مبلغ مجم�وع  30/342/636/654 ریال وبابت حکم تجدید نظر ماده 100 مبلغ 62/554/003/375 ریال )به مبلغ کل 82/896/640029 
ریال(   محکوم گردیده که هیچ پرداختی  در آن زمینه نداشته است. بعاوه تخلفات کسر پارکینگ  نیز تاکنون تعیین تکلیف نشده است 
پس از  کسر مبالغ جریمه قطعی شده مندرج در نامه شهرداری منطقه  5 کرمانشاه به مبلغ 82/896/640/029  ریال  و کسر  مبلغ برآوردی 
حدود 18/000/000/000  ریال بابت کسری تعداد 36  پارکینگ و با یادآوری این موضوع تغییر کاربری زیرزمین منفی یک و کسری پارکینگ 
آن و   سایر جرایم ا حتمالی  تعیین تکلیف نشده است ضمنا فردی به نام ابوالقاسم  یزدی طی وارده به شماره 97/8/28- 45009982  مستند 
به مدارک پیوستی اعام نمود که یکی از مغازه ها که مبل فروشی می باشد به مساحت 215  متر مربع در تصرف وی به عنوان مستاجر به 
مبلغ یک میلیارد ریال  ودیعه و ماهیانه هفتاد و پنج میلیون ریال از تاریخ 97/1/7   الی 97/1/7  به موجب قرارداد اجاره می باشد پاک فوق 
از س�اعت 9 الی 12 روز س�ه شنبه   مورخ 97/10/11  در اجرای اسناد رسمی کرمانشاه و اقع در بلوار بنت الهدی روبروی فرمانداری  از طریق 
مزایده به فروش  می رسد مزایده از مبلغ مزایده شروع و به بااتین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به ذکر است پرداخت بدهی  
های مربوط به آب، برق،  گاز  اعم حقوقی از حق انشعاب   و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها با شد و   نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل ما زاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده  نقدا 
وصول می گردد ضمنا ملک بیمه نمی باشد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.  تاریخ انتشار: 97/9/21
9174 رئیس اجرای اسناد رسمی  کرمانشاه -  قادری 

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای غامعلی الهی دارای ش�ماره شناس�نامه 2بش�رح دادخواست بکاس�ه1/97/800/ازاین شورا درخواس�ت گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه قائمی به شناس�نامه 6449667613درتاریخ 97/6/4در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-غامعلی الهی ف محمد حس�ین ش ملی1063328871ت ت 1324/1/3همسرمتوفی اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
483-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان علی آباد کتول-شیخ نظری

رونوشت آگهی حصر وراثت
عبداله ابراهیمی دارای شناس�نامه ش�ماره 595 بشرح دادخواست به کاس�ه 970403 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان نیاردادگر بشناسنامه 197 در تاریخ 94/10/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 
است به1- س�کینه ابراهیمی فرزندعباس�قلی ش ش462ت ت30فرزندمتوفی2.کلثوم ابراهیمی تیمورابادی فرزندعباسقلی ش ش506ت 
ت33فرزندمتوفی3.عبداله ابراهیمی فرزندعباس�قلیش ش595ت ت44فرزندمتوفی4.ش�هربانوابراهیمی تیمورابادی فرزندعباسقلی ش 
ش6400022570ت ت50فرزندمتوفی5.حواابراهیمی تیمورابادی فرزندعباس�قلی ش ش693ت ت51فرزندمتوفی .اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3310- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط- قربان زاده

اباغ وقت رسیدگی
شماره بایگانی 970042- بدینوسیله به متهم متواری ومجهول المکان فرشادیوسفی اباغ میگردد تادرتاریخ 97/11/6 ساعت 12 جهت دفاع 
ازاتهام انتسابی آدم ربابی باوسیله نقلیه  نسبت به شیرین نادری پوردراین دادگاه حاضرشونددرغیراینصورت تصمیم مقتضی اتخاذخواهدشد.
3314-مدیردفتردادگاه کیفری یک شهرستان مهاباد

آگهی احضار
به استناد پرونده شماره 970180 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمویم و انقاب مهاباد عثمان جمالی فرزندعزیزمتهم است به حمل و نثگهداری 
یک بطری آبجوونصب پاک جعلی به خودرو که فعا متواری و مجهول المکان است لذا به استناد ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمویم و انقاب درامور کیفری به نامبرده اباغ می ش�ود که ظرف مدت یکماه از تاریخ نش�رآگهی ازم است جهت رسیدگی و دفاع از خود 
دربرابر اتهام وارده درشعبه اول بازپذسی دادسرای عمویم و انقاب مهاباد حاضر شوند درصورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ نشرآگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد.نتیجه عدم حضورجلب است
3313-بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمویم و انقاب مهاباد-عبدالصمدمحمدی

6- اجرائیه
مشخصات محکوم له : حمیده حبیب پور، فرزند : ایرج، نشانی : استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- میدان شهدا ک داروخانه 
فروس ساختمان کلنیک دانیال مشخصات محکوم علیه : سیدمرتضی مسعودزاده ، فرزند : سیدامجد، نشانی : کرمان- کرمان – مرکزی – 
کرمان خ شفا ک 9 پ 77 طبقه 2 مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم لهم : حکیمه حسنی کبوترخانی ، فرزند : محمد، 
نشانی : کرمان- کرمان – خیابان فلسطین طبقه فوقانی داروخانه نجات ، نوع رابطه : وکیل حمیده حبیب پور محکوم به : به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609973470201027 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 95/000/000 ریال 
بابت یک فقره چک مستند دعوی به شماره 363073 مورخ 95/2/1 عهده بانک رسالت و هزینه دادرسی به مبلغ 3/460/000 ریال و خسارت 

تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه از تاریخ چک تا زمان وصول آن و نیم عشر دولتی.
669 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

7- تجدیدنظر
تجدیدنظرخواه: علی علینقی لنگری، فرزند : اس�داله، شغل : آزاد، نش�انی : کرمان خ گوهری مقابل آموزش و پرورش ، تجدیدنظرخوانده : 
نیازعلی نظریان، نشانی : مجهول المکان ، تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 676- 97 در پرونده شماره کاسه 190-96 ، دایل و منضمات 
دادخواست : تصویر کارت شناسایی – رای و ایحه ای که متعاقباً توسط وکیل ارائه می گردد. اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره 676 – 
97 مورخ 97/7/29 از دادگاه عمومی ماهان که در تاریخ 97/8/1 اباغ شده است درخواست رسیدگی مجدد می نمایم ضمنا رونوشت دادنامه 
بدوی و ایحه اعتراضیه و سایر مدارک که جمعا – برگ می باشد پیوست دادخواست تقدیم می گردد. و ازم به ذکر است که قصد استفاده از 

وکیل دارم و ایحه تجدیدنظر خواهی ام حداکثر ظرف یک هفته آینده ارائه خواهد شد.
676 دادگاه عمومی بخش ماهان

8- دادنامه
پرونده کاسه 9609983468100253 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9609973468100706 خواهان 
: خانم زهرا خالقی قنات غستانی فرزند اکبر به نشانی کرمان – کرمان خ شیخ احمد کافی شمالی ک 32 پ 23 خواندگان : 1- آقای محمود 
جعفری فرزند حسین به نشانی کرمان – کرمان بزرگراه امام نبش ک 51 ، 2- آقای احمد عباسپور فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان خواسته 
: الزام به تنظیم سند خودرو  گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کاسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام 
داشته، لذا با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا خواهان 
خانم زهرا خالقی قنات غستانی فرزند اکبر به طرفیت خواندگان 1- آقای محمود جعفری 2- آقای احمد عباسپور دادخواستی به خواسته 
صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 45- 933 ص 78 تقدیم نموده شورا 
با توجه به اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و همچنین در جلسه رسیدگی و با توجه به قولنامه ارائه شده توسط خواهان که به امضا 
طرفین رسیده و خواهان از خودروی مورد دعوی هیچگونه مدرکی ندارد و قولنامه مضبوط در پرونده عادی می باشد و طبق استعامی که از 
راهنمایی و رانندگی به عمل آمد آخرین مالک خوانده ردیف دوم می باشد که با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده یک نوبت وقت رسیدگی 
از طریق جراید آگهی ش�د ولی خوانده فوق الذکر در محل ش�ورا حاضر نشد بنابراین از آنجا که خواهان اسناد خودرو را در دست ندارد و از 
طرفی طبق گزارش شماره 164= 291712/94/30 مورخ 96/5/14 ازپلیس آگاهی ف.ا کرمان خودروی فوق الذکر تا تاریخ 96/5/13 فاقد هر 
گونه س�ابقه سرقت می باش�د لذا شورا به اس�تناد مواد 223، 219، 10  و 376قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی پراید به شماره انتظامی 45- 933 ص 78 در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره 
غیابی محسوب و ظرف 20 روزاز تاریخ اباغ قابل واخواهی و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی دادگستری 
کرمان میباشد و چون خوانده ردیف اول مالک رسمی خودرو نمی باشد به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و 

اعام می گردد قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی کرمان می باشد.
253 شورای حل اختاف شماره 21 شهرستان کرمان

9- دادنامه
پرونده کاسه 9609983467200665 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973467200593 خواهان 
: آقای قاسم عبدالعلی نژاد فرزند حسن به نشانی کرمان- کرمان خ شیخ احمد کافی شمالی ک 9 مقابل مدرسه ساختمان 2 طبقه خواندگان 
: 1- آقای سعید آشورزاده فرزند مجید به نشانی کرمان- خ شهید محمدیان مغازه 7 سمت راست درب کرکره سفید 2- آقای میثم ماهانی 
فرزند احمد به نش�انی کرمان- خ مدیریت خ حکیم ک 12 س�مت راس�ت 5 در به اخر جنب س�وپر خواس�ته : الزام به تنظیم س�ند رسمی 
موتورسیکلت گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه 
فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر تحت نظر ماحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعام داشته، لذا با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 
آقای قاس�م عبدالعلی نژاد فرزند حس�ن به طرفیت 1- آقای میثم ماهانی فرزند احمد 2- آقای س�عید آشورزاده فرزند مجید مبنی بر الزام 
خواندگان به تنظیم و انتقال سند یکدستگاه موتورسیکلت به شماره پاک 815/72222 مقوم از حیث صاحیت محاکم 34/000/000 ریال با 
توجه به اینکه خواهان اظهار داشته که به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی در تاریخ 94/6/9 موتورسیکلت مذکور را از خوانده ردیف دوم 
آقای سعید آشورزاده خریداری نموده و ثمن معامله را به میزان 18/000/000 ریال نقدا و مابقی را به مبلغ 16/000/000 ریال طی یک فقره چک 
به شماره 821142 عهده بانک ملی به تاریخ سررسید 94/7/15 به فروشنده پرداخت نموده است و ضمن معامله فروشنده متعهد به تنظیم و 
انتقال سند موتورسیکلت گردیده است با توجه به اظهارات خواهان شورا از خواندگان دعوت به عمل آورده که علیرغم اباغ قانونی و اطاع 
از وقت رسیدگی در شورا حضور نیافته اند و ایحه ای هم که حاکی از دفاع موثری باشد به شورا ارائه نکرده است لذا با توجه به جمیع اوراق 
و مستندات پرونده به ویژه استعام از اداره راهنمایی و رانندگی که اخرین مالک اتومبیل را آقای میثم ماهانی فرزند احمد معرفی نموده است 
و همچنین اداره آگاهی استان کرمان که اعام نموده موتورسیلکت مذکور تا تاریخ 95/1/14 فاقد هرگونه سابقه سرقت یا تعقیب می باشد 
و مواد 10 و 226 و 219 قانون مدنی و مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی شورا دعوی را در حق خواهان موجه تلقی و خواندگان را ملزم به 
حضور در احدی از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم و انتقال موتورسیکلت موصوف بنام خواهان می نماید. رای صادر شده غیابی بوده و ظرف 
20 روز از تاریخ نشر آگهی در روزنامه کثیراانتشار سراسری قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضا مدت واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل 

اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی کرمان می باشد.
665 شورای حل اختاف شماره 19 کرمان

10- حصروراثت
آقای رحیم باباخانی فرزند یارعلی دارای شناسنامه 3170018523 بشرح دادخواست شماره 970410 مورخ 1397/9/13 توضیح داده شادروان 
یارعلی باباخانی فرزند خانعلی بشناسنامه 1 در تاریخ 1376/10/29 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- رحیم 
باباخانی ش.ش 3170018523 متولد 1368فرزند متوفی. 2- وحید باباخانی ش.ش 3 متولد 1358 فرزند متوفی. 3- مهدیه باباخانی ش.ش 
4 متولد 1361 فرزند متوفی. 4- مجید باباخانی ش.ش 106 متولد 1355 فرزند متوفی. 5- سعید باباخانی ش.ش 1 متولد 1362 فرزند متوفی. 
6- زیبا باباخانی ش.ش 2 متولد 1360 فرزند متوفی. 7- خورش�ید مرادی عس�کری فرزند شاه حسین ش.ش 2 متولد 1329 همسر متوفی. 
تعداد وراث 7 نفر.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
410 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

11- حصروراثت
آقای یاسین عباس�ی فرزند محسن دارای شناسنامه 2980859801 بشرح دادخواست ش�ماره 97/5/660 مورخ 1397/9/18 توضیح داده 
شادروان محسن عباسی فرزند عباس بشناسنامه 604 در تاریخ 1397/9/3 در شهر طاشان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- ایران حقانیت فرزند علی ش.ش 335 متولد 1325 صادره از کرمان مادر متوفی. 2- فاطمه دهقانی باغچمگی فرزند محمد ش.ش 6 متولد 
1349 صادره از بم همسر متوفی. 3- یاسین عباسی فرزند محسن ش.ش 2980859801 متولد 1375 صادره از کرمان پسر متوفی.  لذا مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف 
مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
660 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آسا اندیش سهامی خاص 

به شماره ثبت 424901 و شناسه ملی 10320766029
 به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/07 
به اس�تناد مجوز ش�ماره 96/940129 مورخ 1396/11/25 بیمه ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس 
: شهرس�تان تهران - بخش مرکزی - ش�هر تهران-شهید بهشتی-
خیابان س�ینک-خیابان شهید برادران کاووس�ی فر-پاک 47-برج 
میترا-طبقه هفتم-واحد 3 به کد پستی1577953149 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )312525(
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آسا اندیش سهامی خاص 

به شماره ثبت 424901 و شناسه ملی 10320766029 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/11/07 به استناد مجوز ش�ماره 96/940129 مورخ 1396/11/25 
بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : وحید غفارزاده با ش�ماره ملی 
4131974665 و افسانه موسوی با شماره ملی 3490046714 وآفرین 
السادات رنجبر هفدانی با شماره ملی 1285186818به سمت اعضای 
هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند: مهدی بختکی یولقون 
آغاج به شماره ملی 0068154798 به سمت بازرس اصلی واصغر کوهی 
خطب به شماره ملی 1552774341 به سمت بازرس علی البدل برای 

مدت 1 سال مالی انتخاب شدند
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )312526(
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آسا اندیش سهامی خاص 

به شماره ثبت 424901 و شناسه ملی 10320766029 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/07 به استناد 
مجوز شماره 96/940129 مورخ 1396/11/25 بیمه ایران تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : وحید غفارزاده با شماره ملی 4131974665 به 
س�مت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره افس�انه موسوی با شماره 
مل�ی 3490046714 به س�مت نای�ب رئیس هیئ�ت مدیره آفرین 
الس�ادات رنجبر هفدانی با ش�ماره ملی 1285186818 به س�مت 
عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با 
امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر ش�رکت و اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر ش�رکت معتبر 

می باش�د. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312527(

5- حصروراثت
خانم فاطمه احمد یوسفی فرزند دادعلی دارای شناسنامه 3031932528 شرح دادخواست شماره 970493 مورخ 1397/9/17 توضیح داده 
ش�ادروان دادعلی احمد یوس�فی فرزند حسین بشناسنامه 249 در تاریخ 1387/6/4 در ش�هر عنبرآباد فوت شده و وراث حین الفوت وی 
عبارتند از : 1- فائزه احمد یوس�فی گیومروی فرزند دادعلی ش.م 3030804232 فرزند متوفی. 2- فاطمه احمد یوس�فی گیومروی فرزند 
دادعلی ش.م 3031932528 فرزند متوفی. 3- محمود احمد یوسفی گیومروی فرزند دادعلی ش.م 3030838587 فرزند متوفی. 4- محمد 
احمدیوسفی گیومروی فرزند دادعلی ش.م 3031632222 فرزند متوفی .  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
493 شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان عنبرآباد

آگهی مفقودی
برگ س�بز خودرو سواری پراید رنگ سفید مدل 1390 به ش�ماره موتور 401538  به شماره شاسی  
S 1412290735987 ب�ه ش�ماره انتظامی ای�ران 38 –462 ب 35 متعلق به آقای اکبر فاح قنبری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
    دادنامه 289

آگهی مفقودی 
پروانه اش�تغال به کار مهندس�ی به ش�ماره 04021000637 به تاریخ صدور 1394/1/23 از وزارت راه 
و شهرس�ازی بنام اینجانب عباس باباحاجی فرزند عزیز به ش�ماره شناس�نامه 18892 به کد ملی 
0084595809 مفق�ود گردی�ده و از درجه اعتبار س�اقط میگردد.          تاریخ چ�اپ اول : 97/9/14   

تاریخ چاپ دوم : 97/9/21 
      دادنامه 285

برگ اجرائیه
مش�خصات محکوم له نام: مجتبی نام خانوادگی: مرادی نام پدر:- نش�انی محل اقامت : - مشخصات محکوم علیه نام : فرهاد نام خانوادگی: 
ش�کوری .نام پدر: -نش�انی محل اقامت : مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شماره 447/97/5/22 شورای حل اختاف شعبه شهر 
جدید هشتگرد محکوم علیهم محکوم است به پرداخت سی و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصدوبیست و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت زمان وصول طبق شاخص تورمی اعامی بانک مرکزی در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی درحق دولت.محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:1-پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2-ترتیبي براي پرداخت محکوم به  بدهد. 3-مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد. و 
در صورتیکه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی 
ندارد صریحاً اعام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 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 قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4-عاوه بر موارد باا که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 

های مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است . توجه نموده و به آن عمل نمایند.   
شماره دادنامه 253     شورای حل اختاف شهرجدید هشتگرد                     

آگهی مفقودی 
مجوز تاس�یس مرکز آموزشی زبانهای خارجی دخترانه دراستان البرز-شهرستان نظرآباد به شماره 
سریال 4000581 به تاریخ صدور 1391/5/2 صادره از طرف رئیس شورای نظارت مدارس و مراکز غیر 
دولتی متعلق به خانم مریم بکان فرزند غیاث به شماره ملی 4899110103 در تاریخ 94/4/25 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.   تاریخ چاپ اول : 97/9/21      تاریخ چاپ دوم :  97/9/28
    دادنامه 293

      اخطاریه
ن�ام اخط�ار ش�ونده:محمد رضایی ب�ه نش�انی:مجهول المکان مح�ل حضور:حوزه نهم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان بهارس�تان وقت 

حضور:1397/10/2  ساعت:16:15در وقت مقرر در جلسه رسیدگی حاضر شوید.
    م الف/201        شعبه 9 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

اخطاریه
نام اخطار شونده:1-حمیدرضاکریمی2-س�ید جواد گابگیران  هردو به نش�انی:مجهول المکان محل حضور:حوزه 16 ش�ورای حل اختاف 

شهرستان بهارستان وقت حضور:1397/10/24  ساعت:16:00علت حضور:جهت رسیدگی.
     م الف/202     شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

     اخطاریه
نام اخطارشونده:سعید ترکی به نشانی:مجهول المکان محل حضور:حوزه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان وقت حضور:1397/10/26 

ساعت 15:30علت حضور:وقت رسیدگی.
    م الف/203     شعبه 16 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی
آقای محمد یوسفی راسته کناری به ش ش 9316 مطابق دادخواست تقدیمی به کاسه پرونده 868/11/97 از این شعبه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده ککه شادروان حسین یوسفی راسته کناری به ش ش 12 در تاریخ 1397/8/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-محمد یوسفی راسته کناری ش ش 9316تاریخ تولد 1361 صادره از 
تهران نسبت با متوفی:پسر2-لیا یوسفی راسته کناری ش ش 9297 تاریخ تولد 1358 صادره از تهران نسبت با متوفی:دختر3-آزاده یوسفی 
راسته کناری ش ش 0012426431 تاریخ تولد 1369 صادره از تهران نسبت با متوفی:دختر4-زهرا یوسفی راسته کناری ش ش 6660238409 
تاریخ تولد 1377 صادره از اسامشهر نسبت با متوفی:دختر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات  مقدماتی درخواست مذبور را 
باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اا گواهی مربوط صادر خواهد شد.
م الف/204   رئیس شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی
ش�ماره کاس�ه پرونده:721/2/96     تاریخ صدور رای: 97/7/22   ش�ماره دادنامه:777/97مرجع رس�یدگی: شعبه 2 قاضی شورای حل اختاف 
شهرستان مسجدسلیمان  خواهان: ایرج حاتمی آدرس: مسجدسلیمان_ ریل وی_جنب مسجد حضرت ابوالفضل عباس خوانده:1-الهام جمشیدی 
2-ابراهیم شهنی آدرس: مجهول المکان  خواسته:  الزام به انتقال سند 2-الزام به تسویه حساب خافی ماشین 3-مطالبه رأی قاضی شورادر خصوص 
دعوی ایرج حاتمی فرزند محمدحسین به طرفیت خواندگان1-الهام جمشیدی 2-ابراهیم شهنی به خواسته های 1-الزام به انتقال سند خودرو پراید 
مدل 1386 بشماره پاک 18ت965   2-الزام خوانده ردیف دوم به تسویه خافی ماشین دارایی معاینه فنی و تحویل یک جفت استیک 3- مطالبع 
مبلغ 3میلیون تومان بابت تعمیر گیربکس کمپرسور و خرید استیک قاضی شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده اظهارات خواهان و مجهول 
المکان بودن خوانده ردیف اول و نظر به اینکه نشر آکهی گردیده است دعوی خواهان را نسبت به خواسته اول ثابت تشخیص داده و  با استناد به مواد 
219 و 220 و 222 قانون مدنی حکم به الزام خوانده  ردیف اول به انتقال سند خودرو پراید مدل 1386 بشماره پاک 18ت 965 ایران 14  نسبت به  
خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ واخواهی نزد همین شعبه و پس از بیست روز قابل تجدید 
نظرخواهی در دادگاه عمومی شهرستان مسجدسلیمان می باش و نسبت به خواسته دوم و سوم و نسبت به خوانده ردیف دوم دعوی ثابت تشخیص 

نداده و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر میگردد.
شماره:6663قاضی شعبه2شورای حل اختاف مسجدسلیمان-صاحی                                 

آگهی
کاسه پرونده : 384/3/97     شماره دادنامه : 1051/97  تاریخ صدور رای97/9/3مرجع رسیدگی کننده : شعبه 3 قاضی شورای حل اختاف شهرستان 
مسجدسلیمان خواهان: مهرداد آرین    نشانی: سه راه مخابرات- دفتر وکالت کریموندخوانده : 1-پریسا امیری 2-سید حسین عسکری    نشانی : مجهول 
المکان3-تورج باقری بیرگانی نشانی: 8بنگله- شهرک آزادی رو به روی منزل عیدی وندی خواسته : مطالبه رای قاضی شورادر خصوص دادخواست آقای 
مهرداد  آرین با وکالت آقای سهراب کریموند بطرفیت خانم پریسا امیری و آقایان سید حسین عسکری و تورج باقری بیرگانی به خواسته الزام خواندگان 
به انتقال جواز یک قبضه اسلحه به شماره 1141049 و شناسه جواز 013219821765 مقوم به سیصد و ده هزار تومان با استناد قولنامه بدین شرح که وگیل 
خواهان اظهار میدارد موکل به موجب مبایعه نامه 94/10/5 مبادرت به انعقاد قرارداد به جهت خرید یک قبضه اسلحه از خوانده ردیف سوم می نماید که 
نامبرده اسلحه فوق را از خوانده ردیف دوم اقای سید حسن عسکری خریداری نموده است نظر به اینکه جواز اسلحه بنام خوانده ردیف اول خانم پریسا امیری 
می باشد خواهان الزام خواندگان به انتقال جواز یک قبضه اسلحه با مشخصات ستون خواسته در حق موکل می باشم شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده 
و امضا خوانده ردیف سوم در ذیل مبایعه نامه موجود در پرونده که از هرگونه ایراد و اعتراض مصون نامه و با توجه به نامبرده طی یک فقر مبایعه نامه اسلحه 
را از خوانده ردیف دوم خریداری نموده و با توجه به اینکه جواز اسلحه فوق بنام خوانده ردیف اول می باشد و با عنایت به استعام واصله از مدیریت اسلحه 
و مهمات شهرستان مسجدسلیمان مبنی بر قابل انتقال بودن اسلحه و نظر به  اینکه خواندگان علیرغم اباغ قانونی و نشر آگهی ایحه ای ارسال ننموده اند 
و دفاعی بعمل نیاورده اند که مورد امعان نظر واقع گردد لهذا دعوئی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر الزام 
خوانده ردیف اول به انتقال جواز یک قبضه اسلحه به شماره 1141049 و شناسه جواز 013219821765 در حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره 
در خصوص خوانده ردیف اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی نزد قاضی شورا و سپس طی بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم دادگستری شهرستان مسجدسلیمان می باشدو اما در خصوص خوانده ردیف دوم و سوم مستندا به بند 4 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی 

دعوی متوجه نامبردگان نمی باشد لذا قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعام میدارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی می باشد.
شماره:6664قاضی شعبه 3 شورای حل اختاف مسجدسلیمان-چعباوی                                                              

مفقودی 
 برگ س�بز س�واری خودرو پژو هاچ بک ، تیپ  206TU3 مدل 1388 به شماره موتور 14188007591 و 
شماره شاسی  NAAPO3ED99J047959 به رنگ  سفید – روغنی به شماره انتظامی  ایران 96 – 329 
ص 85  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . ضمنا خودرو مذکور نیم موتور به شماره سریال 

5446150 تعویض نموده است . 
 275- شاهرود 

مفقودی 
مجوز حمل ساح ساچمه زنی یک لول ته پر ، مدل کوسه ، کالیبر 12 به شماره بدنه SH-780334 متعلق 
به محمود جالی فرزند حسن ش ش 50 به کد ملی 4590970831 از تاریخ 95/12/1 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است . 
277- شاهرود 

آگهی اباغ  دادخواست و ضمایم تجدیدنظر خواهی به یاسین صادقی 
تجدید نظر خواه فاطمه ایات آهنگر دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده یاسین صادقی فرزند شاهین نسبت به دادنامه 
شماره 9709972910410302 در  پرونده کاسه 9609982910410220   شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس تقدیم که طبق  موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
مدیر دفتر  دادگاه حقوقی  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس ، اسماعیل شایسته،

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فلقد سند رسمی   برابر رای شماره 139760301081005032 مورخه 7/ 8/ 97  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض اعظم بخشائی پور فرزند 
محمد حسن  بشماره شناسنامه 372    صادره از تهران    در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 188/45     متر مربع در قسمتی 
از پاک  1625  فرعی از  8 اصلی  واقع در بومهن خیابان حاج منصور کوچه زیتون کوچه زرین بن بست ستاره پاک 12   خریداری از مالک رسمی 
در ازای سهم مشاعی محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید . ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : 97/9/21 و تاریخ انتشار. نوبت دوم :6/10/ 97
 اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

آگهی عدم انجام افراز پاک ثبتی 175/4 واقع در بخش  6 سمنان 
چون خانم راضیه فامیلی وکیل وراث حسین فامیلی پیرو آگهی  دعوت به افراز شماره 484 مورخه 1397/07/02 منتشره در روزنامه اقتصاد مردم 
درخواست افراز پاک ثبتی 175/4  واقع در بخش  6 سمنان را نموده است و با توجه به طی تشریفات قانونی افراز و فروش اماک مشاع و آئین نامه 
اجرایی  آن و با عنایت به تنظیم صورتجلسه  عدم انجام افراز به شماره 17755- 1397 مورخه 1397/09/11 به موجب این آگهی صورتجلسه   مذکور 
به علت معلوم نبودن اقا متگاه سایر مالکین مشاعی جهت درج در روزنامه کثیر اانتشار جهت  اباغ  به سایر مالکین به شرح ذیل و یا سایر افراد ذینفع  
اباغ می گردد. ازم به ذکر است چنانچه اعتراضی  از طرف افراد مذکور و جود داشته باشد از تاریخ انتشار  ظرف مدت ده روز در  مراجع ذیصاح قابل 

رسیدگی  می باشد. مالکین مشاعی: آقای  علی اکبر یاسایی و راضیه فامیلی وکیل وراث  مرحوم حسین  آقا فامیلی. 
1075  رئیس  ثبت  اسناد و اماک شهرستان سمنان -  روانبخش قنبری 

آگهي موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
       چون دراجراي قانون فوق الذکروبموجب راي شماره 139560318011011011735-1397/8/30هیات حل اختاف مستقر درثبت اسنادصومعه 
سرا تصرف مالکانه سیدحامدهاشمي نژاد  فرزند   جمشید درششدانگ یک قطعه از پاک33اصلي واقع درقریه ملکسر  سنگ اصلي32 بخش25 
گیان بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه ومحوطه بمساحت327,91 مترمربع از  ازطرف هیئت مذکور احراز گردیده وپاک245 براي 
آن منظور شده لذا براساس مفادماده 1قانون فوق دردونوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود چنانچه کسي نسبت به صدور سندمالکیت متقاضي بشرح 
مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشارآگهي بمدت 2ماه اعتراض خودراباین اداره تسلیم ورسید اخذنماینددرغیراینصورت پس ازانقضاي 
مدت مذکور برابرمقررات نسبت بصدور سندمالکیت اقدام میگردد وصدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. تاریخ 

انتشارنوبت اول : 97/9/21 تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/10/6
1005   رئیس ثبت اسنادواماک شهرستان صومعه سرا- علی کاظمی پاکدل

آگهي موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي
       چون دراجراي قانون فوق الذکروبموجب راي شماره 139560318011011011734-1397/8/30هیات حل اختاف مستقر درثبت اسنادصومعه 
سرا تصرف مالکانه سیدحامدهاشمي نژاد  فرزند   جمشید درششدانگ یک قطعه از پاک33اصلي واقع درقریه ملکسر  سنگ اصلي32 بخش25 
گیان بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه ومحوطه بمساحت511,81 مترمربع از  ازطرف هیئت مذکور احراز گردیده وپاک244 براي 
آن منظور شده لذا براساس مفادماده 1قانون فوق دردونوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود چنانچه کسي نسبت به صدور سندمالکیت متقاضي 
بشرح مذکور اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشارآگهي بمدت 2ماه اعتراض خودراباین اداره تسلیم ورسید اخذنماینددرغیراینصورت پس 
ازانقضاي مدت مذکور برابرمقررات نسبت بصدور سندمالکیت اقدام میگردد وصدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

شد.تاریخ انتشارنوبت اول : 97/9/21تاریخ انتشارنوبت دوم : 97/10/6
1006   رئیس ثبت اسنادواماک شهرستان صومعه سرا- علی کاظمی پاکدل

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره پرونده 970387 آقای / خانم  احمد تآتس�آتش 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 8-  زهره آتش پوش شماره شناسنامه 925 نام پدرداود نسبت دختر 9-  فاطمه آتش پوش شماره شناسنامه 4058 
نام پدرداود نسبت دختر 10-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
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511/166رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  مریم نصرتی   داراي شناسنامه شماره 67081 به شرح دادخواست به کاسه 1260-97 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان برات نصرتی  به شناسنامه 41157 در تاریخ 97/4/15 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-مرضیه نصرتی فرزند برات ش ش 39424 ت ت 1359 ص مشهد فرزند متوفی 2- هادی نصرتی 
فرزند برات ش ش 67080 ت ت 1346 ص مش�هد فرزند متوفی 3- محمد نصرتی فرزند برات ش ش 1003 ت ت 1337 ص مش�هد فرزند 
متوفی 4- مهدی نصرتی فرزند برات ش ش 56254 ت ت 1342 ص مشهد فرزند متوفی 5-حسین نصرتی فرزند برات ش ش 76617 ت ت 
1352 ص مشهد فرزند متوفی 6- مریم نصرتی فرزند برات ش ش 67081 ت ت 1348 ص مشهد فرزند متوفی 7-فاطمه نصرتی فرزند برات 
ش ش 111 ت ت 1344 ص مشهد فرزند متوفی 8- موسی نصرتی فرزند برات ش ش 76616 ت ت 1351 ص مشهد فرزند متوفی 9- زهرا 
مظفری فرزند موسی ش ش 5 ت ت 1321 همسر متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/167رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  فاطمه رضائی ازقر  داراي شناس�نامه شماره 86143 به شرح دادخواست به کاس�ه 1266-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بی بی عزت حسینی  به شناسنامه 1068 در تاریخ 1386/2/8 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سید رضا رضائی ازغدی فرزند حسین ش ش 5 ت ت 1347 ص بینالود 
فرزند متوفی 2-س�ید امیر هوش�نگ رضائی فرزند حسین ش ش 23141 ت ت 1367 ص مشهد فرزند متوفی 3- محمد علی رضائی ازقد 
فرزند حس�ین ش ش 2754 ت ت 1359 ص مش�هد فرزند متوفی 4- زهرا س�ادات رضائی ازقد فرزند حسین ش ش 86144 ت ت 1352 
ص مشهد فرزند متوفی 5- فاطمه رضائی ازقد فرزند حسین ش ش 86143 ت ت 1352 ص مشهد فرزند متوفی 6- صدیقه باقری فرزند 
حبیب اله ش ش 91 ت ت 1304 ص مشهد مادر متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/168رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه ثریا میرزابیگی  داراي شناسنامه شماره 457 به شرح دادخواست به کاسه 972221ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان غام میرزا بیکی  به شناسنامه 209 در تاریخ 95/12/19 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-نصرت شکارچی ویرانی ش ش 1860 ص مشهد همسر 2- ثریا میرزابیگی ش ش 457 ص 
مش�هد فرزند 3-فاطمه میرزابیگی ش ش 458  ص مش�هد فرزند متوفی 4- زهرا میرزابیگی ش ش 26119  ص نیش�ابور فرزند 5-رقیه 
میرزابیگی ش ش 9  ص چناران فرزند 6- ام البنین میرزابیگی ش ش 2940  ص مشهد فرزند 7- علی میرزابیکی ش ش 42916 ص مشهد 
فرزند 8- جواد میرزابیگی ش ش 1026 ص مش�هد فرزند 9-حس�ین میرزابیگی ش ش 426 ص مشهد فرزند –متوفی ورثه دیگری ندارد   
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 شد0رایگان
رئیس شعبه 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/169رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حسین جایری خرق  داراي شناسنامه شماره 7644 به شرح دادخواست به کاسه 90/970879 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی جایری خرق به شناس�نامه 8920 در تاریخ 88/9/22 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا نصیری ش ش 1340/505 ص قوچان همسر 2- حسین جایری 
خ�رق ش ش 1365/7644 فرزن�د 3- لیا جایری خرق ش ش 1360/1732 فرزند 4- منص�وره جایری خرق ش ش 1363/3474 فرزند 
5- فاطمه جایری خرق ش ش 0921428642 /1370 فرزند –مرحوم ورثه دیگری ندارد   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 90 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

511/170رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه جوانمرد داراي شناس�نامه شماره 1892 به شرح دادخواست به کاسه90/970942  ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد حسن جوانمرد  به شناسنامه 1349 در تاریخ 89/11/24 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا جوانمرد ش ش 1327/1892 همسر متوفی 2- حسین جوانمرد ش 
ش 1367/85 فرزند 3- عباسعلی جوانمرد ش ش 1353/2951 فرزند 4- محمد رضا جوانمرد ش ش 1365/53 فرزند 5- فاطمه جوانمرد 
ش ش 1358/3359 فرزن�د 6-معصوم�ه جوانمرد ش ش 1345/2638 فرزند 7- علی اکبر جوانمرد ش ش 1362/25 فرزند –متوفی ورثه 
دیگری ندارد   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 90 شوراي حل اختاف مشهد

511/171رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا رجائی  داراي شناس�نامه ش�ماره 62812 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 972314 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ین بهلولی جالی  به شناس�نامه 4 در تاریخ  96/12/11دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-زهرا رجائی ش ش 62812 ص مش�هد همس�ر 2- جال بهلولی ش ش 
0920082162 ص مشهد فرزند 3- رضا   بهلولی ش ش  3200  ص مشهد فرزند 4- جواد بهلولی ش ش  2144 ص مشهد فرزند 5- معصومه 
بهلولی ش ش  22968   ص مشهد فرزند متوفی 6-زهره  بهلولی ش ش  10473 ص مشهد فرزند متوفی –متوفی ورثه دیگری ندارد 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 243 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد

511/172گواهی حصر وراثت 
 اقای حسن رضایی  به شناسنامه  شماره به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 972360 تقدیم 
این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان غامحسین رضائی  به شناسنامه شماره  18در تاریخ  95/11/28 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-ماندگار رضایی ش ش 254 ص شاهرود فرزند متوفی 2-حسن رضایی ش ش 5 ص 
ش�اهرود فرزند 3- حس�ین رضایی ش ش 80408 ص مشهد فرزند 4- نرگس خاتون رضایی ش ش 279 ص شاهرود فرزند  و متوفی ورثه 
دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750750 و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا 
ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 95/11/28 در وقت 
فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که 
ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی 

که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/173گواهی حصر وراثت 
 اقای امیر محمد زاده  به شناس�نامه  ش�ماره 6726به اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی  
به ش�ماره 243/972362  تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته است که ش�ادروان مریم نوکندی  به شناسنامه شماره 
24657در تاری�خ  1397/7/21 در اقامت�گاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-رضا نوکندی ش ش 251 
ص بیرجند پدر متوفی 2- ش�هربانو خونیکی ش ش 378 ص درگز مادر متوفی 3- امیر محمد زاده ش ش 6726 ص مش�هد زوج 
متوفی 4- یاسمن محمد زاده ش ش 0927126397 ص مشهد فرزند 5- یگانه محمد زاده ش ش 0924548231 ص مشهد فرزند  
و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750783 و عدم وصول 
هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره 
س�رانجام در تاریخ 97/9/17 در وقت فوق العاده ش�عبه ش�ماره 243 ش�ورای حل اختاف  مش�هد به تصدی امضاء کنندگان زیر 
تش�کیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص یاد ش�ده در باا بوده و وراث قانونی دیگری 
ندارد و دارائی ان روانش�اد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقس�یم می ش�ود.اعتبار قانونی این 

گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باش�د
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/174گواهی حصر وراثت 
 اقای علی اکبر حیاتی  به شناس�نامه  ش�ماره 762به اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972380  تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته اس�ت که شادروان محس�ن حیاتی   به شناسنامه ش�ماره 1008در تاریخ  
1397/7/13 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-علی اکبر حیاتی ش ش 762 ص مش�هد پدر متوفی 
2- کنیز رضا شیخ شعاعی اختیار آبادی ش ش 5 ص مشهد مادرمتوفی 3- زهرا سبزی ش ش 12784 ص مشهد زوجه متوفی 4- یگانه 
حیاتی ش ش 0980108535 ص مش�هد فرزند متوفی 5- محمد حس�ین حیاتی ش ش 0981516327 ص مشهد فرزند 6- محمد مهدی 
حیاتی ش ش 0980667070 ص مشهد فرزند متوفی  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی 
در روزنامه به ش�ماره 750758 و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه س�ری یا ثبتی  حس�ب گواهی متصدی مربوطه و 
ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/17 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به 
تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث 
قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این 

گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/175گواهی حصر وراثت 
 خانم عزت گاوداری   به شناس�نامه  ش�ماره 67370 به اس�تناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972371  تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داش�ته اس�ت که ش�ادروان اله کرم گاوداری  به شناسنامه ش�ماره 164در تاریخ  
1397/8/14 در اقامت�گاه دائم�ی خ�ود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-عزت گاوداری ش ش 67370 ص مش�هد فرزند  و 
متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تش�ریفات قانونی و انتش�ار یک نوبت آگهی در روزنامه به ش�ماره 317007و عدم وصول هر گونه 
ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 
97/9/17 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده 
گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و 

انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/176گواهی حصر وراثت 
 خانم عاطفه ثابت حسن پور به شناسنامه  شماره 17700به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972285  تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان حسین ثابت حسن پور   به شناسنامه شماره 48382در 
تاریخ  1397/4/9 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-عاطفه ثابت حسن پور ش ش 17700 ص مشهد 
فرزند 2- آزاده ثابت حس�ن پور ش ش 17058 ص مش�هد فرزند 3- امیر ثابت حسن پور ش ش 0925579769 ص مشهد فرزند 4- الناز 
ثابت حسن پور ش ش 2672 ص تهران مرکزی فرزند 5- الهام ثابت حسن پور ش ش 2649  ص تهران مرکزی فرزند 6- توران قطبی ش ش 
1599 ص مشهد مادر   و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750740 و 
عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره 
سرانجام در تاریخ 97/9/17 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از 
ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس 

از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/177گواهی حصر وراثت 
 آقای مرتضی کیانی یکتا به شناسنامه  شماره 93129به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972374  تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته اس�ت که شادروان هرمز عراقی پاسکه  به شناسنامه ش�ماره 603931در تاریخ 
1397/8/18 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-معصوم عراقی پاسکه ش ش 38 ص مشهد فرزند 2- 
مرتضی کیانی یکتا ش ش 93139 ص مشهد فرزند 3- مصطفی کیانی یکتا ش ش 10450 ص مشهد فرزند 4- گلبهار ملک زاده بیشگجانی 
ش ش 322 ص مش�هد همس�ر متوفی 5- علیرضا عراقی پاسکه ش ش 207 ص مشهد فرزند 6- سمانه عراقی پاسکه ش ش 83043 ص 
مشهد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 317020 و عدم وصول 
هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره سرانجام 
در تاریخ 97/9/18 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه 
پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اش�خاص یاد ش�ده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانش�اد پس از 

پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/178گواهی حصر وراثت 
 خانم اعظم جنگی خور به شناسنامه  شماره 43638به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
243/972308  تقدیم این ش�ورا نموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان اسماعیل جنگی خور به شناسنامه شماره 1318در تاریخ  
1397/6/4 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-اکرم جنگی خور ش ش 586 ص مشهد فرزند 2- زینب 
جنگی خور ش ش 19955  ص مش�هد فرزند 3- گل اندام ندیمی خور ش ش 743  ص مش�هد زوجه متوفی 4- طاهره جنگی خور ش ش 
2704 ص کات فرزند متوفی 5- زهره جنگی خور ش ش 092277118 ص مشهد فرزند متوفی 6- عذرا جنگی خور ش ش 2703 ص کات 
فرزند متوفی 7- کریم جنگی خور ش ش 8276  ص مشهد فرزند 8- اعظم جنگی خور ش ش 43638 ص مشهد فرزند 9- صغری جنگی 
خور ش ش 2266 ص کات فرزند متوفی   و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به 
شماره 750883 و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه 
مالیات برارث شماره سرانجام در تاریخ 97/9/17 در وقت فوق العاده شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان 
زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد 
و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث 

مبلغ نامحدود می باشد
عضو شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

511/179گواهی حصر وراثت 
 آقای حسین حلمی فخرداود به شناسنامه  شماره 960به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی  به شماره 
972388  تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان صاحبه قعانی فخرداود به شناسنامه شماره 160در تاریخ 85/10/2  
در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-حسین حلمی فخرداود ش ش 96 ص مشهد فرزند 2-محمود حلمی 
فخرداود ش ش 516  ص مشهد فرزند 3- حجی فاطمه حلمی فخرداود ش ش 457 ص فخرداود  فرزند متوفی 4- معصومه حلمی فخرداود 
ش ش 481 ص فخرداود فرزند متوفی 5- خاتون  حلمی فخرداود ش ش 733 ص مشهد فرزند  و متوفی ورثه دیگری ندارد پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی در روزنامه به شماره 750794 و عدم وصول هر گونه ایحه اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا 
ثبتی  حسب گواهی متصدی مربوطه و ماحظه گواهینامه مالیات برارث شماره 61-837 سرانجام در تاریخ 97/9/18 در وقت فوق العاده 
شعبه شماره 243 شورای حل اختاف  مشهد به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از ماحظه پرونده گواهی مینماید که ورثه متوفی 
منحصر به اشخاص یاد شده در باا بوده و وراث قانونی دیگری ندارد و دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه 

تعلق می گیرد تقسیم می شود.اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود می باشد
رئیس شورای حل اختاف شعبه 243 مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 

  511/180رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي رحمت اله عیسی زاده  داراي شناسنامه شماره 4376 به شرح دادخواست به کاسه 972321 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالباسط عیسی زاده  به شناسنامه 1604 در تاریخ 97/8/27 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-رحمت اله عیسی زاده ش ش 2376 ص زاهدان پدر متوفی 2- حنیفه 
ش�اهوزی ش ش 642 ص سربیش�ه مادر متوفی 3- ماهره ش�اهوزی  ش ش 361033960 ص زاهدان همسر متوفی 4- اسماء عیسی زاده 
ش ش 0926186822 ص مش�هد فرزند متوفی 5- عامر عیس�ی زاده ش ش 0981840787 ص مش�هد فرزند 6- علی عیسی زاده ش ش 
0980508371 ص مشهد فرزند 7- یاسمن عیسی زاده ش ش 0980746726 ص مشهد فرزند 8- مرتضی عیسی زاده ش ش 0981004958 
ص مشهد فرزند متوفی 9-آتنا عیسی زاده ش ش 0981261965 ص مشهد فرزند متوفی 10- امیر علی عیسی زاده ش ش 0980205164 ص 
مشهد فرزند متوفی 11- حسنا عیسی زاده ش ش 0929884638 ص مشهد فرزند 12- طارق عیسی زاده ش ش 0928373411 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 243 شوراي حل اختاف مشهد

511/181آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان  بانک مهر اقتصاد   دادخواستی به طرفیت خواندگان:سعید غفوریان فرزند غامحسین  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی  مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی نبش قره نی 31 
ارجاع و به کاسه 970765 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 8/45 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور شورا 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخواندگان 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 51 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 2  مشهد

511/182آگهی 
خواهان پیر حسن رحمانی یادگار  دادخواستی به طرفیت خوانده شمس علی نجف زاده  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف 
شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 183 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در کوثر 15 ارجاع  و به کاسه 
183/970913 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 183 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

5/183آگهی 
خواهان حسین خرسند بهشتی با وکالت مهیار علی میرزائی   دادخواستی به طرفیت خوانده فرشید حیدرزاده به خواسته  مطالبه وجه چک 
تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد واقع در 
کوثر 15 ارجاع  و به کاسه 971121 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/25 ساعت 8/30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه  مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
شعبه 312 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/184آگهي  
بدینوس�یله به اقای/خانم رضا فتحی  فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود  که وحید امینی  دادخواس�تي به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند 
خودرو و اثبات وقوع بیع   به طرفیت ش�ما به ش�عبه 189  ش�وراي حل اختاف مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه  970924 ثبت  و برای 
روزبتاریخ97/11/17 س�اعت 8/30 وقت رس�یدگی تعیین و لذا به اس�تناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه 
کثیراانتشار درج میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه189 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 189 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/185آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواست به شماره :9709987515100810 خواهان آقای حامد محمود قرائی   دادخواستی به طرفیت خوانده سید مجید ربانی جالی   به 
خواسته  مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره 6 
مشهد واقع در کوثر 15 ارجاع  و به کاسه 970819 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/1 ساعت 9/30 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 دادگاه  مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 321 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/186آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان خانم فاطمه انجامی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی شیردان   به خواسته  مطالبه وجه چک شماره 600719 مورخه 1397/2/15  
بانضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 310 شورای حل 
اختاف مجتمع ش�ماره 6 مش�هد واقع در کوثر 15 ارجاع  و به کاسه 970704 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 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 دادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتری شعبه 310 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 6  مشهد

511/187آگهي  
بدینوسیله به اقای/خانم غامرضا اشرفی زاوه   فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که خانم مریم عاقل   دادخواستي به خواسته الزام به تنظیم 
سند خودرو  به طرفیت شما به شعبه 186  شوراي حل اختاف مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه  970890 ثبت  و برای روزبتاریخ97/11/2 
ساعت 9 وقت رسیدگی روز سه شنبه تعیین و لذا به استناد  ماده  73 قانون آئین دادرسي مدني  مراتب یک نوبت در  روزنامه کثیراانتشار درج 
میگردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه186 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 186 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/188آگهی
خواهان کبری غامپور دادخواستی به طرفیت خوانده مهرنوش سعادتمند به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف  شهرستان مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – 
ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاس�ه 970860ثبت گردیده که وقت رس�یدگی ان 1397/11/6 وساعت 9/30 صبح تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام 

نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 17شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/189آگهی اباغ وقت رسیدگی به نام علی برهانی فاروجی فرزند محمد   
خواهان :فاطمه برهانی فاروجی فرزند علی بطرفیت علی برهانی فاروجی  به خواسته مطالبه نفقه )برقراری و مطالبه نفقه فرزند به مبلغ هشت 
میلیون ریال از تاریخ تقدیم دادخواست )استناد به حکم رشد صادره از شعبه 24 دادگاه خانواده مشهد به شماره 9709977580100647 مورخ 
1397/7/9 شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تقدیم داد گاه هی عمومی شهرستان مشهد نموده ه جهت رسیدگی 
به شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد واقع در خراسان رضوی –مشهد –بلوار شفا شفای 30  ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 24/970827 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت 8/30 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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در دادگاه حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/190آگهی اباغ وقت رسیدگی به نام علی برهانی فاروجی فرزند محمد   
خواهان :حس�ین برهانی فاروجی فرزند علی  بطرفیت علی برهانی فاروجی  به خواس�ته مطالبه نفقه )برقراری و مطالبه نفقه فرزند از تاریخ 
تقدیم دادخواست )استناد به حکم رشد صادره از شعبه 24 دادگاه خانواده مشهدبه شماره 9709977580100647 مورخ 1397/7/9 به مبلغ 
8000000 شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تقدیم داد گاه هی عمومی شهرستان مشهد نموده ه جهت رسیدگی 
به ش�عبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد واقع در خراس�ان رضوی –مشهد –بلوار شفا شفای 30  ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 24/970828 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/27 ساعت8 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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

در دادگاه حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/191آگهی اباغ وقت رسیدگی به نام محمد رضا جلیلیان صفارپور  فرزند بهروز    
خواهان :خانم مهناز سیفی فرزند غامعلی بطرفیت آقای محمد رضا جلیلیان صفارپور   به خواسته طاق  به درخواست زوجه با توجه به تخلف 
زوج از شروط ضمن العقد نکاح به استناد پرونده شعبه 51 دادگاه خانواده دادنامه شماره 950997758010915 موضوع پرونده کاسه 970998 
شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تقدیم داد گاه هی عمومی شهرستان مشهد نموده ه جهت رسیدگی به شعبه 
24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی ش�هید مطهری مش�هد واقع در خراسان رضوی –مشهد –بلوار شفا ش�فای 30  ارجاع و به شماره پرونده 
کاسه 24/970998 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/12/9 ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن جهت رسیدگی و معرفی داور )که دارای شرایط :مرد باشد-
متاهل و باای سی سال سن و آشنا به مسائل شرعی اجتماعی و خانوادگی باشد( مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در دادگاه حاضر گردد
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/192آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حسن احمدی فرزند محمد علی   
خواهان :فاطمه احمدی فرزند حسن  دادخواستی به طرفیت خوانده حسین احمدی فرزند محمد علی به خواسته اذن در ازدواج مطرح  که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987580200745شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد)52 خانواده سابق( 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/13 ساعت 8 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکانی بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس از نشر آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی  شعبه 22 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/193آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محبوب باقرزاده مقدم فرزند محمد 
حسین در پرونده کاسه 940604   

خواهان :مژگان ش�یعه زاده   دادخواس�تی به طرفیت خوانده محبوب باقرزاده  به خواسته مهریه مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9309980704001416شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/11/13 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
مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/194آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به محمد رضا کیانی فرزند ذبیح اله
خواهان : صنم بهاریان    دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رضا کیانی  به خواسته طاق مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کاس�ه 9709987587100889ش�عبه 21 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مش�هد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/11/14 ساعت 9 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 دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه 
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 دروقت 

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

511/195آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امیر عدالتی بوستان فرزند علی  
خواهان :خانم مرضیه صالح محمد آبادی    دادخواس�تی به طرفیت خوانده امیر عدالتی بوس�تان به خواسته طاق مطرح  که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987587400890 و شماره بایگانی 970924 شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری 
مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/24 ساعت 9 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه 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 دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه 28 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/196آگهی اباغ وقت رسیدگی 
شماره بایگانی:970959بدینوسیله به  زهرا کدخدا فرزند ناصر  مجهول المکان  اباغ می شود خواهان جلیل حبیب الهی یان فرزند علی  
دادخواستی بخواسته اذن در ازدواج  تسلیم داگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه خانواده مشهد ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/11/8 ساعت 10 صبح تعیین شده است به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرائد 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 و ضمائم را دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

شوید چنانچه بعدا اباغی از طریق آگهی ازم شود فقط  یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود
دفترشعبه 20 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/197آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کاسه پرونده :970949  وقت رسیدگی :97/11/13 ساعت 9/30  خواهان :علی اصغر لکزائی  خوانده:محمد علی اتحاد تبریزی فرزند اصغر  
خواسته :اثبات نسب   خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه19 دادگاه حقوقی ارجاع  
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین 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 دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 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
دفتر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد

511/198آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده
کاسه پرونده :970950 وقت رسیدگی :97/11/13 ساعت 9  خواهان :ریحانه لکزائی  خوانده:محمد علی اتحاد تبریزی فرزند اصغر  خواسته 
:اثبات نسب   خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه19 دادگاه حقوقی ارجاع  گردیده 
و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان  و دستور دادگاه 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 دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 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
دفتر شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد

511/199آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم ومعرفی داوربه مهدی کفشگر 
فرزندمحسن

کاسه پرونده :970991  /14دادگاه خانواده مشهدوقت رسیدگی :97/11/1 ساعت 8/15صبح  خواهان :ام البنین خادم حقیقی فرزندحسن 
خوانده: مهدی کفش�گر فرزندمحسن خواسته :طاق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های خانواده مشهد نموده که جهت رسیدگي به 
ش�عبه14 دادگاه خانواده مش�هد ارجاع  گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  
و دس�تور دادگاه و ب�ه تجوی�ز 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 نشر آخرین آگهي ظرف یک ماه بدفتر این دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساندوداور واجدشرایط خویش نیز)باای 40 سال متاهل وترجیحا ازاقوام(معرفی 

نمایدچنانچه بعدا اباغ بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود
مدیردفتر شعبه 14 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد

511/200آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
کاس�ه پرونده :970918  وقت رس�یدگی :97/11/04 س�اعت 8/30صبح  خواهان :س�یدفواد موسوی فرزندس�یدعلی خوانده:زمن التفی 
فرزندش�عان خواس�ته :طاق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه10 ارجاع  گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 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 دادگاه 
مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 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
مدیردفتر شعبه 10 دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد

511/201آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
کاسه پرونده :5/970602 وقت رسیدگی :97/11/04 ساعت 10صبح جهت استماع شهادت شهود –وتعرفه داورظرف یک هفته خواهان :خانم 
نفیسه رضائیه فرزند ابوالقاسم باوکالت خانم فرشته محمدحسینی خوانده:آقای علی صبوری فرزند مصیب مجهول المکان خواسته :طاق 
به درخواست زوجه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگي به شعبه5 ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی 
واستماع شهادت شهود تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور دادگاه 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 دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 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 در ضمن ظرف یک هفته از 

تاریخ چاپ در روزنامه یک نفر داور واجد الشرایط که حداقل سی سال سن و متاهل باشد به این دادگاه معرفی نماید 
مدیردفتر شعبه5  دادگاه خانواده مجتمع شهید مطهری مشهد

511/202آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امین میرزائی محمدآبادی 
فرزندعلی

خواهان :خانم فاطمه کریمی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای امین میرزایی به خواس�ته طاق مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 9709985114100735 شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد)46خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/11/03 ساعت9/30 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود,نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررباا دروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد
منشی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)46خانواده سابق( 

511/203آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابراهیم علیزاده سعدآبادفرزند
خواهان :خانم سمیرا علیزاده سعدآباد  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابراهیم علیزاده سعدآباد به خواسته اذن درازدواج مطرح  که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985114100847 شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد)46خانواده سابق( 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/02 ساعت9/30 تعیین شده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی می گردد تاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود,نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررباا 

دروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
منشی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)46خانواده سابق( 

511/204آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمدتاجیک فرزندحسن 
خواهان :خانم راضیه رباط جزی فرزندمحمدحسین  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمدتاجیک فرزندحسن به خواسته تنفیذ طاق نامه 
شرعی عادی مورخ1384/1/10 مطرح  که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987586700873 شعبه 17 دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73  قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار آگهی 
می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود,نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررباا دروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
مدیردفتر شعبه17 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 

511/205آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرشیدرضائی فرزندعلی اکبر 
خواه�ان :خان�م اله�ام مهارتی دادخواس�تی به طرفی�ت خوانده آقای فرش�یدرضائی که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 
9709985114000350 شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد)45خانواده سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/06 
س�اعت8/30 تعیین ش�ده که حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73  قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتش�ارآگهی به 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود,نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررباا دروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد
مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد)45خانواده سابق( 

511/206آگهي 
خواهان رضا حاجی باقری خواجه باغ  دادخواستی به طرفیت خوانده فرشته رمضانی رباط به خواسته مطالبه سفته تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان مشهد   نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شوای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد –طاب میدان 
میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاسه 255/971076ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ1397/10/29 ساعت 9 تعیین شده است.به علت 
مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی  و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده مذکور پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد   
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/207آگهي 
خواهان سیدمهدی میرزائی به وکالت خانم فرشته پور  دادخواستی به طرفیت خواندگان1-سید جلیل میرزایی2-رضا عطار3-جواد حکیمی 
گوش4-عباس خزائی به خواس�ته تنظیم س�ند تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد   نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266 شوای 
حل اختاف مجتمع ش�ماره 5 شهرستان مشهد واقع در مش�هد –میدان میرزا کوچک خان-روبروی تاارپردیس ارجاع وبه کاسه971078 
ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/06 ساعت 9 صبح تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده مذکور پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد   
مسئول دفتر شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/208آگهي 
خواهان آقای مهدی دولت آبادی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای قنبر قلی زاده کهنه قوچان به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان مشهد   نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شوای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد –طاب 
میدان میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاسه254/970919 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/06 ساعت8/30صبح تعیین شده 
است.به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور 
مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده مذکور پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد   
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/209آگهي 
خواهان آقای سجادشایسته  دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان1-علی اکبرکهنسال2-محمود محمدپوربه خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد   نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شوای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد 
واقع در مشهد –طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاسه254/971086 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/06 ساعت 
8صبح تعیین ش�ده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی  و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتش�ارآگهی می شود تا خوانده مذکور پس از نشر 
اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی  حاضر گردد   
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/210آگهي 
خواهان آقای رضا حاجی باقری   دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی مهدیان پور به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مش�هد   نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 266 شوای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد –طاب میدان میرزا 
کوچک خان ارجاع وبه کاسه 971098 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/3 ساعت 15/30 تعیین شده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی  و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده مذکور پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد   
منشی شعبه 266 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/211آگهي 
خواهان خانم زینب علمی   دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمد جواد قدمیاری به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان مشهد   نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شوای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد –طاب میدان 
میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاسه254/971106 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ1397/10/30 ساعت 10صبح تعیین شده است.به 
علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی  
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده مذکور پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد   
منشی شعبه 254 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/212آگهي 
خواهان آقای مصطفی افشین  دادخواستی به طرفیت خواندگان  علی اصغر سوختانلو و سید ابوالفضل هاشمی داغیان به خواسته تنظیم سند  تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان مشهد   نموده که جهت رسیدگی به شعبه 255 شوای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در مشهد 
–طاب میدان میرزا کوچک خان ارجاع وبه کاسه 9709987509401064 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/02 ساعت 8/30صبح 

تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در 
امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تا خوانده مذکور پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد   
منشی شعبه 255 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/213آگهي 
خواهان آقای حمید طاهری با وکالت حس�ن ترابی ش�اندیز   دادخواس�تی به طرفیت خواند محمد رضا روستا به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان مشهد   نموده که جهت رسیدگی به شعبه 247 شوای حل اختاف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد واقع در 
مشهد –طاب میدان میرزا کوچک خان روبروی تاار پردیس ارجاع وبه کاسه970976 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن مورخ1397/11/02 
ساعت 8صبح تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی  و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتش�ارآگهی می شود تا خوانده مذکور پس از نشر 
اگهی و اطاع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی  حاضر گردد   
منشی شعبه 247 شورای حل اختاف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

511/214آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :مرتضی اسماعیلی نژاد بطرفیت زهرا حسنی مطلق فرزند محمد علی  به خواسته :مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه عمومی نموده که 
جهت رس�یدگی به ش�عبه 6 دادگاه حقوقی ارجاع و به شماره پرونده کاسه970737  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/22 
ساعت 10 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست 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 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/215آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم حسنقلی نیک زاد خانکوک فرزند علی اصغر  

خواهان :جواد برهانی وارسته فرزند علی اکبر  دادخواستی به طرفیت خوانده حسنقلی نیک زاد خانکوک فرزند علی اصغر   به خواسته :الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987578900160  شعبه 39دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/9 ساعت 12 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/216آگهی 
کاسه پرونده:26/970731-وقت رسیدگی:1397/11/6 ساعت 9 صبح خواهان:بانک پست بانک ایران  -خوانده:اناهیتا خواجوی فرزند غامعلی 
–مجهول المکان –خواسته:مطالبه وجه و...  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 
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 نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانید 
مدیردفترشعبه 26 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/217آگهی اباغ وقت رسیدگی
کاسه پرونده :30/970747  وقت رسیدگی :97/11/3 ساعت 11  خواهان :محمد حسین ضیائی رئوف فرزند علی اصغر  خوانده:1-حسن عرفانی 
حی فرزند محمد علی 2- وحید عرفانی حی فرزند مجید  خواسته :الزام به ایفای تعهد –مطالبه خسارت  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه 
های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه30 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 رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغي بوسیله آگهي ازم شود فقط یکنوبت منتشر 

ومدت آن ده روز خواهد بود
دفتر شعبه 30 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/218آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
خواهان بانک مهر اقتصاد   دادخواستی به طرفیت مهدی مشمول فرزند حسینعلی و غیره  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به شماره 970729 ثبت 
وقت رس�یدگی ان 1397/11/15 س�اعت 12 صبح که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده مهدی مش�مول به درخواس�ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب دریکی ازجراید 
کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دریافت 
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/219آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 
خواهان بانک انصار    دادخواستی به طرفیت مریم جانی درمیان فرزند مهدی و احمد ثابتی احمد آباد فرزند رمضانعلی   به خواسته مطالبه 
وجه چک به مبلغ 270/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه 32 حقوقی ارجاع گردیده و به ش�ماره 970813 ثبت وقت رسیدگی ان 1397/11/15 ساعت 10 صبح که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده مریم جانی درمیان به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجویز ماده 73 قانون دادرسی مدنی مراتب دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی به دفتر دادگاه مراجعه 

وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت 
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/220آگهی اباغ نظریه کارشناسی
کاسه پرونده:26/960378-وقت مقرر:هفت روز پس از چاپ آگهی-خواهان:بانک صادرات-خوانده :سید حسین سیدی فرزند سید حسن 
–س�ید محمود قوام زاده فرزند سید محمد رضا –حمید فرخنده فرزند علی اصغر –مجهول المکان -موضوع:رویت نظریه هیئت سه نفره 

کارشناس�ی-خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش�عبه 26-ارجاع گردیده و پس از صدور قرار 
کارشناسی از سوی ریاست محترم شعبه و وصول نظریه کارشناس از طرف کارشناس محترم و دستور ریاست محترم شعبه مبنی بر رویت 
نظریه کارشناس به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب را یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی در مهلت مقرر هفت روزه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود و تحویل نسخه دوم دادخواست و ضمائم در وقت مقرر فوق جهت رویت نظریه کارشناس حاضر شوید
دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

511/221آگهی 
کاسه پرونده:26/970755-وقت رسیدگی:1397/11/21 ساعت 10 صبح خواهان:بانک مهر اقتصاد شعبه شهید کامیاب   -خوانده:علیرضا 
پودینه فرزند شیر علی –مهدی دهقان بنادکی فرزند محمد  –مجهول المکان –خواسته:مطالبه وجه چک و...  خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسي 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 نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانید 
مدیردفترشعبه 26 دادگاه عمومي حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/222آگهی 
خواهان  س�جاد شایس�ته   دادخواستی به طرفیت خوانده میاد تیموری کزکوه  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی مشهد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 241 شورای حل اختاف مجتمع شماره 5 مشهد واقع در مشهد میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به شماره 
پرونده کاسه 241/971055 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/10 ساعت8 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 ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و به دفتر شورا  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 241 شورای حل اختاف  مجتمع شماره5  مشهد

511/223آگهی
 پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به خانم معصومه کمالی اباغ می گردد که با توجه به این که در خصوص پرونده کاسه 6/970640 قرار ارجاع 
امر به داوری صادر شده است لذا ظرف 7 روز از تاریخ انتشار آگهی یک نفر از اقارب خود را و در صورت عدم امکان معرفی از اقارب یک نفر 

را با اختیار خود بعنوان داور به این دادگاه معرفی نمائید
منشی شعبه 6 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 

511/224آگهی تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 73و346 قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی به آقای رضا عبقری فرزند حسین 
و خانم زهرا س�لیقه فرزند علی  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که آقای حمید روشن از دادنامه ش�ماره 300721 و 300744  در پرونده 
شماره 960024 و شماره لفی 960317   تجدیدنظر خواهی کرده است لذا مراتب با درج در روزنامه به شما اباغ می گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشار  این آگهی بامراجعه به دفتر دادگاه و اعام نشانی اقامتگاه خود و دریافت نسخه  ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی چنانچه 
پاس�خی دارید کتبا اعام نمائید پس از گذش�ت ده روزاز انتشار آگهی اعم ازاین که پاسخی از ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد پرونده به 

مرجع تجدیدنظر ارسال خواهد شد .
مدیر دفتر  شعبه 33 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/225آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهما رضا اشرافیان و رضا قربانی   که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9709977500800803 صادره از شعبه 8 شورای حل اختاف در پرونده شماره 970473 محکوم علیهما محکوم هستند 
به صورت تضامنی به پرداخت :1-مبلغ 108/225/000 ریال وجه چک )بابت اصل خواسته 2- مبلغ 3/161/812 ریال )خسارت دادرسی درج 
آگهی 3- پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ س�ر رسید آن 1397/3/18 تا زمان وصول وجه چک بر مبنای آخرین نرخ تورم 
اعام شده بانک ملی مرکزی جمهوری اسامی ایران که محاسبه دقیق آن توسط اجرای احکام شوراهای حل اختاف انجام و در حق محکوم 
له و نیم عشر دولتی  شده اید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول  مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود
منشی شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1  مشهد

511/226آگهی 
پیرو  آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه طیبه غامی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9709977500800292 صادره از شعبه 8 شورای حل اختاف در پرونده شماره 970058 محکوم به محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 
15/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 659/500 ریال بابت هزینه دادرسی 3- خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه خواهان ظرف 5 سال 
از تاریخ س�ر رس�ید چک اقدام به طرح دعوی نموده لذا مستفاد از ماده 318 قانون تجارت و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 97/2/10 
لغایت یوم اادا قابل محاس�به در اجرای احکام و هزینه درج آگهی مبلغ 450/000 ریال در حق محکوم به و نیم عش�ر دولتی شده اید ظرف 
ده روز پس از انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت  دایره اجرای  احکام طبق مقررات نسبت به وصول  

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود رایگان
منشی شعبه 8 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1  مشهد

512/227آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
به موجب پرونده کاس�ه 951096 صادره از س�وی شعبه 1 حقوقی دادگستری طرقبه شاندیز به شماره کاسه 952237 اجرای احکام مدنی 
طرقبه  محکوم علیه: مهدی غضنفری  محکوم است به 570000000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام تاخیر تادیه از تاریخ 1395/12/05 که 
روز مزایده توس�ط این اجرای احکام محاس�به می گردد  در حق محکوم له مجید امینیان و پرداخت نیم عش�ر دولتی نظر به اینکه محکوم 
علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له یک قطعه ملک واقع در بلوار امام رضا)ع( نبش امام رضای 2 توقیف 
نموده است و توسط کارشناس آقای علی کریمیان شیرازی به مبلغ 4500000000 ریال معادل ) چهارصد  پنجاه میلیون تومان(  ارزیابی و مقرر 
گردید درتاریخ 1397/10/16 ازس�اعت 8 الی 9 صبح درمحل دفتراجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه با حضور نماینده دادستان محترم 
به فروش برسد مزایده ازقیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد وحداقل ده درصد ازبهای آن نقدا وفی 
المجلس ومابقی حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول می گردد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل ازموعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. )ضمنا ملک مزبور به میزان محکوم به و خسارت دادرسی و کلیه هزینه ها 
به فروش می رسد( شرح اموال مورد مزایده : پاک 5232 فرعی از 19 فرعی از 1 اصلی بخش 6 مشهد اولیه که مساحت شش دانگ آن 819 
متر مربع بوده است در ویاشهر ابتدای خیابان امام رضا)ع( 2 قرار دارد با این توضیح که پاسخ استعام ثبتی مضبوط در پرونده جاری حکایت 
از مالکیت آقای مهدی غضنفری در تمامیت 160/5 سهم مشاع از 812 سهم ) بنظر می رسد صحیح آن 819 سهم می باشد( عرصه و اعیان 
پاک 523 فرعی از 1 اصلی مذکور داشته ضمن اینکه از طریق هیات مواد 147 و 148 اصاحی قانون ثبت اسناد مالکیت مفروزی از داخل 
خیابان امام رضا 2 قرار دارد که قسمتی از آن در مسیر تعریض خیابان امام رضا قرار گرفته است و مستهلک شده است و پاک 3612 فرعی 
مجزی شده از 523 فرعی در مسیر تعریض خیابان امام رضا )ع( 2 قرار دارد و پاک باقیمانده 523 فرعی در حال حاضر در سر نبش بلوار 
امام رضا و خیابان امام رضا )ع(2 قرار دارد نیز در مسیر تعریض بلوار امام رضا)ع( قرار دارد و با توجه به محل و موقعیت ملک و راه دسترسی 
و مدارک ارائه شده و سایر عوامل ذی مدخل در تعیین قیمت ارزش 160/5 سهم مشاع از ملک در حال حاضر مبلغ 4500000000 ریال معادل 

چهارصد پنجاه میلیون تومان برآورد و اعام می گردد.
لگزیان- مدیر دفتر اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه شاندیز

511/228متن آگهی
در پرونده کاسه 970165 و پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به آقای ببزار کوهزادی فعا مجهول المکان اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 
9709977594301274 مورخ 1397/09/10 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید به کارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه 
کار که به موجب دادنامه صادره فوق به تحمل 5 سال حبس تعزیری و امحاء ورقه مجعول محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
قابل واخواهی وسپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان می باشد مراتب یک نوبت آگهی می گردد که چنانچه 

نامبرده به رای صادره اعتراضی دارند ظرف مهلت مقرر پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نمایند. رایگان
شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

512/229رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمدحس�ین بیدار فریمانی داراي شناسنامه ش�ماره 2 به شرح دادخواست به کاسه 2/970452 از این شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه مشکوه گلشیخی به شناسنامه 274 در تاریخ 1397/8/12 در اقامتگاه 
دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- محمدحس�ین بیدار فریمان�ی ش ش 2 ت ت 1348/1/14 
ص فریم�ان – همس�ر 2- عطیه بیدار فریمان�ی ش ش 0840265311 ت ت 1381/1/8 ص فریمان – فرزن�د 3- حانیه بیدار فریمانی ش ش 
0840289839 ت ت 1382/6/8 ص فریم�ان – فرزند 4- نازنین زهرا بیدار فریمان�ی ش ش 0840366531 ت ت 1386/12/1 ص فریمان – 
فرزند5- زهری کلثومی فریمانی ش ش 263 ت ت 1324/10/18 ص فریمان – فرزند. 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 2  شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

512/230آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای حسن خوشخو فرزند محمد فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای مهدی نسائی فرزند عباسعلی دادخواستی به 
خواسته مطالبه مبلغ صد و شش میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه ،به طرفیت شما به شعبه مرکزی شورای حل 
اختاف بجس�تان ارائه و به کاس�ه 97/199 ثبت و برای روزیکشنبه مورخ 1397/12/12 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. 
لذا به استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای 
حل اختاف شعبه 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

512/231اجرائیه
کاس�ه پرونده شورا:703/97؛ مش�خصات محکوم علیه:1- علی اکبر ابراهیم بای به آدرس سامی، خ گلس�تان 4 و2-الهه ضمیری فرزند 
حسینعلی به آدرس مجهول المکان،مشخصات محکوم له: موسی ابراهیم بای فرزند برات به نشانی سامی- خ گلستان 4 ؛محکوم به: به موجب 
رای شماره 725 تاریخ 1397/7/30 شعبه 4 سامی شورای حل اختاف شهرستان خواف که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
به:خوانده ردیف دوم را ملزم به انتقال س�ند اتومبیل پراید مدل 89 به ش�ماره شهربانی 32-561 ن 58 و خوانده ردیف اول دائر بر پرداخت 
مخارج و هزینه های دادرسی و همچنین تنظیم سند در حق خواهان 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.
شعبه 4 سامی شورای حل اختاف شهرستان خواف

512/232رأی شورا
کاسه:4/761/97؛خواهان: حمیدرضا احمدیان فرزندمحمدعلی به شماره ملی 0760117934 به نشانی سامی، خ  سعدی؛ خوانده:1- علیرضا 
صیداحمدی ساکن سامی، خ امام حسن مجتبی)ع(2-حجت اه محمدخان پور فرزند قاسم علی به نشانی مجهول المکان، موضوع: تنظیم 
سند؛رأی شورا:در خصوص خواسته خواهان آقای حمیدرضا احمدیان فرزندمحمد علی ساکن سامی خیابان سعدی به طرفیت خواندگان 
آقای علیرضا صید احمدی فرزند حبیب اه س�اکن س�امی،خیابان امام حس�ن مجتبی)ع( و آقای حجت اه محمدخان پور فرزند قاس�م 
علی مجهول المکان به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند یک دس�تگاه اتومبیل پژو پارس مدل 87 به شماره ش�هربانی 42-152 و 44 شماره 
موتور 12487238229 و شماره شاسیnaanoica69e807072  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 استعام 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 نشر گهی اخطار دادرسی و و خوانده ردیف اول علیرغم اخطار دادرسی 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 قابل واخواهی در همین ش�وری وپس از آن ظرف همین مدت قابل اعتراض در محاکم دادگس�تری 
خواف می باشد.لیکن در خصوص خواسته دیگرخواهان به طرفیت خوانده ردیف اول دائر بر پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و همچنین 
تنظیم سند 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 س�ند در حق خواهان محکوم می نماید.این حکم حضوری و ظرف مدت بیس�ت روز قابل اعتراض در محاکم عمومی 
خواف می باشد .لیکن در مورد مابقی خواسته خواهان از خوانده ردیف اول چون امکان تنظیم سند از ناحیه وی امکان پذیر نمی باشد علیهذا 
شورابه استناد )بند 5(ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در خصوص نامبرده 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 –اسماعیل رضایی خضرآبادی

512/233آگهی اباغ دادنامه به متهم
در خصوص اتهام آقای پژمان شجیعی فرزند علی فاقد مشخصات بیشتر به لحاظ عدم حضور در محکمه دایر بر سرقت لوازم جرثقیل متعلق 
به شاکی به شرح یک جفت تراز ویک عدد متراژ دکل و زاویه سنج موضوع شکایت آقای حمید هادی زاده با عنایت به کیفرخواست صادره و 
شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی ، و اظهارات شهود تعرفه شده ، لذا دادگاه ارتکاب بزه انتسابی را توسط متهم محرز و مسلم دانسته و 
با استناد به بند اول ماده 656 از قانون مجازات اسامی مصوب 1375نامبرده را عاوه بر رد مال به شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 
50 ضربه شاق تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین مرجع و 

سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس علی البدل شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خواف

512/234آگهي حصر وراثت
آقای علی اصغر محمدی فرزند علی اکبر تقاضاي صدورگواهي حصروراثت نموده که درخواست وي به حوزه یک شوراي حل اختاف تربت 
حیدریه ارجاع وبه کاسه 1/970043 ثبت که چنین اشعار داشته مرحومه عزت اسماعیل زاده فرزند خداداد درتاریخ 1379/2/12 به رحمت 
ایزدي پیوسته و وراث حین الفوت آن مرحوم عبارتنداز :1- علی اکبر محمدی  علی سیاهی فرزند ابراهیم ش.ش 78 متولد 1301 همسرمتوفی 
2- علی اصغر محمدی فرزند علی اکبر ش.ش 9 متولد 1340 پسر متوفی وبجز نامبردگان فوق وارث دیگري ندارد لذا مراتب یک نوبت آگهي 
میگردد تا چنانچه کسي اعتراضي یا وصیتنامه اي اعم ازسري ورسمي داشته باشد.ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشاربه حوزه یک شوراي حل 

اختاف تربت حیدریه ارسال نمائید درغیراین صورت گواهي صادرخواهد شد.
دبیر حوزه اول شوراي حل اختاف تربت حیدریه

512/235آگهی اباغ تبادل لوایح
در خصوص تجدیدنظر خواهی رس�ول گلباف ولی آباد فرزند محمد اس�ماعیل ساکن شهرس�تان خواف –شهرسامی- روستای ولی آباد با 
وکالت بشیراحمد معتبر به نشانی خواف به طرفیت تجدیدنظر خواندگان:1-اعظم علی اکبری فرزند ناصر2- صغری علی اکبری فرزند ناصر 
3- معصومه علی اکبر فرزند ناصر 4- فاطمه علی اکبری فرزند ناصر 5- مها علی اکبری فرزندناصر همگی مجهول المکان نسبت به دادنامه 
صادره به شماره 9709975179100719 مورخ 1397/5/23 از این شعبه، با توجه به مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان مذکور)حسب 
اعام وکیل تجدیدنظر خواه( بدین وسیله به تجدیدنظر خواندگان فوق الذکر اباغ می گردد که حسب ماده  346 قانون ایین دادرسی دادگاه 
های عمومی انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از انتشار این آگهی،به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل 
دهید و اا پرونده با همین کیفیت به محاکم تجدیدنظر ارسال میگردد.ضمنا جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی 

به این دادگاه مراجعه نمایید.
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی و انقاب شهرستان خواف

512/236آگهی اباغ وقت دادرسی
بدینوسیله به آقای غام حسین عظیمی بزدی فعا مجهول المکان اباغ می شود خانم ثریا گل محمدی دادخواستی به خواسته الزام به  انتقال 
رسمی شش دانگ پاک ثبتی 7 فرعی از 167 اصلی و اثبات عقد بیع به دادگاه عمومی تربت جام تسلیم که به شعبه دوم ارجاع و تحت کاسه 
970374 عمومی حقوقی ثبت و وقت رسیدگی 1397/12/12 ساعت 12 تعیین گردیده است . مراتب به درخواست خواهان و با اجازه حاصله 
از ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار محلی درج می گردد تا ازتاریخ نشرآخرین آگهی ظرف 30 روز جهت 
دریافت اخطاریه و ضمایم  به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت رسیدگی نیز شرکت نمایید.در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود و چنانچه نیازی به درج آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

512/237آگهی 
در پرونده کاسه 5/970643  متهم آقای عباس فاح غزقاوه فرزند سلیمان جهت دفاع از اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی با موتورسیکلت، 
تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امورکیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشرآگهی در شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب تربت جام 

حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید.در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. 
دادیار شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی وانقاب شهرستان تربت جام

512/238آگهی 
در پرونده کاسه 970597 آقای عنایت اله صدیقی فرزند عبداله به اتهام وارد کردن مقدار 5 گرم حشیش به کشورتحت تعقیب قراردارد. به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امورکیفری مراتب در روزنامه 
آگهی می گردد. نامبرده مکلف است در مورخه سه شنبه 1397/10/11 رأس ساعت 9 صبح جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقاب اسامی 
حوزه تربت جام حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقررپرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهدشد.رایگان
مدیر دفتر دادگاه انقاب حوزه تربت جام
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دادنامه 
کاسه پرونده: 1/369/97  شماره  دادنامه: 550  مورخه 97/7/25  خواهان: محمد رسول  خمیس آبادی  فرزند امیر ساکن کنگاور بلوار انقاب 
جنب فرمانداری نمایشگاه پارسا  خوانده : علیرضا حیدری فر  ساکن مجهول المکان خواسته: مطالبه   شورا با استعانت از خداوند متعال با 
ا عام ختم دادرس�ی به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می  نماید.  رای شورا در خصوص دادخواست  خواهان  محمدرسول خمیس آبادی  
فرزند امیر به طرفیت  علیرضا حیدری  به خواسته تقاضای  محکومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ  چهل میلیون ریال بابت دو فقره سفته به 
شماره های 0882639- 0882640  به تاریخ 91/9/27  و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی  از تاریخ 91/9/27 لغایت ا جرا شورا ماحظه 
دادخواست تقدیمی  خواهان و با توجه به  اینکه  خوانده  محترم آدرس وی مجهول المکان بوده و  طبق م73 ق.آ.د.م  درج در روزنامه  جلسه 
رسیدگی اعام و اباغ قانونی گردیده که خوانده  در جلسه  حاضر نگردیده و ایحه ای  هم به شورا ا رائه نداده است و خواهان در دادخواست  
تقدیمی اظهار داشته که در تاریخ 91/9/21  ا قدام به صدور دو فقره سفته به تاریخ های 91/9/27   جمعا به مبلغ چهل میلیون ریال  نموده  
که پس از مراجعات مکرر به نامبرده مثمر ثمر نبوده که تقاضای  محکومیت  خوانده  را نموده اس�ت که در  نهایت با توجه به جمیع مدارکو  
محتویات پرونده در پرونده  به استناد مواد 305، 306، 300، 310  و 311 و 313   و 314  قانون تجارت  و مواد 522، 520، 519  و 198  ق.آ.د.م  
حکم به محکومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ چهار میلیون  تومان بابت دو فقره س�فته  به ش�ماره های 0882639 و 0883640   و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 91/9/27  و  هزینه دادرس�ی را تا لغایت اجرای حکم در حق خواهان می نماید و ا عام می دارد.  رای صادره غیابی  و 
ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی  در این شعبه و پس از آن به مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض در  محاکم عمومی و حقوقی 

شهرستان  کنگاور می باشد. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختاف  کنگاور 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  
کاس�ه پرونده 3/676/97  وقت رس�یدگی: 97/10/26 ، ساعت 9 صبح  خواهان: محمد رسول  خمیس آبادی فرزند  امیر  به نشانی کنگاور 
بلوار انقاب  جنب فرمانداری نمایشگاه پارسا خوانده : عبدالعلی خزائی فرزند شرف به نشانی مجهول المکان خو استه: رسیدگی  و صدور 
حکم به محکومیت  خوانده  به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هفتصد هزار تومان بابت چهار فقره چک به شماره 634538  مورخ 83/6/25  
دومی 844624 مورخ 83/5/25  س�ومی 634537  مورخ 83/4/25 چهارمی 844617 مورخ 83/4/25 و خس�ارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
ه�ای صدور چک ها لغایت اجرا  و   هزینه های دادرس�ی و غیره خواهان دادخواس�تی تس�لیم دادگاه ه�ای عمومی کنگار نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه سوم   شورای حل اختاف کنگاور ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن  خوانده  به 
درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویزماده 73  قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه حمایت آگهی می شود تا 
خوانده  از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باا  جهت رسیدگی حضور  بهم رساند. چنانچه بعدا اباغی به وسیله  آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر 

و  مدت آن ده روز است. 
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی کنگاور 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 16/97ش/532  وقت رسیدگی: دوشنبه 97/10/24 ساعت 10:30 خواهان: محمد سیاه 
تیري خوانده: سید محمد رضا عاقه مند خواسته: مطالبه یک فقره چک خواهان آقاي محمد سیاه 
تیري فرزند حجت اله دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه 16 
ش�ورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 97/10/24 روز دوشنبه 
ساعت 10:30 تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی 
در یکی از جراید کثیراانتش�ار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
کامل دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
           1904  دبیر حوزه 16 شورای حل اختاف قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم مریم مسلمی دارای شماره شناسنامه0056241291بشرح دادخواست بکاسه 970702/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان عطیه ادیم به شناسنامه 3250295477 درتاریخ97/7/19دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-جمشید مسلمی ف عبدالوهاب ش ملی0056912587پسرمرحومه2-مریم مسلمی ف عبدالوهاب 
ش ملی0056241291دختر مرحومه3-زهره مسلمی ف عبدالوهاب ش ش19223دخترمرحومه اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
480-رئیس شعبه 13شورای حل اختاف شهرستان گنبدکاووس-شهرکی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حاج محمد آقچه لی دارای شماره شناسنامه 296بشرح دادخواست بکاسه970788/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان بیرامقلی آقچه لی به شناسنامه 3درتاریخ1397/5/29 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1-مشهد بی بی آقچه لی ف باسمه ش ش470ت ت1343خواهرمتوفی2-عبدالغفور آقچه لی ف باسمه ش 
ش1ت ت1337برادرمتوفی3-حاج محمد آقچه لی ف باسمه ش ش296ت ت1328برادرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
479-رئیس شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای رضا فاتحی بشماره ملی6240163309بشرح دادخواست بکاسه3180-97/شعبه اول ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان محمود فاتحی فرزند رضا به شناسنامه شماره 1207در تاریخ97/8/30 دراقامتگاه دائمی خود درآزادشهر 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-نرگس فاتحی ف غامعلی کدملی3621044231ت ت50/5/1همسرمتوفی2-

رضا فاتحی ف محمود کدملی 6240163309ت ت78/5/1پس�رمتوفی3-مژگان فاتحی ف محمود کدمل�ی2020004720ت ت68/1/1دختر 
متوف�ی 4-منیژه فاتحی ف محمود کدملی2020223821ت ت69/10/1دخترمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبوررا 
در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادرخواهد شد.
478-دبیرشعبه اول شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم مرضیه غامی بشماره شناسنامه561بشرح دادخواست بکاسه97/561/دوم ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان فاطمه نوروزی فرزند رمضان به شناس�نامه ش�ماره71 تاریخ 13 /95/12دراقامتگاه دائمی خود درآزادشهر بدرود 
زندگ�ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-مرضیه غامی ف قربان کدمل�ی6249473327ت ت47/5/6دخترمتوفی2-

آس�یه غام�ی ف قرب�ان کدمل�ی6249472150ت ت38/1/1دخترمتوفی3-هیب�ت ال�ه غام�ی ف قرب�ان ک�د مل�ی6249472274ت 
ت38/1/1پسرمتوفی4-شکراله غامی ف قربان کدملی6249472258ت ت40/1/1پسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
477-دبیرشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای بهمن گنجی وطن بش�ماره شناسنامه1819بش�رح دادخواست بکاس�ه 3176-97/دوم ازاین ش�ورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد گنجی وطن فرزند صاحب جم به شناس�نامه ش�ماره 4درتاریخ 97/9/7دراقامتگاه دائمی 
خود درآزادش�هر بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-بهمن گنجی وطن ف محمد کدملی6249915672ت 
ت 64/11/22پس�رمتوفی2-فاطمه گنجی وطن ف محمد کدملی 4879892671ت ت66/10/25دخترمتوفی3-مریم گنجی وطن ف محمد 
کدملی6249378480ت ت59/10/1 دخترمتوفی4-حلیمه گنجی وطن ف محمد علی کدملی6249835296ت ت41/1/1همسرمتوفی اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
476-دبیرشعبه 2شورای حل اختاف شهرستان آزادشهر

آگهی مزایده مال غیرمنقول - نوبت اول
   درکاس�ه اجرایی شعبه 2حقوقی بش�ماره970085/محکوم علیهم1-سید ابوالفضل میرکتولی ف سید مصطفی وسید مسعود میرکتولی 
فرزند س�ید ابوالفضل محکوم هس�تند بپرداخت مبلغ854/791/086ریال بعنوان محکوم به درحق محکوم له حسن صفرخانی ف ابراهیم 
ومبلغ24/250/000ریال بابت هزینه دادرسی درحق صندوق دولت ومبلغ 46/239/554ریال بابت هزینه اجراء درحق دولت میباشد درراستای 
وصول بخشی ازمحکوم به اموال منقول بشرح ذیل معرفی که برابرمقررات مورد توقیف وارزیابی قرارگرفته است که مشخصات آن درذیل 
آگهی درج میش�ود که با رعایت شرایط مزایده بفروش میرسد متقاضیان خرید اموال میتوانند به اجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد 
کتول )واقع درس�اختمان جدید مقابل هتل کانیار(مراجعه وپیش�نهاد خود را برای خرید مال مورد مزایده ارایه نمایند وبرنده مزایده کسی 
اس�ت که بااترین قیمت را ازقیمت پایه)کارشناسی ش�ده توسط کارش�ناس(ارایه وقبول نماید)توصیف اجمالی اموال(1-تعداد 3دستگاه 
ماش�ین ریش تراش فیلیپس به ارزش مجموع25/800/000ریال2-دودستگاه ابروگیر بامارک مکس به ارزش مجموع3/800/000ریال3-سه 
دستگاه سشوار انکس به ارزش مجموع11/100/000ریال4-دودستگاه موگیر بینی با مارک موزر به ارزش مجموع 2/400/000ریال5-سه عدد 
آینه شمعدان به ارزش مجموع500/000/ 34ریال6-هفت طاقه پارچه ملحفه ای280متر ارزش مجموع30/800/000ریال7-پارچه لباس وکت 
دامنی235متر ارزش مجموع 89/300/000ریال8-آینه شمعدان برنجی 2سرویس ارزش مجموع58/000/000ریال9-چادر رنگی 50مترمربع 
ارزش مجموع6/750/000ریال10-یک تخته رو تختی ترک به ارزش3/500/000ریال ارزش مجموع 265/950/000ریال میباش�د زمان مزایده 
روزچهارش�نبه مورخ 1397/10/04س�اعت9الی10مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول)واقع درساختمان 
جدید روبروی هتل کانیار()شرایط مزایده(1-مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین 
مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده میبایست10درصد مبلغ پیشنهادی رانقدا” وفی المجلس بحساب سپرده دادگستری واریز والباقی 
را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده واریزنماید واا وفق ماده129قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی10درصد پس ازکسرهزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد3-کلیه هزینه های نقل وانتقال ملک اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد4-مطابق 
مواد 142و143قانون اش�عاری چنانچه ش�کایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف1هفته ازتاریخ مزایده تقدیم شود وتحویل ملک پس 
ازتایید صحت جریان مزایده ازناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با 

خریدار ندارد وفقط مبلغ سپرده10درصد  تودیع خواهد شد. 
488-مدیردفترواحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان علی آباد کتول-میرشکار

آگهی مزایده مال منقول -نوبت اول
   درپرونده کاسه 970552/اجرایی شورا مطرح دراجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول محکوم علیه عماد شفیع آبادی ف عباسعلی 
محکوم است بپرداخت مبلغ16/585/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات متعلقه قانونی درحق رامین احمدی ف محمدرضا وهزینه 
اجرا بمبلغ829/250ریال که جهت اس�تیفای محکوم به وهزینه اجرا اموالی با مش�خصاتی که درادام�ه خواهد آمد ازمحکوم علیه توقیف 
وبارعایت ش�رایط مزایده بفروش میرسد)مشخصات مال توقیفی(یکدس�تگاه فریزر صندوقی با مارک یخ نوشان مدل450550GK  لیتری 
مس�تعمل وکارکرده واقع درشهر مزرعه جنب بانک کشاورزی فروشگاه خواروبار فروشی به ارزش12/000/000ریال توسط کارشناس ارزیابی 
گردید)زمان ومکان مزایده زمان مزایده روزدوش�نبه مورخه1397/10/10س�اعت11الی 12صبح مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری 
علی آباد کتول ش�رایط مزایده1-مزایده ازمبلغی که توس�ط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را 
درجلسه مزایده قبول نماید متقاضیان خرید میتوانند درمدت5روزقبل ازروزی که برای مورد مزایده تعیین شده ازاموال بازدید نمایند لذا 
جهت هماهنگی های ازم درمدت مذکوربه دایره اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند2-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ پیشنهادی را 
نقدا” وفی المجلس بحساب سپرده دادگستری واریز والباقی را حداکثر ظرف یکماه ازتاریخ جلسه مزایده واریز نماید؛ وااوفق ماده129قانون 
اجرای احکام مدنی س�پرده واریزی10درصد پس ازکس�رهزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد3-تسلیم مال فقط بعد ازپرداخت تمام 
بهای آن صورت خواهد گرفت4-مطابق ماده 136قانون اشعاری چنانچه شکایتی راجع به مزایده باشد میبایست ظرف 1هفته ازتاریخ مزایده 
تقدیم شود وتسلیم مال پس ازانقضای مهلت مذکوریا بعد ازاتخاذ تصمیم ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه درصورت وصول شکایت خواهد 

بود؛درصورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه باخریدارندارد وفقط مبلغ سپرده 10درصد تودیع خواهد شد.
487- اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان علی آباد کتول

آگهی 
  درراس�تای ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری با انتشار این آگهی برای یکنوبت در روزنامه کثیراانتشار متهم کامیاب احمدی لیوانی 
فرزند جعفر بشماره ملی 2020666790باعنایت به عدم شناسایی متهم درپرونده وعدم شناسایی شاکی ازآدرس دقیق متهم وبدلیل عدم 
وجود نشانی دیگراباغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده است احضار میشوند تاظرف مدت یکماه ازتاریخ نشرآگهی دروقت اداری دراین 
شعبه حاضرشوند وازاتهام منتسبه درپرونده کاسه 9609981789900555 بایگانی960593/ دایربرسرقت ازخود دفاع نمایند درصورت عدم 

حضورمتهم یا عدم عذر موجه شعبه تصمیم مناسب اتخاذ مینمایند درضمن حق داشتن وکیل را دارند .
471-دادیارشعبه8دادسرای عمومی وانقاب شهرستان گنبد کاووس-فیروزجائی

آگهی 
  درراستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری با انتشار این آگهی برای یکنوبت درروزنامه کثیراانتشار متهم مصطفی درخشان فرزند 
عبیداله باعنایت به عدم شناسایی متهم درپرونده وعدم شناسایی شاکی ازآدرس دقیق متهم وبدلیل عدم وجود نشانی دیگر اباغ احضاریه 
به نامبرده ممکن نگردیده است احضار میشوند تاظرف مدت یکماه ازتاریخ نشرآگهی دروقت اداری دراین شعبه حاضرشوند وازاتهام منتسبه 
درپرونده کاسه 9709981789900574 بایگانی970692/ دایربررانندگی فاقد گواهینامه ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضور متهم یا 

عدم عذرموجه شعبه تصمیم مناسب اتخاذ مینمایند درضمن حق داشتن وکیل را دارند .
472-دادیارشعبه 8دادسرای عمومی وانقاب گنبد کاووس-فیروز جائی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   شاکی ناصر شمسی شکایتی علیه1-اسماعیل مقری2-مهدی مرادقلی دایربر مشارکت درآدم ربایی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
استان گلستان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4دادگاه کیفری یک گنبد کاووس ارجاع وبکاسه 9509981790600334بایگانی970193/
ثبت گردیده و وقت رس�یدگی آن 1397/12/14س�اعت9/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهمین وبه تجویزماده 
394قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امورکیفری ودستوردادگاه مراتب دونوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی میشود 
تا متهمین پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود دروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردند 

ضمنال متهمان میتوانند وکیل معرفی نمایند نتیجه عدم حضور صدورحکم غیابی است. 
470-مدیردفترشعبه 4دادگاه کیفری یک استان گلستان )مستقردرگنبد سابق(-قدیم آبادی

دادنامه
   پرونده کاسه9709980059900195بایگانی970348شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره9709970059900518خواهان 
بانک کارآفرین باوکالت مریم طاهری ف علی جان بنشانی استان گلستان شهرستان گرگان خیابان ولیعصر روبروی انبار جهاد مجتمع گلستان 
ط2دفتروکالت تازیک خواندگان1-سعید جالی ف ابوالفضل مجهول المکان2-علی جمعه میرزائی ف غامرضا بنشانی استان گلستان گرگان 
گرگانجدید نبش چهارراه دوم بویه پاک74خواسته ها1-مطالبه خسارت تاخیرتادیه2-مطالبه وجه بابت...3-مطالبه خسارت دادرسی)رای 
دادگاه( درخصوص دعوی صندوق کارآفرین امید گلستان باوکالت مریم طاهری ف علی جان بطرفیت سعید جالی ف ابوالفضل وعلی جمعه 
میرزائی ف غامرضا بخواسته صدور حکم مبنی برمحکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ24/150/348ریال تا تاریخ97/5/28وازآن تاریخ 
به بعد خسارت تاخیرتادیه ساانه ده درصد مبلغ فوق بصورت روزشمارموضوع بند 4ماده 4قرارداد فاقد تاریخ بشماره140130015067941تایوم 
الوصول بش�رح دادخواست تقدیمی با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح وکیل خواهان مدعی است خوانده ردیف اول بعنوان متعهد 
اصلی واستفاده کننده ازتسهیات ملزم گردید درسررسید مقررنسبت بپرداخت اصل وام ومتفرعات آن اقدام نماید خوانده دیگر با امضای 
خود درذیل قرارداد تنظیمی وتعهد نامه استنادی ضمانت تسهیات اعطایی را عهده دارگردیده اند نظربه اینکه خواندگان صدرالذکر ازتادیه 
دیون تعهد ش�ده امتناع نموده اند باطرح دعوی حاضرخواستار صدورحکم بشرح ستون خواسته میباشم علیهذا دادگاه توجهابه محتویات 
پرونده مفاد دادخواست تقدیمی ومنضمات آن منجمله فتوکپی مصدق قرارداد تنظیمی فیمابین که مفاد آن حکایت ازتعهد وامضای نامبردگان 
درذی�ل قرارداد دارد نظرباینکه خواندگان دلیل�ی برپرداخت مافی الذمه خود ارائه وابرازننموده اند ای�ن دادگاه دعوی خواهان را به نظر وارد 
وثابت تشخیص مستفاد ازاصل لزوم قراردادها ومواد198و515و519و522قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدورحکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان بپرداخت مبلغ24/150/348ریال بعنوان اصل خواسته تامورخه97/5/28 وحکم به محکومیت آنان بپرداخت خسارت تاخیرتادیه 
ازمورخ97/5/28ساانه 10درصد مبلغ فوق بصورت روز شمار لغایت یوم اادا طبق مفاد مندرج در قرارداد منعقده فیمابین بانک ونامبردگان 
بشماره وتاریخ فوق التوصیف که محاسبه آن بعهده اجرای احکام مدنی میباشد ایضا حکم به محکومیت آنان بپرداخت مبلغ2/402/759ریال 
بعنوان هزینه دادرس�ی ومبلغ1/000/000ریال بعنوان حق الوکاله وکیل ازباب قاعده تس�بیب درحق خواه�ان صادرواعام میدارد رای صادره 
حضوری بوده ظرف20روز ازتاریخ اباغ قابل تجدید نظر ونسبت به سایرین غیابی بوده ظرف20روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین شعبه 
ازآن پس ظرف20روزقابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظرمیباشد درتتمه نظربه اینکه بخشی ازمفاد حکم درخصوص خسارت تاخیرتادیه 
برعهده اجرای احکام قرارداده شده لهذا محاسبه ووصول مابه التفاوت هزینه دادرسی این بخش درزمان اجرای حکم ازخواهان برعهده اجرای 

احکام میباشد مبرهن است خوانده مکلف بپرداخت این بخش ازهزینه دادرسی نیزمضاف برمحکومیتهای مارالذکر درحق خواهان میباشد.
410-رییس شعبه 3دادگاه حقوقی شهرستان گرگان-زمانی کیاسری 

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای اسماعیل نیک سرشت دارای شماره شناسنامه 12بشرح دادخواست بکاسه789/ 97/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان مش�د قلی نیک سرشت به شناسنامه 2درتاریخ87/1/31 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به1-نورمحمد نیک سرشت ف مشهد قلی ش ش584ت ت1346پسرمتوفی2-محمد نیک سرشت ف 
مشهد قلی ش ش585ت ت1348پسرمتوفی3-اسماعیل نیک سرشت ف مشهد قلی ش ش12ت ت 1363پسرمتوفی4-سارا بی بی چخانی 
ف مشهد قلی ش ش4ت ت 1336دختر متوفی5-بی بی نیک سرشت ف مشهد قلی ش ش3ت ت1339دخترمتوفی6-صفورا نیک سرشت 
ف مشهد قلی ش ش990ت ت 1356دخترمتوفی7-مریم نیک سرشت ف مشهد قلی 644ت ت1350دخترمتوفی8-راهیل نیک سرشت ف 
مشهد قلی ش ش19ت ت1360 دخترمتوفی9-حمیده نیک سرشت ف مشهد قلی ش ش777 ت ت1352دخترمتوفی10-امان بیکه هاکو ف 
ایل گلدی ش ش5ت ت1318همسرمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
482-قاضی شعبه 12شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم سهیا نورانی آغمیونی دارای شماره شناسنامه 2482بشرح دادخواست بکاسه 970134/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان آیت اله نورانی آغمیونی به شناسنامه10درتاریخ 97/1/4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-عالیه س�هرابی اردهائی ف نصرت ش ش21محل صدور سراب همسرمتوفی2-سهیا نورانی 
آغمیون�ی ف آیت اله ش ش2482محل صدور س�راب دخترمتوفی3-لیا نورانی آغمیونی ف آیت ال�ه ش ش2020254557صادره ازگنبد 
دخترمتوفی4-زه�ره نوران�ی آغمیونی ف آیت اله ش ش34صادره ازگنبد دخترمتوفی5-س�میرا نورانی آغمیونی ف آیت اله ش ش2483 
صادره ازس�راب دخترمتوفی6-ژیا نورانی آغمیونی ف آیت اله ش ش48صادره ازس�راب دخترمتوفی7-زینب نورانی آغمیونی ف آیت اله 
ش ش22334صادره ازسراب دخترمتوفی8-فاطمه نورانی آغمیونی ف آیت اله ش ش 2020610019صادره ازگنبد دخترمتوفی9-مریم نورانی 
آغمیونی ف آیت اله ش ش 6693صادره ازگنبد دخترمتوفی 10-زهرا نورانی آغمیونی ف آیت اله  ش ش4483صادره ازگنبد دخترمتوفی11-

حس�ین نورانی آغمیونی ف آیت اله ش ش2020738880صادره ازگنبد پس�رمتوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادرخواهد شد.
499-قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان گنبد

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم فاطمه برنجی دارای شماره شناسنامه 1143بشرح دادخواست بکاسه970800/ ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان جبار مارامائی به شناسنامه 394درتاریخ1396/9/21دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراس�ت به1-فاطمه برنجی ف طویلی آقا ش ش 1143ت ت1349همس�رمتوفی2-جمعه گل گل چش�مه ف قوشه ش ش818ت 
ت1329 مادرمتوفی3-حس�ین مارامائی ف جبار ش م2020772248ت ت1377پسرمتوفی4-پریس�ا مارامائی ف جبار ش م2020412683ت 
ت1371دختر متوفی5-مهس�ا مارامائی ف جبار ش م5310106839ت ت1374دخترمتوفی6-مهناز مارامائی ف جبار ش ش 5310106847ت 
ت1376دخترمتوفی6-مهناز مارامائی ف جبار ش م5310106847 ت ت 1376دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادرخواهد شد.
498-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان گنبد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
   درپرونده کاسه940569/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دس�تورفروش ملک مهدی غفران نیک بابت وجه الکفاله صادرگردیده اس�ت لذا 
ملک توقیفی ازوی بش�رح ذیل برای باراول به مزایده گزارده میشود1-مش�خصات مال وقیمت کارشناس�ی1باب منزل مس�کونی بمساحت 
عرصه195مترمرب�ع واقع درزینب آباد جنب مدرس�ه ش�هیدگنجی خلی�ج26 و دارای اعیانی با60مترمربع زیربنا در1طبقه با س�ازه ی آجری 
ونمای داخلی گچ وخارجی گچ با قدمت 15س�ال وبا امتیازات آب وبرق وگازمیباش�د ملک فاقد س�ند وقولنامه ای میباش�د ومتعلق به مهدی 
غفران نیک ودرتصرف نامبرده میباشد ملک فوق الذکرازسوی کارشناس برای هرمترمربع عرصه مبلغ1/500/000ریال جمعا292/500/000ریال 
و هرمترمرب�ع اعیانی مبلغ2/000/000ریال جمع�ا مبلغ120/000/000ریال وقیمت امتی�ازات بمبلغ150/000/000ریال ودر مجموع قیمت کل ملک 
مبلغ562/500/000ریال معادل پنجاه وشش میلیون ودویست وپنجاه هزارتومان قیمت گذاری و برآورد گردیده است2-زمان مزایده روزیکشنبه 
مورخه1397/10/02س�اعت10صبح الی11صبح3-مکان مزایده دفترش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری رامیان4-مبلغ مزایده ازقیمت 
کارشناسی فوق الذکرشروع وبه بااترین بهای پیشنهادی فروخته خواهد شد طبق قانون خریدار میبایست10 درصد ازبهای ملک را فی المجلس 
بعنوان س�پرده به قسمت اجرا تس�لیم ومابقی بهای آنرا حداکثر ظرف مدت یکماه بپردازد درغیراینصورت10درصد مذکوربه نفع دولت ضبط 
خواهدشد هرکس میتواند درمدت5روزقبل ازمزایده ازملک باهماهنگی واحد اجرای احکام مدنی دادگستری رامیان بازدید نماید مزایده باحضور 
نماینده دادستان برگزار میگردد شرکت کنندگان درمزایده بعنوان خریدار می بایست 10 درصد قیمت پایه راباحضوردرجلسه مزایده فی المجلس 

بعنوان سپرده به قسمت اجراتسلیم نمایند.
504-دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری رامیان-میرعرب رضی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )دستور فروش ملک مشاع( نوبت ا ول 
  به موجب دادنامه  شماره 9409978520100947  مورخه 1394/8/13 صادر شده در پرونده کاسه شعبه اول  دادگاه حقوقی نهاوند  موضوع پرونده 
اجرائی 950117  شعبه اول دادگاه ا 9409988520100393   حقوقی حکم به فروش پاک ثبتی 3093 الی بخش یک نهاوند  حسب تقاضای خواهان 
آقای جعفر زنگنه به  وکالت از محکوم لهم مبتنی بر دستور فروش صادر  گردیده که پس از ارجاع به کارشناس و ارزیاب دادگستری  قیمت آن را جهت 
مزایده به مبلغ 2/960/000/000  ریال  برآورد نموده است این اجرا به درخواست محکوم له اقدام به فروش ملک موصوف که توسط کارشناس / کارشناسان 
به شرح ریل توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 11:30 تا 12:30 مورخه 1397/10/12  در محل شعبه اول دادگاه حقوقی نهاوند از طریق  
مزایده به فروش  برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی 25/960/000/000  ریال شروع می شود و شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار 
وصول و پس از انجام مراحل قانونی  و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه خریدار در مهلت 
یک ماه مقرر  تهیه وجه مزایده نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض 
از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به  اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار 
تحویل و تملیک نخواهد شد، ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده 
دیدن نمایند مال مورد  مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد. ملک موصوف یک قطعه  زمین )باغ( واقع در نهاوند جاده دهفول 
راه به صورت ششدانگ به مساحت 14800  متر مربع  تحت پاک ثبتی 3093 بخش یک نهاوند به  نام 1. خدامراد میرزائی )دو دانگ( 2. آقای حجت اله 

ساکی  سه دانگ  3. علی نجات شاه ولی )یک دانگ( معادل 2/960/000/000 ریال برآورد می گردد. 
6996  رئیس دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی نهاوند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول(
 به موجب دادنامه  شماره 9509978520400967  مورخه 95/9/30 صادر شده از شعبه 4  دادگاه حقوقی نهاوند  موضوع پرونده اجرائی  کاسه 
960197  ش�عبه اجرای احکام  مدنی دادگس�تری نهاوند  آقای بهروز ظفری  محکوم اس�ت به پرداخت  مبلغ 468/845/453 ریال به عنوان  
خس�ارت تاخیر تادیه در حق علی صفر خس�روی و پرداخت مبلغ 22/692/273 ریال بابت نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت لذا حسب 
تقاضای محکوم پاک ثبتی 2 فرعی از باقیمانده 1674 اصلی واقع در بخش 1 نهاوند که به عنوان مال معرفی نموده و ارزیاب  دادگستری  قیمت 
آن را جهت مزایده به مبلغ 2/216/500/000 ریال برآورد نموده اند. این ا جراء به درخواست  وکیل محکوم له اقدام  به فروش ملک موصوف  که 
توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10 تا 11 مورخه 1397/10/17 در محل شعبه اجرای احکام 
مدنی دادگستری نهاوند از طریق مزایده به فروش برسد،  مزایده از قیمت کارشناسی 2/216/500/000 ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی 
یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار 
اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی  و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار 
منتقل خواهد شد. در صورتیکه خریدار در مهلت یک ماه مقرر  تهیه وجه مزایده نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده 
تا رسیدگی به  اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد، ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند 
در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن نمایند مال مورد  مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین 
شرح می باشد. ششدانگ پاک ثبتی فوق الذکر که فاقد اعیانی می باشد و عرصه آن به مساحت 341  متر مربع به قیمت 2/216/500/000 ریال 

می باشد. آدرس نهاوند کوچه سیدان 
6998 قاضی اجرای احکام  مدنی دادگستری نهاوند – عباس آزاد بخت 

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول 
  به موجب دادنامه  شماره 9609978520300260   مورخه 96/5/01  صادر شده از شعبه 3 دادگاه حقوقی نهاوند موضوع پرونده اجرائی  کاسه 960787  
شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند آقای محسن گودرزی  و  غیره محکوم است به پرداخت مبلغ شصت و شش میلیون و دویست و سی و 
دو هزار تومان  به عنوان اصل خواسته  در حق خانم طا هره معصومه  علیشاهی و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  لذا حسب 
تقاضای  محکوم له پاک ثبتی 1756  اصلی واقع در بخش 1 نهاوند که به عنوان مال معرفی نموده و ارزیاب دادگستری  قیمت  آن را جهت مزایده به 
مبلغ 87/600/000  تومان برآورد نموده اند، این اجراء به درخواست  محکوم له اقدام به فروش ملک موصوف  که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف 
و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10 تا 11   مورخه 1397/10/22 در محل  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری  نهاوند از طریق مزایده به 
فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی   87/600/000  تومان شروع می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد 10 درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول 
و پس از انجام مراحل قانونی  و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتیکه خریدار در مهلت یک 
ماه مقرر  تهیه وجه مزایده نپردازد سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. در صورت ایصال اعتراض از 
سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به  اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل 
و تملیک نخواهد شد، ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجراء از مال مورد مزایده دیدن 
نمایند مال مورد  مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد.  یک باب عمارت که مساحت عرصه آن حدود 380 متر مربع می باشد که 

دارای امتیاز آب و برق و گاز  است و ا عیانی آن تخریب گردیده است. آدرس نهاوند  گلشن کوچه مهران 
6997  قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند -   عباس آزاد بخت 

آگهی مزایده و فروش مال منقول )نوبت اول(
 طبق پرونده اجرائی  به کاسه 961825  له مهرداد محمدی علیه سعید سلیمانی و  ندا حاج حیدری مبنی بر مطالبه  وجه و همچنین هزینه ا 
جرایی در حق دولت با توجه به  اینکه اجرائیه به محکوم علیه  اباغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم  اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم 
له به منظور استیفاء حقوق خویش و مطالبه نظریه کارشناسی به استناد مواد 113 الی 136  قانون اجرای احکام مدنی  اجرای احکام متمرکز بوشهر 
در نظر دارد از طریق مزایده  حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید. مشخصات و مبلغ  مورد مزایده: ششصد متر مربع 
سنگ تراورتن سفید موجدار  عباس آبادی سوپر به طبق نظریه کارشناسی به ارزش مبلغ 942/000/000 ریال می باشد.  مزایده روز شنبه مورخه 
1397/10/08 راس سا عت 9  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  و جه پیشنهادی  را نقدا  و فی المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و 
نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نما ید و اا وجه تودیعی پس از کسر هزینه  مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد عاقمندان 

می توانند در وقت مقرر فوق دردفتر  اجرای احکام  حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده  حضور یابند. 
786 مدیر دفتر اجرای احکام  حقوقی متمرکز  دادگاه  شهرستان بوشهر – مسعود احسانی 

آگهی 
 خواهان ابراهیم زیراهیان با وکالت نس�یم نگهداری دادخواس�تی به طرفیت خوانده  آقای میاد مهرزاده به خواس�ته مطالبه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709987746500564  شعبه 115  شورای حل اختاف شهرستان بوشهر ثبت و  وقت رسیدگی  مورخ 
1397/10/22 س�اعت 09:00 تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده  و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ 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. 
783  مسئول دفتر  شعبه  شورای حل اختاف  شعبه 115  شورای حل اختاف شهرستان بوشهر 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به   آقای رضا عباسی فرزند کاظم 
   خواهان خاتون خشنودیان با وکالت  خانم نسیم نگهداری دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای رضا عباسی  به خواسته مطالبه  و جه مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه  9709987746600570 شعبه 116  شورای حل اختاف  شهرستان  بوشهر ثبت و وقت 
رسیدگی  مورخ 1397/10/25 ساعت 09:30 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. 
782  متصدی امور دفتری دادگاه  شعبه 116 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر 

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709987745100159 ش�عبه 1 ش�ورای حل اختاف شهرستان بوش�هر تصمیم نهایی  ش�ماره خواهان: آقای محمدعلی 
دادگستری هقان فرزند علی بابا به نشانی استان بوشهر شهرستان بوشهر  شهر بوشهر  خیابان امام خمینی  خیابان ماصدرا  کوچه شباهنگ 
2 پاک 2  خوانده : آقای حمیدرضا رضائیان پور فرزند محمود به نش�انی بوش�هر  خیابان بهش�ت صادق  روبه روی  بهشت صادق  وسایل و 
تزئینات  مبین اس�پرت تلفن  همراه 09174009540  خو اس�ته ها: 1. مطالبه وجه چک  2. مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه  3.  مطالبه خسارت 
دادرسی  به تاریخ 1397/5/13 در وقت فوق العاده جلسه  شعبه ا ول شورای حل اختاف بوشهر  به تصدی ا مضا کننده ذیل تشکیل و پرونده 
کاسه 97/159 تحت نظر است  با بررسی اوراق و  محتویات پرونده و ماحظه نشریه مشورتی اعضا شورا  ختم رسیدگی   را اعام و با استعانت 
از خداوند متعال  به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می  گردد.  رای قاضی شورا  در خصوص دعوی خواهان محمدعلی  دهقان فرزند  علی 
بابا به طرفیت خوانده   حمیدرضا رضائیان پور فرزند محمود به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 921605  
مورخه 94/6/15  عهده بانک سپه و  هزینه دادرسی  و خسارت  تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی است مبلغ فوق را متضامنا از خوانده  
طلبکار بوده و تقاضای  صدور حکم نموده است . لذا با  توجه به دادخواست  خواهان و رونوشت مصدق چک صادره و  گواهی عدم پرداخت  
صادر شده  از بانک محال علیه و اینکه وجود اشه چک در ید مدعی دیل بر بقاء دین می باشد و از طرفی خوانده  علیرغم اباغ وقت رسیدگی 
لکن در جلسه رسیدگی شرکت ننموده و ایحه یامدرکی دال بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص 
و مستندا به ماده 9 قانون شوراهای حل اختاف و مواد 198، 515، 519   و 522  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و مواد 249، 310، 313  و 314  قانون تجارت و ماده 3 و تبصره الحاقی  به ماده 2 قانون صدور چک  مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام   حکم 
به محکومیت تضامنی خوانده  به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته  و مبلغ 485/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 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 شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی بوشهر می باشد. 
1458 قاضی شورای حل اختاف بوشهر 

آگهی احضار 
به موجب پرونده کاسه 970638  شعبه پنجم بازپرسی  دادسرای  عمومی و انقاب بوشهر آقای امین ممسنی سرملی  فرزند امراله به شماره  
ملی 3490236505  که مشخصات بیشتری از مشارالیه در دست نیست به اتهام آدم ربایی مقرون به آزار جنسی تحت تعقیب می باشد به 
نامبرده اخطار و اباغ می گردد که  جهت دفاع از بزه انتسابی  تا یک ماه پس از  انتشار ا ین آگهی در این  شعبه حاضر گردد در صورت عدم 
حضور غیابا به موضوع رس�یدگی  و اتخاذ تصمیم خواهد ش�د این آگهی به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری برای یک نوبت در 

یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد. 
784  بازپرس  شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقاب بوشهر – مهرزاد رستمی 

اجرائیه 
بموجب  درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9709978149101425  محکوم علیه خانم زهرا شهبازی فرزند علی محکوم 
است به 1. پرداخت مبلغ نود و شش  میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 3/210/310 ریال  بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 3/926/000 ریال بابت هزینه حق الوکاله مرحله بدوی و نیز پرداخت   خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج  در  چک ها )مبلغ 26/500/000 
ری�ال به تاری�خ 96/1/30  و  مبلغ 17/600/000 ریال به تاریخ 1395/12/15  و مبلغ 25/000/000 ریال به تاریخ 1396/1/20  و مبلغ 27/000/000 
ریال به تاریخ 1396/2/10  تا زمان اجرای حکم(  و پرداخت مبلغ 45/000 ریال بابت هزینه تمبر ا جرایی و  600/000 ریال هزینه نشر آگهی  2. 
پرداخت نیم عشر دولتی. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ   اجراییه: 1. ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(  2. ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3. مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف  سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور  
مشروح مشتمل بر میزان وجوه  نقدی که  به  هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی واعتباری ایرانی  یا خارجی دارد به همراه مشخصات  دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه  مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاات و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار  به ضمیمه  دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به 
درخواست محکوم  له بازداشت می شود  )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت  مالی 1394( 4. خودداری  محکوم   علیه از اعام کامل  
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای  احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5. انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش  یا جزای نقدی معادل نصف محکوم  به یا هر دو مجازات می شود. )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6. چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم  علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم  له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم  علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

1896 قاضی شورای حل اختاف شهرستان رزن – حجت محرم زاده 

12- حصروراثت
خانم زینب زارع س�یابی فرزند سلیمان دارای شناسنامه 4 بشرح دادخواست ش�ماره 648/8/97 مورخ 1397/9/6 توضیح داده شادروان 
رس�تم زارع سیابی فرزند غامحسین بشناس�نامه 3 در تاریخ 1397/8/6 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- محمد زارع س�یابی ش.ش 37 متولد 1350 فرزند متوفی. 2- مهدی زارع س�یابی ش.ش 18 متولد 1363 فرزند متوفی. 3- هادی زارع 
س�یابی ش.ش 5 متولد 1360 فرزند متوفی. 4- فاطمه زارع س�یابی ش.ش 840 متولد 1356 فرزند متوفی. 5- مریم زارع س�یابی فرزند 
رستم ش.ش 2 متولد 1353 فرزند متوفی. 6- مهدیه زارع سیابی فرزند رستم ش.ش 4560 متولد 1366 فرزند متوفی. 7- زینب زارع فرزند 
سلیمان ش.ش 4 متولد 1332 همسر متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد 

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

13- حصروراثت
آقای یوس�ف رضائی فرزند حبیب اله دارای شناس�نامه 14 بشرح دادخواست ش�ماره 97/7/679 مورخ 1397/9/19 توضیح داده شادروان 
مسعود رضائی فرزند حبیب اله بشناسنامه 3 در تاریخ 1397/8/23 در شهر چترود فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- مهین 
رضائی فرزند حبیب اله ش.ش 7 صادره از راین متولد 1342 خواهر متوفی. 2 – صدیقه رضائی فرزند حبیب اله ش.ش 368 صادره از راین 
متولد 1331 خواهر متوفی. 3- رخساره رضائی گزکی فرزند حبیب اله ش.ش 2 صادره از راین متولد 1329 خواهر متوفی. 4- منصور رضائی 
فرزند حبیب اله ش.ش 447 صادره از راین متولد 1346 برادر متوفی. 5- قاسم رضائی فرزند حبیب اله ش.ش 7 صادره از راین متولد 1339 
ب�رادر متوف�ی. 6- اصغر رضائی پناه فرزند حبیب اله ش.ش 2 صادره از راین متولد 1336 برادر متوفی. 7- غامعلی رضائی فرزند حبیب اله 
ش.ش 1 صادره از راین متولد 1333 برادر متوفی. 8- یوسف رضائی فرزند حبیب اله ش.ش 14 صادره از راین متولد 1334 برادر متوفی.  لذا 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی 
باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری 

که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
679 شورای حل اختاف شماره 7 شهرستان کرمان

14- حصروراثت
آقای اکبر مرادی فرزند محمد دارای شناسنامه 181034500097 بشرح دادخواست شماره 970554 مورخ 1397/8/27 توضیح داده شادروان 
نرگس فارسی فرزند اسکندر بشناسنامه 181044100052 در تاریخ 1397/8/23 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- اکبر مرادی ش.ش 181034500097 متولد 1345 همسر متوفی. 2- فرزانه مرادی ش.ش 181046800229 متولد 1368 فرزند متوفی. 3- 
فاطمه مرادی ش.ش 181047200315 متولد 1372 فرزند متوفی. 4- زهرا مرادی ش.ش 181046600215 متولد 1366 فرزند متوفی. 5- رقیه 
مرادی ش.ش 181048200194 متولد 1382 فرزند متوفی.  لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم دارد واا 

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

15- مفقودی
 GLX 405 کلیه مدارک )س�ند کمپانی، کارت س�بز ، کارت ماش�ین، بیمه نامه( خودروی س�واری
م�دل 1378 رن�گ عنابی به ش�ماره پاک 45 ایران 239 د 91 و ش�ماره موت�ور 22527809817 و 
ش�ماره شاس�ی 311266 متعلق به آقای پرویز خواجه حسنی به شماره شناسنامه 14 و شماره ملی 

5839809756 فرزند امیر صادره از رابر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
رابر

16- اباغیه
مشخصات اباغ شونده : مهدی ضیاالدینی علی آباد، شماره ملی 2993244450 ، تاریخ حضور : 1397/10/16 ساعت  حضور : 11:30 ، محل 
حضور : استان کرمان- شهرستان کرمان- بلوار 22 بهمن- چهارراه شعبانیه، خیابان گوهری- خیابان 12 آذر – کدپستی 7616859654 تلفن 
: 03433240510 ، در خصوص دعوی شما به طرفیت مهدی شریفی شهرستانک ، بشیر سهراب نژاد، مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی و الزام 

به تنظیم سند خودرو درو قت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
490 شورای حل اختاف شماره 29 شهرستان کرمان

17- اباغیه
مشخصات اباغ شونده حقیقی : مسعود کدخدا فتح آبادی، فرزند : علی، نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور : 1397/10/23 ساعت حضور 
: 16:30 در خصوص دعوی شرکت تعاونی اعتبار ثامن اائمه به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارت دادرسی  مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 

مطالبه وجه بابت ... در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
425 شورای حل اختاف شماره 15 شهرستان کرمان

آگهی اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقای منوچهر رازانی  فرزند شمسعلی
خواهان خانم فاطمه رازانی به طرفیت خوانده آقای علی زهتاب و غیره به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 4006769709986613 شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقي ( دادگستري شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگي 
مورخ 1397/11/17 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در جراید کثیراانتشار آگهي مي گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه 

حاضر گردد . خرم آباد - خیابان ولیعصر– انتهای بلوار پژوهنده – روبروی تامین اجتماعی
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی (دادگستری شهرستان خرم آباد- مریم شمسه   

دادنامه
ش�ماره پرونده:  9509986622600484 اتهام ها: 1- تخریب 2- ورود به مس�کن دیگری به عنف و تهدید 3- مش�ارکت در 12 فقره 
س�رقت - رآی دادگاه: در خصوص اتهام اقایان 1- حس�ن گرمئی فرزند ابراهیم 2- علی موس�ویان متواری و فاقد مشخصات هویتی 
بیش�تر 3- اصغر حاجیوند سااروند متواری. دایر بر هر سه نفر مشارکت در شانزده فقره سرقت تعزیری منزل موضوع کیفر خواست 
به ش�ماره 9610430044504334  صادره از دادس�رای عمومی و انقاب بروجرد اجماآ بدین ش�رح که  یک ش�ب منزل شخصی بنام 
محمد بخشی که بیان داشته وقتی در حال مراجعه به منزل بودم متوجه شدم که دو نفر از منزل خارج و سوار بر خودروی سواری پژو 
نقره ای با پاک ایران 41 – 485 د 34 که راننده منتظر آنان بود گردیده و متواری می ش�وند و به دلیل حضور به موقع مالک اموالی 
س�رقت نش�ده است. با استعام پاک خودرو مشخص می شود مالک خودرو خانم لیا توشکان است که ایشان بیان داشته خودرو در 
اختیار پس�رم حس�ن گرمئی است همس�ر اقای مصطفی روزبهانی به هویت خانم آزاده بخشی با مواجهه ی حضوری با متهم ایشان و 
خودرو را شناس�ایی نموده و بیان داش�ته دو نفر دیگر زمان س�رقت همراه وی بودند. النهایه متهم به 16 فقره سرقت از منزل شکات 
با مش�ارکت دیگر متهمان در دادس�را اقرار نموده است. متهم صحنه های سرقت را بازس�ازی کرده است. علیرغم نیابت های متعدد 
بر شهرس�تان دورود متهمان ردیف دوم و س�وم دستگیر نشده اند. شکات که اموالشان در اظهاراتشان مندرج در صفحات 69 تا 84 
و 92 تش�ریح ش�ده اس�ت. حال با گزارش مرجع انتظامی گواهی گواهان و جمیع اوراق محتویات پرونده و شناسایی متهم ردیف اول 
در مرجع انتظامی و دادس�را و شناس�ایی متهم ردیف اول توسط گواه و در تصرف بودن خودرو ی پژو 405 که به وسیله ی آن سرقت 
انجام گرفته اس�ت. اقاریر صریح متهم ردیف اول در مرجع انتظامی و دادس�را و متواری بودن متهم ردیف دوم و س�وم و عدم حضور 
هر س�ه متهم در جلس�ه ی دادگاه علیرغم اباغ وقت رس�یدگی و عدم پذیرش عذر ایش�ان جهت عدم حضور در جلسه ی دادکگاه 
انتس�اب بزه به همگی محرز و مس�لم اس�ت و مس�تندآ به مواد 2و 18و 19و 27و 137و134 و140 و141و 160و 164و 171و211 از قانون 
مجازات اس�امی مصوب 1392 و مواد 662 و 656 قانون تعزیرات مصوب 1375 متهمان را عاوه بر رد عین و در صورت نبود عین به 
رد مثل یا قیمت اموال ش�کات به ش�رح شکوائیه به نحو مشترک با رعایت مقررات تعدد جرم بابت هر فقره سرقت هر کدام هر کدام 
را به تحمل 4 س�ال حبس و ش�ش ماه حبس تعزیری با احتس�اب ایام بازداش�ت قبلی و تحمل 90 ضربه ضربه  شاق تعزیری محکوم 
مینماید بدیهی اس�ت صرفآ اش�د مجازات اجرا می گردد. رآی صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری غیابی و ظرف بیس�ت روز 
از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تجدیدنظر اس�تان لرس�تان می باشد. و در خصوص دیگر متهمان غیابی و 
بدوآ ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم تجدیدنظر استان لرستان می باشد./
رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری 2 بروجرد – احمد احمدی

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای بهنام بختیاری دارای ش�ماره شناس�نامه 316 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله بختیاری به شماره شناسنامه 468 در تاریخ 1397/9/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-اش�رف گودرزی – همس�ر  2- فتانه بختیاری – فرزند  3- بهنام بختیاری – فرزند  4- پیام 
بختیاری – فرزند  5- پیمان بختیاری – فرزند  6- بهروز بختیاری - فرزند ضمن انجام تش�ریفات قانونی در خواس�ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

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

آگهی حصر وراثت
احترامآ اقای رحیم شادمهر دارای شماره شناسنامه 46361 به شرح دادخواست به کاسه این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان زهرا کرد به شماره شناسنامه 4131210551 در تاریخ 97/8/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اس�ت به: 1-رحیم ش�ادمهر – فرزند  2- کریم ش�ادمهر – فرزند  3- فاطمه شادمهر – فرزند  4- طوران 
شادمهر – فرزند  5- فریده شادمهر – فرزند  6- صغرا شادمهر - فرزند ضمن انجام تشریفات قانونی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید هر کس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از ش�ادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد./
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف بروجرد

آگهی
خواهان/شاکي: مجید گودرزي خوانده/متهم: علي اکبر خواجه حسیني خواسته/اتهام: مطالبه وجه بابت ... - تامین خواسته تاریخ حضور: 
1397/11/07 س�اعت حضور : 09:00 در خصوص دعوي مجید گودرزي به طرفیت ش�ما مبني بر مطالبه وجه بابت ... و تامین خواسته در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگي دراین شعبه حاضر شوید.
شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان دورود

آگهی
در خصوص دعوی علی سااروند فرزند عباس به طرفیت آقای غامرضا کیارسی فرزند مهدی به خواسته مطالبه مبلغ 183/000/000 تومان 
، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده آقای غامرضا کیارس�ی به نامبرده  اباغ می گردد ، ظرف مهلت یک هفته پس از درج در روزنامه 
های کثیراانتشار جهت ماحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبي نفیاً یا اثباتاً در این شعبه حاضر در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.
شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود

آگهی
به مجهول المکان تعاونی مسکن نیروی انتظامی دورود اباغ می شود درخصوص دادخواست تقدیمی آقای جمشید شیرازی بطرفیت شما 
مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی دورود ارجاع گردیده وبه کاسه 970359 ثبت شده ووقت 
رسیدگی آن 17/11/97 ساعت11 صبح می باشد به علت مجهوالمکان بودن شما و درراستای اعمال ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامورمدنی مراتب مذکوردریکی ازجرایدکثیراانتشارجهت اباغ به شما اگهی میگردد درصورت عدم حضوربدون حضور 
شما دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد ضمنا شما می توانید قبل ازجلسه دادرسی به دفتر مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت نمایید./
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود- سجاد نظامی

آگهی
خواهان/ش�اکي: علي محمد احمدي خوانده/متهم: محمد براتي خواسته/اتهام: استرداد مال )منقول( بطرفیت شما مبنی بر الزام به تنظیم 
سند رسمی که پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود ارجاع گردیده وبه کاسه  9709986715300250 
ثبت شده ووقت رسیدگی آن 97/10/25 ساعت 10:00 صبح می باشد به علت مجهوالمکان بودن شما و درراستای اعمال ماده 73 قانون ایین 
دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی مراتب مذکوردریکی ازجرایدکثیراانتشارجهت اباغ به شما اگهی میگردد درصورت عدم 
حضوربدون حضور ش�ما دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد ضمنا ش�ما می توانید قبل ازجلسه دادرسی به دفتر مراجعه ونسخه ثانی 

دادخواست وضمائم رادریافت نمایید./
شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود

آگهی
خواهان/ش�اکي: داریوش قائدرحمتي خوانده/متهم: ش�رکت مهندس�ي آب تابان خواس�ته/اتهام: مطالبه وجه بابت ... بطرفیت شما مبنی 
بر الزام به تنظیم س�ند رس�می که پرونده جهت رس�یدگی به شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرس�تان دورود ارجاع گردیده وبه کاسه  
9709986715300529 ثبت شده ووقت رسیدگی آن 97/10/25 ساعت 09:30 صبح می باشد به علت مجهوالمکان بودن شما و درراستای 
اعمال ماده 73 قانون ایین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی مراتب مذکوردریکی ازجرایدکثیراانتشارجهت اباغ به شما 
اگهی میگردد درصورت عدم حضوربدون حضور شما دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد ضمنا شما می توانید قبل ازجلسه دادرسی به 

دفتر مراجعه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت نمایید./
شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود

آگهي اباغ وقت رسیدگي
آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم ب پیوست  خواهان آقاینبی اله ترک   دادخواستي به طرفیت خوانده  خانم فاطمه ،اعظم، 
سیمین ،کبری ، نسرین و فرخنده  همگی محلوج و فرزند غامعلي و اقای غامحسین علوی پور وخانم صدیقه پور اسفندیار  به خواسته  الزام 
به تنظیم سند رسمی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986638900445 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي 
دادگس�تري شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 16/11/1397 ساعت 09:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر اانتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد .
 منشي دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - فرهاد 
دلیخاني

آگهي
به مجهوالمکان علی محمد قالبی حاجیوند  اباغ میشود در خصوص تجدیدنظر خواهي  اقای جمعه ابدالی بطرفیت شما نسبت به دادنامه 
صادره از این ش�عبه ، به ش�ما اباغ میشود . مقتضي است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقاب در امور مدني 
چنانچه پاس�خي دارید ظرف ده روز از تاریخ اباغ،به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید . در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع ش�ما به 

مرجع تجدیدنظر ارسال میگردد.در ضمن با ثبت نام در سامانه ثنا میتوانید دادخواست و ضمائم مربوط به اعتراض خودرا دریافت نمایید .
سیدعلی وفایی -مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دورود

دادنامه
پرونده کاسه 9709986638900298 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715500832  
خواهان: آقای غامحسین لشني فرزند علي رحم به نشاني استان لرستان - شهرستان دورود - شهر دورود - سي متري بلوار تختي -فیض 
12- فرعي اول-سمت چپ-درب اول خواندگان:  1. آقای احمد چگني فرزند تقي 2. آقای خالق علي اسدالهي فرزند حاجي همگي به نشاني 
مجهول المکان  خواسته ها:  1. تامین خواسته 2. تایید انفساخ قرارداد 3. استرداد مال )منقول( گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت به 
کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا در خصوص دادخواست آقای غام حسین لشنی بطرفیت 
آقایان 1- احمد چگنی 2- خالق علی اسدالهی به خواسته 1-صدورحکم بر اعام تاید انفساخ بیع نامه مورخه 14/2/1388 2- الزام خواندگان 
به استرداد یک دستگاه کامیون کشنده  هوو به شماره انتظامی 558ع18ایران 31 با احتساب خسارات دادرسی هریک از خواسته ها مقوم 
به 000/000/10ریال با توجه به اینکه حسب مفاد مبایعه نامه عادی مورخه 14/2/1388 انعقاد عقد بیع بین خواهان وخواندگان درخصوص یک 
دستگاه خودرو کامیون به شماره پاک انتظامی 558ع18 ایران 31 محرز است وبه موجب مفاد مبایعه نامه مذکور طرفین توافق  نموده اند 
در صورت  عدم پرداخت اقساط کامیون به شرکت  لیزینگ کامیون به خواهان به عنوان خریدار عودت گردد ک همان شرط فاسخ می باشد 
که اثر آن انفس�اخ قهری قرارداد اس�ت و به موجب دادنامه شماره  668-950 شعبه 207 دادگاه حقوقی تهران در پرونده کاسه  950-174 
عدم ایفاء تعهد مذکور از سوی خواندگان نیز محرز می باشد لذا شورا دعوا خواهان را وارد و به استناد مواد 198،515، 519، 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت بر اعام تایید انفساخ  قرارداد مورخه 14/2/1388 فی مابین  خواهان  وخواندگان به جهت  
تعلق شرط فاسخ و استرداد یک دستگاه  کامیون به شماره  پاک انتظامی 558ع18 ایران 31 بابت اصل خواسته  وپرداخت مبلغ 600/273 
تومان  بابت هزینه دادرسی درحق  خواهان  را صادر و اعام می دارد.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی دراین 

مرجع وپس از  آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم  حقوقی شهرستان دورود می باشد./ش 
 اسداله یوسفوند � قاضی شورا شعبه 5 شورای حل ختاف شهرستان دورود

 دادنامه
گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رای شورا در خصوص 
دادخواست جهانگیر لرستانی نژاد بطرفیت علی افشار بخواسته مبلغ 800000 تومان به استناد یک فقره چک به شماره 181820 عهده بانک ملی 
ایران  با احتساب خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و نظر به وصول اصل چک و گواهینامه پرداخت آن در ید 
خواهان دالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دلیلی بر برائت ذمه خود  به 
این مرجع ارائه نداد لدا شورا دعوا را وارد تشخیص و به استناد مواد 198و519و 515 قانون آیین دادرسی و مواد 312و315 قانون تجارت و قانون 
استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصاحی 82 خوانده موصوف را به پرداخت 
1- 800000 تومان اصل خواسته 2- 119000 تومان بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 95/4/20 لغایت وصول 
آن بر مبنا شاخص اعامی بانک مرکزی که اجرا احکام مکلف به محاسبه آن است رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ واقعی به خوانده 

قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف 20 روز پس ازآن اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دورود می باشد.
اسماعیل اسمعیلی- قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان دورود

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715300388 شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715300702  خواهان: 
آقای جهانگیر لرس�تاني نژاد فرزند عباس به نش�اني اس�تان لرستان - شهرس�تان دورود - ش�هر دورود - خ 45 متري جنب ثبت احوال ک 
میعاد 5 خوانده: آقای محمد مس�حنه فرزند عبد به نش�اني مجهول المکان  خواسته ها: 1. تامین خواس�ته 2. مطالبه وجه چک رونده کاسه 
9709986715300388 شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره   خواهان: آقای جهانگیر لرستاني نژاد  فرزند 
عباس به نشاني استان لرستان -  شهرستان دورود -  شهر دورود - خ 45 متري جنب ثبت احوال ک میعاد 5 خوانده: آقای محمد مسحنه  فرزند 
عبد به نشاني مجهول المکان  خواسته ها: 1. تامین خواسته 2. مطالبه وجه چک رای شورا در خصوص دادخواست جهانگیر لرستانی نژاد بطرفیت 
محمد حسنه بخواسته مبلغ 12000000 تومان به استناد یک فقره چک به شماره 218232 مورخه 96/3/10 عهده بانک ملی ایران  با احتساب 
خسارت –تاخیر تادیه و خسارت دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و نظر به وصول اصل چک و گواهینامه پرداخت آن در ید خواهان دالت بر 
اشتغال ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دلیلی بر برائت ذمه خود  به این مرجع ارائه نداد 
لذا شورا دعوا را وارد تشخیص و به استناد مواد 198و519و 515 قانون آیین دادرسی و مواد 312و315 قانون تجارت و قانون استفساریه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصاحی 82 خوانده موصوف را به پرداخت 1- 12000000 تومان اصل 
خواسته 2- 259000 تومان بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  96/3/10چک لغایت وصول آن بر مبنا شاخص اعامی 
بانک مرکزی که اجرا احکام مکلف به محاسبه آن است رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این مرجع 

و پس از ان ظرف 20 روز پس ازآن  اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دورود می باشد.
اسماعیل اسمعیلی- قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان دورود

دادنامه
رونده کاسه 9709986715300188 شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715300786  خواهان: 
آقای محمد رازاني  فرزند مسعود به نشاني استان لرستان -  شهرستان دورود -  شهر دورود - بلوار جهادگران-نبش جهاد 13-فروشگاه مزرعه 
سبز خوانده: آقای صفر مرادي به نشاني همدان بهار شهرک فرهنگیان پاک 191  خواسته ها:  1. تامین خواسته 2. مطالبه وجه بابت ... خواسته ها: 
1 ..گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رای شورا در خصوص 
دادخواست محمد رازانی  بطرفیت صفر مرادی بخواسته مبلغ 10975000 تومان به استناددو فقره چک به شماره 857467 و857475 عهده بانک 
صادرات با احتساب خسارت –تاخیر تادیه و خسارت دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و نظر به وصول اصل چک و گواهینامه پرداخت آن 
در ید خواهان دالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و دلیلی بر برائت ذمه 
خود  به این مرجع ارائه نداد لدا شورا دعوا را وارد تشخیص و به استناد مواد 198و519و 515 قانون آیین دادرسی و مواد 312و315 قانون تجارت و 
قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصاحی 82 خوانده موصوف را به پرداخت 
1- 10975000 تومان اصل خواسته 2- 222187 تومان بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  95/6/20چک لغایت وصول 
آن بر مبنا شاخص اعامی بانک مرکزی که اجرا احکام مکلف به محاسبه آن است رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ واقعی به خوانده 

قابل  واخواهی در این مرجع و پس از ان  ظرف 20 روز قابل اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دورود می باشد.
اسماعیل اسمعیلی- قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان دورود

آگهی حصر وراثت
فائزه پاپی دارای شناسنامه شماره 198  به شرح دادخواست به کاسه 171-1397 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان ولی پاپی بشناسنامه 66  در تاریخ 87/01/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس�ت به :  کبری پاپی دارای شناس�نامه شماره 2  )فرزند متوفی(. شمس پاپی دارای شناسنامه شماره 235  )فرزند متوفی(. زینب پاپی دارای 
شناسنامه شماره 131  )فرزند متوفی(. معصومه پاپی دارای شناسنامه شماره 197  )فرزند متوفی(. فائزه پاپی دارای شناسنامه شماره 198  )فرزند 
متوفی(. اشرف پاپی دارای شناسنامه شماره 196  )فرزند متوفی(. ایران پاپی دارای شناسنامه شماره 221  )فرزند متوفی(. شهناز پاپی دارای 
شناسنامه شماره 9540  )فرزند متوفی(. اکرم پاپی دارای شناسنامه شماره 130  )فرزند متوفی(. حاجیه پاپی دارای شناسنامه شماره 170  )فرزند 
متوفی(. علی پاپی دارای شناسنامه شماره 9541  )فرزند متوفی(. زهرا شیخه دارای شناسنامه شماره 7  )همسر متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
فائزه پاپی دارای شناسنامه شماره 198  به شرح دادخواست به کاسه 1001-1397 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زهرا شیخه بشناسنامه 7  در تاریخ 97/02/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :  کبری پاپی دارای شناسنامه شماره 2  )فرزند متوفی(. شمس پاپی دارای شناسنامه شماره 235  )فرزند متوفی(.زینب پاپی 
دارای شناسنامه شماره 131  )فرزند متوفی(. معصومه پاپی دارای شناسنامه شماره 197  )فرزند متوفی(. فائزه پاپی دارای شناسنامه شماره 
198  )فرزند متوفی(. اشرف پاپی دارای شناسنامه شماره 196  )فرزند متوفی(. ایران پاپی دارای شناسنامه شماره 221  )فرزند متوفی(. شهناز 
پاپی دارای شناس�نامه ش�ماره 9540  )فرزند متوفی(. اکرم پاپی دارای شناسنامه شماره 130  )فرزند متوفی(. حاجیه پاپی دارای شناسنامه 
اینک با انجام تشریفات  شماره 170  )فرزند متوفی(. علی پاپی دارای شناسنامه شماره 9541  )فرزند متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد. 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود 

آگهی حصر وراثت
کیانوش کیهانی دارای شناسنامه شماره 4210286850  به شرح دادخواست به کاسه 996-1397 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان داریوش کیهانی بشناسنامه 11  در تاریخ 97/11/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :  کیانوش کیهانی دارای شناسنامه شماره 4210286850  )فرزند متوفی(. صنمبر صحرائی دارای شناسنامه 
شماره 4  )مادر متوفی(. عفت یاراحمدی دارای شناسنامه شماره 645  )همسر متوفی(. علی کیهانی دارای شناسنامه شماره 4210349356  
)فرزند متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود

آگهی حصر وراثت
مهین فاحی دارای شناسنامه شماره 381  به شرح دادخواست به کاسه 1002-97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان غام یاراحمدی بشناسنامه 1748  در تاریخ 97/08/04 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :  زینب یاراحمدی دارای شناسنامه شماره 4210241628  )فرزند متوفی(. مریم یاراحمدی دارای شناسنامه شماره 
4210369756  )فرزند متوفی(. مهین فاحی دارای شناسنامه شماره 381 )همسر متوفی(. حدیث یاراحمدی دارای شناسنامه شماره 13338  
)فرزند متوفی(. رضا یاراحمدی دارای شناسنامه شماره 4210324299  )فرزند متوفی(. و مرحوم ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  پي در پي ماهي یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
امیر فاحی - رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف دادگستري دورود

آگهی تغییرات شرکت گروه مشاورین حساب و کتاب 
ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 512683 و شناسه ملی 

 14006923214
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل ش�رکت به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزی ، شهر تهران، عباس آباد-اندیشه ، خیابان شهید خلیل 
حس�ینی ، کوچه تهمتن ، پاک 6 ، ساختمان مهرگان ، طبقه ششم ، 

واحد 24 کد پستی1577635753 تغییر یافت .
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )312528(

تاسیس شرکت سهامی خاص دارو درمان ایساتیس
 درتاری�خ 1395/07/04 ب�ه ش�ماره ثبت 498843 به شناس�ه ملی 
14006193574 ثب�ت و امض�ا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده که خاصه 
آن به ش�رح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع ش�رکت 
: - موض�وع ش�رکت - ص�ادرات و واردات فرآورده ه�ای بیولوژیک 
نظیر س�رم و واکس�ن و دارو و ملزومات دارویی و مواد اولیه دارویی و 
غذایی و محصوات کش�اورزی غذایی و مکمل های غذایی و دارویی 
و ورزش�ی و محصوات آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی پس از 
اخذ مجوزهای ازم - مش�ارکت و مبادرت به امور تولید و س�اخت و 
فروش فرآورده های بیولوژیک نظیر سرم و واکسن و دارو و ملزومات 
دارویی و مواد اولیه دارویی و غذایی و محصوات کشاورزی غذایی و 
مکمل های غذایی و دارویی و ورزشی و محصوات آرایشی بهداشتی 
و تجهیزات پزشکی از طریق عقد قرارداد مشاوره و یا ایجاد فروشگاه 
ه�ای زنجی�ره ای و مج�ازی و تاس�یس ش�رکت پخش پ�س از اخذ 
مجوزهای ازم- تاسیس و بهره برداری داروخانه بیمارستان درمانگاه 
زایشگاه آزمایشگاه و کارخانجات داروسازی پس از کسب مجوزهای 
ازم- ترخیص کاا و صادرات کااهای مجاز از تمامی گمرکات کشور 
وارای�ه هر گونه خدم�ات بازرگان�ی - اخذ نمایندگی از ش�رکت هاو 
کارخانجات خارجی و داخلی و ایجاد ش�عب و دفاتر - تاسیس و بهره 
برداری موسس�ات بهداش�تی و درمانی جهت ارایه خدمات س�امت 
مح�ور به آحاد جامع�ه )در صورت ضرورت قانون�ی انجام موضوعات 
پ�س از اخذ مجوز ه�ای ازم( مدت ش�رکت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران شهرک غرب خیابان هرمزان برج 
6 هرمزان طبقه 14 واحد 4 کدپس�تی 1466666611 سرمایه شرکت : 
مبلغ دویست میلیون ریال منقسم به 2000 سهم 1000 ریالی که تعداد 
2000 س�هم با نام میباشد که مبلغ 700000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی شماره 32170/173مورخ 1395/03/30 نزد بانک تجارت 
ش�عبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان س�هام میباشد. اولین مدیران شرکت : محمدجواد جبارزاده 
به شماره ملی 1360596690 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و 
فاطمه قنبری به شماره ملی 0018331777 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و حس�ین جبارزاده به شماره ملی 1361485248 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره برای مدت دوس�ال تعیین گردیدند . انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار ازقبیل : چک . سفته. برات. و عقوداسامی 
و تعه�داور و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل منفردا” 
همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ میباشد . اختیارات مدیرعامل : طبق 
اساسنامه . بازرس اصلی و علی البدل : حسن آذرنوش به شماره ملی 
0013374508 ب�ه عنوان بازرس اصلی . پیام صادقی به ش�ماره ملی 
2740593635 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر اانتشارحمایت جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید. )ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمی باشد.(. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )312530(
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  چهار شنبه

  21 آذر 1397   
  شماره  4362

   قضایی  

اخبار

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان اردبیل برخورد با اراذل و 
اوباش را یکی از اولویت های دس��تگاه قضایی ذکر کرد و گفت: در 
این خصوص، با اشرار نامدار اردبیل برخورد قاطع صورت گرفته و در 
یک مورد نیز یکی از اشرار نامدار اردبیل به 10 سال حبس محکوم 
و روانه زندان شده است. ناصر عتباتی در ادامه ماقات های مردمی 
با حضور در مسجد سادات اردبیل، به تشریح آسیب های اجتماعی 
پرداخت و اظهار کرد: یکی از تهدیدات جدی که جامعه ما و جوانان 
را تهدید می کند، تولید، توزیع و مصرف مش��روبات الکلی در سطح 

استان است که خود سرمنشأ بسیاری از جرایم و آسیب های اجتماعی 
همچون قتل، درگیری، نزاع، مزاحمت های خیابانی و... اس��ت. به 
گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، وی با بیان اینکه 
دس��تگاه قضایی در کنار نیرو های انتظام��ی و امنیتی مبارزه جدی 
با این گونه جرایم را در اولویت اقدامات خود قرار داده اس��ت، ادامه 
داد: برخورد با اراذل و اوباش از جمله اولویت های دس��تگاه قضایی 
این اس��تان اس��ت که در این خصوص برخورد قاطع با اشرار نامدار 
اردبیل صورت گرفته و در یک مورد نیز یکی از اشرار نامدار اردبیل 

به 10 سال حبس محکوم ش��ده و روانه زندان شده است. دادستان 
عمومی و انقاب مرکز استان اردبیل افزود: با کسانی که سعی کنند 
در امنیت و آرامش مردم و شهروندان اخال ایجاد کنند، طبق قانون 
به شدت برخورد می شود. وی از عموم شهروندان اردبیلی خواست 
با حساسیت و هوش��یاری کامل در محات، فعالیت های باند های 
عرضه مواد مخدر، مشروبات الکلی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا 
و شرارت های خیابانی را در س��ریع ترین زمان ممکن به دادستانی 

اردبیل یا کانتری های محل گزارش کنند.

محکومیت یکی از اشرار معروف اردبیل به 10 سال حبس 
راه اندازی 17 مدرسه قرآنی

در زندان های تابعه استان فارس
 مدیرکل زندان های استان فارس 
از راه اندازی 17 مدرس��ه قرآنی و 
دارالقرآن در زندان های تابعه این 

استان خبر داد.
س��ید حش��مت اله حیات الغیب با 
بیان اینکه با راه اندازی 17 مدرسه 
قرآنی و دارالقرآن در زندان های تابعه اس��تان ف��ارس، بیش از 70 
درصد از زندانیان در رشته های روخوانی، روان خوانی، حفظ، قرائت 
و مفاهیم با حضور 62 مربی قرآنی فعالیت دارند، اظهار کرد: یک هزار 
و 450 نفر از زندانیان این استان حافظ یک جزء تا کل قرآن هستند.

وی اضافه کرد: یک هزار و 226 نفر از زندانیان و پرس��نل در آزمون 
سراسری و مفاهیم قرآن کریم در سایت اوقاف و امور خیریه کشور 

ثبت نام و 600 نفر در این آزمون، نمره قبولی کسب کردند.

بازگشت مددجویان به هویت اولیه
با فعالیت های فرهنگی و قرآنی

 مدیرکل زندان های استان ایام 
گفت: فعالیت های فرهنگی، دینی 
و مذهبی ب��ا رویکرد قرآن و نماز، 
زندانیان را به هویت گمشده آنها 

نزدیک می کند.
عبدالمجید کش��وری در بازدید از 
زندان مرکزی ایام خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از فعالیت های 
بازپرورانه به فعالیت های فرهنگی و تربیتی اختصاص داده ش��ده و 

نقش آنها در بازسازگاری اجتماعی زندانیان غیرقابل انکار است.
وی با توجه به نیازه��ای روانی و روحی زندانیان خواس��تار اجرای 
برنامه های متنوع و بامحتوا شد و بیان کرد: فعالیت های فرهنگی، 
دین��ی و مذهب��ی با رویکرد ق��رآن و نم��از، زندانی��ان را به هویت 

گمشده شان نزدیک می کند.

دیدار با رییس سازمان قضایی 
نیروهای مسلح آذربایجان غربی 

 مدی��رکل زندان ه��ای اس��تان 
آذربایجان غربی با رییس سازمان 
قضایی نیروهای مسلح این استان 

دیدار کرد.
حمزه بروجن��ی در دیدار با رییس 
سازمان قضایی نیروهای مسلح 
آذربایج��ان غربی، با اش��اره به جمعی��ت کیفری در این اس��تان و 
محدودیت توس��عه مراکز تامینی و تربیتی گفت: متاس��فانه با رشد 
جمعیتی در اس��تان، اماکن تامینی و تربیتی گس��ترش نیافته و این 
امر موجب تراکم جمعیتی در این مراکز شده است اما با برنامه های 
که در دست اقدام اس��ت، امیدواریم این کمبودها با بهره برداری از 
زندان جدید شهرس��تان بوکان، بازداشتگاه موقت ارومیه و اردوگاه 

کاردرمانی استان تا حدودی مرتفع شود.

فعالیت های مالی  زندان های کردستان 
بر مدار قانون است

 مدیرکل زندان های اس��تان کردستان گفت: 
زندان های این اس��تان در امور مالی و اداری بر 

مدار قانون حرکت می کنند.
اسحاق ابراهیمی در دیدار با مدیرکل دیوان 
محاسبات اس��تان کردس��تان، بیان کرد: با 
توجه به اینکه مراکز اصاحی و تربیتی رس��الت بسیار حساس و خطیر 
اصاح و تربیت و کم��ک به بازاجتماعی کردن افراد بزهکار در جامعه 
را عهده دارند، نتیجه هرگونه تاش و هزینه در این راستا به کل جامعه 
بازخواهد گش��ت.وی با تاکید بر اینکه زندان های استان کردستان در 
امور مالی و اداری بر مدار قانون حرک��ت می کنند، افزود: پایبند بودن 
ب��ه قانون بااخص در ام��ور مالی و اداری یک��ی از الزامات در تمامی 

مراکز خصوصا مراکز دولتی اس��ت.

ورود مدعی العموم به منظور ساماندهی 
گلوگاه جاده فیروزکوه و هراز

دادس��تان عمومی و انقاب شهرستان دماوند از ورود مدعی العموم برای 
ساماندهی گلوگاه جاده فیروزکوه و هراز در شهرستان دماوند خبر داد.

حسن ابراهیمی با اشاره به معضل ترافیک جاده فیروزکوه و هراز گفت: این 
دو مس��یر در حوزه قضایی دماوند قرار دارد که در ایام تعطیل بار ترافیکی 
آن افزایش پیدا می کند به صورتی که مردم ده ها کیلومتر در ترافیک قرار 
می گیرن��د. وی تاکید کرد: پیگیری برای حل معضل گلوگاه فیروزکوه – 
هراز توسط مدعی العموم صور گرفت و دستورات ازم را به پلیس راهور و 
راهداری اباغ کردیم تا در زمان شلوغی، خودرو هایی که سد معبر کرده اند 

اسکان  داده شوند تا مسیر مردم باز شود.
دادستان عمومی و انقاب شهرستان دماوند در گفت وگو با میزان تصریح 
کرد: زیرساخت کمربندی غربی تا حدود زیادی انجام شده و در ایام شلوغی 
جاده ها به طور مرتب تحت نظر است تا مشکلی برای رانندگان پیش نیاید.

بازدید فرمانده یگان حفاظت خراسان 
رضوی از زندان درگز  

فرمانده یگان حفاظت استان خراسان رضوی از زندان درگز بازدید کرد.
سرهنگ اقدامی در جریان بازدید از زندان درگز در استان خراسان رضوی، 
از اماکن مختلف این زندان و تجهیزات یگان و همچنین پروژه زندان جدید 
بازدید و در پایان از اقدامات انجام گرفته درخصوص یگان حفاظت و مسایل 

امنیتی زندان تقدیر کرد.

با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب س�ال 1391، آیا به 
موج�ب تبصره یک ماده 21 این قانون کلیه دعاوی موضوع 
این قانون به جز طاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل 
اختاف اس�ت؟ آیا این تبصره با مواد یک و2 این قانون که 
دادگاه خانواده را با ش�رایطی تعیین کرده اس�ت، تعارض 

ندارد؟ منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟
مفاد مورد اس��تعام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق 
نیس��ت زیرا تبصره یک ماده 21 قانون حمایت خانواده ناظر به ضرورت 
ثب��ت وقایع موضوع آن ماده و ماده 20 قان��ون مذکور و مقررات حاکم بر 
آن بوده که براس��اس آیین نامه ای صورت خواه��د گرفت که ظرف یک 
سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب ریاست قوه قضاییه باید تهیه و 
تصویب شود و تا تصویب آیین نامه مذکور نظام نامه های موضوع ماده یک 
اصاحی قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1316 کماکان معتبر است و 
اساساً استعام به عمل آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد شده است، 
ربطی به صاحیت شورای حل اختاف موضوع ماده 12 قانون شوراهای 
حل اختاف ندارد و بندهای 2 و 3 در موارد استعام نیز منطبق با مقررات 

مورد اشاره در استعام نیست.

شخصی قبل از شهادت خود به س�ه دانگ اموالش وصیت 
کرده که سه دانگ منزل مسکونی را به همسرم می بخشم، 
شخص مذکور یک ماه بعد شهید می شود و همسر مدت ها 
بعد از مف�اد وصیت نامه مذک�ور مطلع می می ش�ود. در این 
صورت آیا همه نافذ و درس�ت اس�ت؟ لفظ می بخشم افاده 

ایجاب در زمان نوشتن وصیت نامه می کند یا خیر؟ 
فرق وصیت تملیکی و هبه آن اس��ت که هبه مربوط به زمان حیات است 
یعنی واهب در زمان حیات خودش چیزی را به متهب مجاناً تملیک می کند 
اما وصیت تملیکی بعد از ممات است و چون در وصیت لفظ خاصی برای 
ایجاب ازم نیست بنابراین هر عبارتی که متضمن معنای تملیک مجانی 
بعد از ممات باشد وصیت محسوب می شود و این امر باید از سیاق کام و 
قرائن استفاده شود. در وصیت تملیکی توالی ایجاب و قبول شرط نیست 
زیرا ممکن است موصی س��ال ها بعد از ایجاب وصیت، زنده باشد و مثًا 
بیس��ت س��ال بعد بمیرد و موصی له پس از اطاع از مرگ موصی و وقوع 
وصیت آن را قبول یا رد کن��د و در اعام قبول یا رد نیز محدودیت زمانی 
وجود ندارد. فقط باید تأخیر در اعام تصمیم موجب ضرر ورثه نشود. )ماده 
833 قانون مدنی( با توجه به مراتب فوق پاسخ استعام این است که مورد 
س��ؤال طبق ماده 826 قانون مدنی وصیت تملیکی محسوب می شود و 
چنانچه در مضمون وصیت تردید باشد که وصیت است یا هبه، تشخیص 
موضوع با دادگاه رسیدگی کننده اس��ت. ضمنا طول مدت حیات موصی 

موثر در تحقق یا عدم تحقق وصیت نیست.

مس�تاجر، ملک مورد اجاره را بدون اذن مالک اولیه به احد از 
ورثه واگذار می کند )به صورت اجاره یا انتقال( در این صورت 
آیا موجر حق فسخ اجاره وفق قانون روابط موجر و مستاجر 

135۶ به بعد را دارد؟
نظر به اینکه انتقال زمانی موجب فس��خ اجاره می ش��ود که این انتقال به 
موجب بند یک ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 
و بند )الف( ماده 8 قانون مذکور مصوب 1362 با س��لب حق انتقال به غیر 
صورت گرفته باشد اما چون در مورد سوال، مستاجر، ملک مورد اجاره را به 
احد از وارث واگذار کرده اس��ت این نحو انتقال به غیر محسوب نمی شود. 

بنابراین موجر حق فسخ اجاره را نخواهد داشت.

در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فس�خ، 
بطان، اقال�ه و انفس�اخ معامات صحبت 
می شود، منظور این است که معامله ای به هم 
خورده اس�ت. در حالی که از منظر حقوقی، و 
آنچه که در قوانین جاری وضع شده، ماهیت 
و آثار هر یک از این عناوین متفاوت است. به 
ویژه موضوع هنگامی پیچیده می شود که در 
موارد اختاف، احراز قصد طرفین به سادگی 
ممکن نیست و این بر عهده دادگاه است که 
با تکیه بر الفاظ به کار برده ش�ده در قرارداد، 

به نیت اصحاب دعوی دست یابد.

بطان، وضعیتی حقوق��ی و ضمانت اجرای تخلف از 
شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که 
اثر قهقرایی آن موجب محرومیت طرفین معامله از آثار 
آن می ش��ود زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن 
است به دایلی مانند فقدان قصد انشای طرفین، فقدان 
اهلیت، فقدان ش��رایط مربوط به مورد معامله و جهت 
نامش��روع اساساً باطل ش��وند. در واقع بطان حالتی 
اس��ت که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمی آید، خواه در 
نتیجه واقع نشدن )تراضی( یا بدون موضوع بودن آن، و 
خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد. 
با این توصیف معامله صحیح معامله ای است که دارای 
ش��رایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی یعنی  قصد 
طرفین و رضای آنه��ا، اهلیت طرفین، موضوع معین 
که مورد معامله باش��د و نیز مشروعیت جهت معامله 
باشد. بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یادشده 
را نداشته باش��د، باطل خواهد بود. موارد کلی بطان 

عبارت است از:

 معامات فاقد قصد
بر اس��اس ماده 191 این قانون، »عقد محقق می شود 
به قصد انشا، به شرط مقرون بودن به چیزی که دالت 
بر قصد کند.« بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله 
به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می کند و بر این 
اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی یا 
درخواب اقدام به معامله کند آن معامله باطل است زیرا 
شخص مست و بی هوش و کسی که در اثر به کار بردن 
مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده است، نمی تواند قصدی 
هم برای معامله داشته باشد. از این رو عدم وجود قصد 
از موارد معامات باطل اس��ت. همچنین ازم اس��ت 
متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند لذا 
در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را 
داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته 
باشد عقد باطل است. همین طور است اگر قصد طرفین 

در مورد معامله یکسان نباشد.

 فقدان اهلیت
بر اساس ماده 210 قانون مدنی متعاملین برای معامله 
باید اهلیت داشته باش��ند که اهلیت به دو دسته تمتع 
)توانایي دارا شدن حق( و استیفا )توانایي فرد بر اجراي 
حق( مانند تصرف در ام��وال و انعقاد عقود و قراردادها 
تقسیم می شوند. همچنین طبق ماده 211 قانون مدنی، 
»برای اینکه متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، 
عاقل و رش��ید باشند.« از این ماده استفاده می شود که 
اهلیت دارای س��ه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در 
صورت فقدان هر یک از این س��ه عنصر، مطابق ماده 
212 قانون مدنی، فاقد اعتبار قانونی اس��ت. بر اساس 
این ماده، »معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید 
نیستند، به واس��طه  عدم اهلیت، باطل است.«  منظور 
از رشد، تکامل عقاني است که فرد با رسیدن به رشد 
مصالح خود را مي شناس��د و معامات خود را با مدنظر 
داشتن منافع خود عملي مي کند بنابراین اگر کسي هم 
بالغ و هم رشید ش��د، دیگر دوران صغر او خاتمه یافته 
اس��ت اما دخل و تصرف در اموال و دارایي بین سنین 

بلوغ و رشد نیاز به تایید مقام قضایي دارد.
البته در کنار مواد فوق و نیز مواد 1207 تا 1214 قانون 
مدنی باید گفت افراد نابالغ شامل صغار بوده که در ماده 
1207 در ردی��ف محجورین، یعنی افرادی که از دخل 
و تصرف در اموال و دارایي خ��ود ممنوعند، از آنها نام 
برده شده است. لذا راجع به معامات صغار باید قائل به 
تفکیک شد، چنانچه به استناد صدر ماده 1212 قانون 
مدنی معامات صغیر غیرممیز )یعنی طفل فاقد قدرت 
تشخیص( به دلیل فقدان قصد وقوع معامله و عدم درک 
سود و زیان و تش��خیص خوب و بد به طور کلی باطل 
اس��ت. اما در خصوص معامات صغیر ممیز به دلیل 
اینکه به طور نسبی حداقل واجد تشخیص خوب و بد و 
سود و زیان خود است و مفهوم معامله و داد و ستد را به 
طور نسبی می داند لذا صغیر ممیز قصد ایجاد و انجام 
معامله را داش��ته اما رضای او رضای کاملی نیست. بر 
همین اساس معامات آنها باطل نبوده بلکه غیرنافذ 
است که با اجازه ولی یا قیم کامل می شود. در تأیید آن 
در ماده 1212 قانون مدنی آمده است اموالی که بدون 
دریافت وجهی یا ما به ازایی به مالکیت صغیر ممیز در 
می آید مانند بخش��ش رایگان، حتی بدون اجازه ولی 
یا قیم معتبر و صحیح اس��ت اما درخصوص اشخاص 
غیررش��ید مثل س��فیه به صراحت ماده 1214 قانون 
مدنی، معامات و تصرفات وی غیرمعتبر است، مگر 
اینکه ولی یا قیم قبًا اذن معامله را به وی داده یا بعد از 

انجام معامله آن را اجازه و تنفیذ کرده باشد.

از طرفی راجع به معامات مجانین )یعنی دیوانگان( نیز 
با استناد به ماده 1213 قانون مدنی معامات مجنون 
دایمی مطلقآً و معامات مجنون ادواری در حین جنون 
به طور کل��ی باطل بوده و هیچ گونه اثر حقوقی بر آنها 
مترتب نیس��ت حتی اگر ولی یا قیم، آنها را اجازه داده 
باش��د. اما درخصوص معامات مجنون ادواری باید 
قائل به تفکیک ش��د و معاماتی را ک��ه وی در زمان 
افاقه و هوشیاری انجام می دهد، صحیح و نافذ دانسته 
مشروط به اینکه حالت افاقه و هوشیاری و سالم بودن 

عقل وی مسلم باشد.

  فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه؛ 
مطابق ماده 215 قانون مدنی »موضوع و مورد معامله 
باید مالیت داش��ته و متضمن منفعت عقایی مشروع 
باشد.« همچنین ماده 216 قانون مدنی مقرر می دارد: 
»مورد معامله باید مبهم نباش��د؛ مگر در موارد خاصه 
که علم اجمالی به آن کافی اس��ت.« با در نظر گرفتن 
مجموع مقررات مربوطه می توان شرایط مورد معامله 
را به شرح زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطان 

عقد خواهد شد.
مورد معامله باید مالیت داشته باشد یعنی در مبادات 
روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش 
مالی برای طرفین معامله باشد بنابراین اشیایی نظیر 
هوا و نور خورش��ید نمی تواند مورد معامله باشد. مورد 
معامل��ه بای��د دارای منفعت عقایی باش��د؛ که البته 
تشخیص منفعت عقایی امری نسبی است و بسته به 
مورد معامله و نیز طرفین آن متفاوت است، مثًا خرید 
و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی 
در نظر خریدار و فروش��نده ارزش مالی و معنوی دارد، 
مانند یادگارهای خانوادگ��ی، چون فروش آن معقول 
اس��ت لذا معامله بر روی آن صحیح است. فایده مورد 
معامله باید مشروع باش��د؛ بدین معنی که با قوانین و 
مقررات موضوعه و معتقدات ش��رعی پذیرفته ش��ده 
جامعه سازگار باش��د. مورد معامله باید معلوم باشد؛ به 
این مفهوم ک��ه طرفین معامله باید نس��بت به مال یا 
عملی که م��ورد معامله واقع می ش��ود، علم و اطاع 
کافی داشته باشند. توضیح اینکه از آنجایی که اجناس 
در مبادات با مقیاس های متفاوتی سنجیده می شوند، 
باید طرفین حسب عرف هر کاایی از اندازه و مقدار آن 
آگاهی یابند. از قبیل اینکه، در عرف بازار بعضی از کااها 
مثل گندم و برنج ب��ا وزن، و برخی مانند نفت و بنزین 
با پیمانه یا لیتر، خرید و فروش می شوند. مورد معامله 
باید معین باشد؛ یعنی مورد معامله باید مردد بین دو امر 
نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آنکه اگر 

مورد معامله خانه ای باشد، معین شود که منظور، کدام 
خانه با چه متراژ و امکاناتی است. امکان تسلیم یا انجام 
مورد معامله باید وجود داشته باشد؛ چراکه بهره برداری از 
مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. مورد 
معامله باید قابل انتقال باشد؛ یعنی اینکه مورد معامله 
باید از لحاظ قانونی مانند عدم ش��مول حکم مصادره، 
قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و قانون این اجازه را 

به طرفین معامله بدهد.

 جهت نامشروع
یکی از شرایط صحت معامله این است که انگیزه معامله 
مش��روع باش��د، مثًا در فرضی که ساختمانی جهت 
تأسیس قمارخانه یا تش��کیل مرکز مکان فساد اجاره 
داده می شود، آن معامله باطل است. در این راستا ماده 
217 قانون مدنی مقرر می دارد در معامله ازم نیست 
که به انگیزه آن اشاره شود اما اگر تصریح شده باشد باید 
مشروع باشد. در غیر این صورت باطل است. طبق این 
ماده ازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع 
باشد بلکه وقتی این شرط ازم است که جهت معامله 
تصریح شده باشد. با این توصیف وجود واقعی انگیزه 
نامشروع در یکی از دو طرف ازم است. همچنین این 
انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، 
باید بی واسطه و مستقیم باشد. مورد دیگری که باید به 
آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و 
روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود. در   نهایت نیز باید 
گفت که مهمترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و 
باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد 
است. بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته 
باشد، جهت نامشروع نمی تواند منجر به بطان عقد 
شود. در همین جا ازم به اشاره است با توجه به اینکه 
در پاره ای اوقات قرارداد کار به صورت شفاهی تنظیم 
می شود و مس��تند کتبی وجود ندارد تا نامشروع بودن 

آن ثابت ش��ود، س��ؤالی که پیش می آید این است که 
چنانچه ش��خصی به منظور کار نامشروع به استخدام 
درآید، حکم آن چیست؟ چنانکه می دانیم مطابق بند 
الف ماده 9 قانون کار یکی از شرایط صحت قرارداد کار 
مشروعیت مورد قرارداد است. حال باید دید اگر کارگری 
میزی را جهت نصب آات  بازی در قمارخانه ای تعمیر 
کند، اصل عمل وی نامشروع است؟ در پاسخ باید گفت 
از آنجایی که صرف تعمیر میز عملی مباح و ش��رعی 
است، بدیهی است که جهت نامشروع متوجه طرفین 
اصلی آن یعنی صاحب کار و کارفرماست که به  آن علم 
دارند. یعنی کارگر می داند که برای تعمیر مزد می گیرد 
اما کارفرما می داند که وسایل قمارخانه تعمیر می شود 
و در ازای آن پول  می گیرد. در این صورت باید گفت که 
چنانچه جهت نامشروع ضمن  قرارداد کارگر و کارفرما 
تصریح نشود، باعث بطان آن نخواهد شد و لذا کارگر 

استحقاق دریافت مزد خود را دارد.

 اوصاف و آثار بطان عقد
هنگامی که یکی از شرایط صحت مانند اهلیت طرفین 
در انجام عقدی رعایت نشود، آن معامله از ابتدا باطل 
است و در واقع آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار 
نمی آید. زیرا عمل باطل را نمی توان یک عمل حقوقی 
ال��زام آور یا قانونی به حس��اب آورد. در این رابطه ماده 
365 قانون مدنی می گوید »بیع فاسد، اثری در تملک 
ندارد.« تفاوت آن با فس��خ این اس��ت که فسخ در اثر 
رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا می کند یا ناش��ی 
از تضییع حق یکی از طرفین است. اما بطان به علت 
رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است 
و بطان از زمان عقد وجود دارد، اما فسخ از زمان تضییع 
حق و رعایت نکردن تعهد است. عقد صحیح را نمی توان 
باطل کرد بلکه صرفاً می توان با فسخ یا اقاله آثار آن را از 

بین برد که البته مستلزم حکم دادگاه است.

عوامل بطان برخی معامات

گزیده ها

در راستای پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
مشکات و موانع پیش روی سه واحد تولیدی در استان کرمان 

مورد رسیدگی قرار گرفت. 

با حضور ی��داه موحد، رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان، رییس 
اتاق بازرگانی و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت این اس��تان و جمعی از 
مسئوان قضایی این اس��تان به مشکات و موانع پیش روی سه واحد 
تولیدی در استان رسیدگی ش��د و این در حالی است که با ادامه کار این 
واحدهای تولیدی برای 700 نفر به طور مس��تقیم اشتغال زایی صورت 
می گیرد و در برخی موارد از تعدیل نیرو و اخراج جمع زیادی از کارگران 
جلوگیری می شود. به گزارش روباط عمومی دادگستری استان کرمان، 
یداه موحد در جلس��ه ستاد اس��تانی پیگیری اجرای سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی دادگس��تری این اس��تان گفت: بانک ها بای��د  با نگاه 
حمایتی از تولیدکنندگان، نس��بت به حل مش��کات و رفع موانع پیش 
روی سرمایه گذران و فعاان اقتصادی عمل کنند. وی با هشدار به اینکه 

متخلف��ان در حوزه پولی و بانکی تحت تعقی��ب  قضایی قرار می گیرند، 
عنوان کرد: در ش��رایط فعلی، که کش��ور با مش��کل تولید مواجه است، 
اجازه نخواهیم داد عده ای چرخ صنعت و تولید را  با مشکل مواجه کنند . 
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اشتغال زایی یکی از 

نیازهای ضروری جامعه امروز است، تصریح کرد: تمام مسئوان به ویژه 
مدیران اجرایی، قضایی و بانکی باید شرعا و قانونا هر آنچه در توان دارند 
در جهت رفع موانع و مش��کات اقتصادی به کار ببندند تا بتوانیم از این 
شرایط سخت اقتصادی عبور کنیم.  مهدی بخشی، معاون برنامه ریزی 
و توسعه قضایی دادگستری استان کرمان نیز از رسیدگی و مطرح شدن 
مشکات سه واحد تولیدی این اس��تان در جلسه ستاد استانی پیگیری 
اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان خبر داد 
و گفت: تصمیمات خوب و ارزش��مندی در جهت رفع مشکات و موانع 

پیش روی این سه تولیدکننده در کرمان اتخاذ شد.
وی به بیانات اخیر دادس��تان کل کش��ور در خصوص حمایت از مراکز 
تولیدی و صنعتی اش��اره کرد و افزود: تمام س��عی مسئوان باید بر این 
باش��د که از فعاان اقتصادی که در چارچوب قوانین و مقررات حرکت 
کرده اند اما به دلیل بروکراسی اداری و بعضا انحرافات بانک ها از قوانین 
و مقررات دچار مشکل شده اند، حمایت شود تا از تعطیلی این گونه مراکز 

و بیکار شدن کارگران جلوگیری کنیم.

در راستای پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت

رسیدگی به مشکات 3 واحد تولیدی 
و اشتغالزایی ۷۰۰ نفر در کرمان

واریز 700 میلیون تومان از سوی یکی از بدهکاران 
بزرگ مالیاتی 

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات صورت  گرفته در خصوص بازگشت 
حقوق بیت المال، از واریز 700 میلیون تومان از سوی یکی از بدهکاران بزرگ مالیاتی خبر داد.

حجت ااسام غامرضا مزارعی در نشست دانشجویی دانش��گاه یاسوج اظهار کرد: اقدامات خوبی در 
خصوص بازگش��ت حقوق بیت المال انجام شده و یک نفر از کسانی که بدهکاری بزرگ مالیاتی داشته، 

700 میلیون تومان به حساب اداره مزبور واریز کرده و برای پرداخت بقیه بدهیش مهلت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، وی با بیان اینکه  در سال گذشته با 9/5 
درصد کاهش پرونده های طاق در اس��تان مواجه بودیم، افزود: آیا دستگاه قضایی متولی امور فرهنگی 

جامعه است؟ دشمن برای بر هم ریختن بنیان خانواده برنامه ریزی کرده است.
به گفته رییس کل دادگس��تری اس��تان کهگیلویه و بویراحمد، ما باید هم کیفر اسامی و هم پیشگیری 
اسامی داشته باش��یم. معاونت های  فرهنگی و پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری استان با کمترین 
بضاعت مالی فعالیت می کنند.     وی در ادامه بیان کرد: 70 درصد پرونده ها در دادگستری رسیدگی می شود 

و 30 درصد در شورای حل اختاف مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی 
در دستور کار دادگستری بوشهر

رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: مبارزه قاطع و سریع با قانون شکنی، تخلف و مفاسد اقتصادی 
در دستور کار دس��تگاه قضایی این اس��تان قرار دارد، گفت: با اجرای عدالت می توانیم اعتماد عمومی را 
جلب کنیم. علی جمادی در آیین معارفه خدارحم گزدرازی به عنوان رییس دادگستری جدید شهرستان 
تنگستان با بیان اینکه مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی استان بوشهر 
قرار دارد، اظهار کرد: با برهم زنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخالگران نظام اقتصادی با تعیین 
ش��عب تخصصی که در استان ایجاد شده ضمن رسیدگی به پرونده های این قبیل افراد، بدون هیچ گونه 
مماشات و تسامحی با قاطعیت و جدیت تمام برخورد می شود. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان 
بوشهر، وی با تاکید بر اینکه با هرگونه بی نظمی، ناامنی و هر آنچه باعث اخال در نظم و امنیت عمومی 
ش��ود، برخورد قاطع می شود ادامه داد: مردم به حق از ما توقعاتی دارند که در این مسیر و با هدف افزایش 
رضایتمندی آنان باید تاش کرد زیرا با احقاق حق و اجرای عدالت می توانیم اعتماد عمومی را جلب کنیم.
رییس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در راس��تای حفظ و ارتقای سطح امنیت پایدار و حفظ حقوق 

بیت المال، قاطعانه با هرگونه قانون شکنی و تخلف برخورد می شود.
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چهره ها

هشدار به دارندگان 
کارت های ملی قدیمی 

 سخنگوی سازمان ثبت احوال با تاکید 
 بر اینک��ه کارت های مل��ی قدیم در 
س��ال 98 فاقد اعتبار خواهند بود، به 
افراد توصی��ه کرد: ثبت  نام و دریافت 
کارت ملی هوشمند را به پایان سال 
موک��ول نکنند. س��یف اه ابوترابی 
افزود: بیش از 47میلیون نفر ثبت نام 
خود را تکمیل کرده و در لیست دارندگان کارت ملی هوشمند قرار گرفته اند.

راه اندازی اولین تراموای کشور 
در رشت

 مدیر کل دفتر حمل ونقل ریلی درون 
شهری سازمان شهرداری ها با بیان 
اینکه رشت اولین شهر کشور است 
که تراموا در آن راه اندازی می شود، 
اظهار کرد: مشاور پروژه چندماهی 
اس��ت فعالیتش را آغ��از کرده و این 
پ��روژه در حال مطالعه اولیه اس��ت. 
حس��ین رجب صاحی افزود: براساس اطاعات اولیه اجرای این پروژه 
حدودا 250 میلیون یورو هزینه دارد. طول مس��یر مطالعه ش��ده در شهر 
رش��ت برای اجرای خطوط مترو 16کیلومتر به صورت رفت و برگش��ت 

است.

مرگ ساانه 4هزار نفر براثر مواد مخدر 
 رییس سازمان امور اجتماعی کشور 
گفت: ساانه چهار هزار نفر در کشور 
در اثر س��وءمصرف مواد مخدر جان 
خ��ود را از دس��ت می دهن��د. تق��ی 
رستم وندی افزود: به نظر می رسد در 
ح��وزه پیش��گیری و آگاه س��ازی 
درخصوص مص��رف مواد مخدر آن 
طور که باید کار نش��ده است. براین اساس امسال در تفاهم نامه همکاری 
ب��ا آموزش و پرورش ب��ه ارزش 200میلی��ارد ریال ب��رای دانش آموزان 
دوره های اول و دوم متوس��طه طرح پیش��گیری از اعتیاد اجرا می ش��ود. 
همچنین 100میلیارد ریال نیز برای ساخت انیمیشن و برنامه های مختلف 

به صدا و سیما داده شده است. 

بازرسی از داروخانه ها
 در دستور کار 

مدیرکل بازرسی و امور حقوقی سازمان غذا و دارو، گفت: بازرسی از 
داروخانه ها و سطح عرضه به صورت جدی در دستور کار این سازمان 
قرار دارد و نتایج آن منعکس و با تخلفات برخورد می شود. شهریار 
اسامی تبار با بیان اینکه دوره آموزش برای برخورد با قاچاق و تقلب 
که از مصادیق فساد و اقتصاد است، برای مدیران گنجانده شد، ادامه 
داد: گزارش بازرسی در پنج بخش دارو، فرآورده های غذایی، مکمل، 
فرآورده های آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی در داروخانه ها و 

مبادی توزیع در این کارگاه آموزشی ارائه شد.

استخدام فرهنگیان تنها 
از طریق 2 دانشگاه 

مع��اون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزی��ر آم��وزش و پرورش 
 گفت: براس��اس ماده 63 قانون برنامه شش��م توسعه، استخدام در 
آموزش و پرورش باید از طریق دانش��گاه های فرهنگیان و ش��هید 
رجایی انجام ش��ود. علی الهیار ترکمن افزود: استخدام به دو شکل 
انجام می شود؛ نخس��ت اینکه، داوطلبان دیپلمه در کنکور شرکت 
کرده و پ��س از پذیرفته ش��دن در مرحله کتب��ی و مصاحبه، در دو 
دانش��گاه عنوان ش��ده، ادامه تحصیل می دهن��د. همچنین جذب 
فارغ التحصیان دانش��گاه های دیگ��ر، پس از قبول��ی در آزمون 
استخدامی و حضور در دوره یک س��اله دانشگاه های فرهنگیان و 

شهید رجایی امکان پذیر خواهد بود. 

بی اطاعی ۶0درصد مبتایان ایدز 
از این بیماری 

رییس اداره ایدز و بیماری های آمیزش��ی وزارت بهداش��ت با اشاره 
ب��ه برنامه چهارم اس��تراتژیک ایدز و هدف گذاری ه��ای مورد نیاز 
در برنامه پنج��م، گفت: با توجه به اینک��ه 60درصد از مبتایان به 
ویروس HIV از ابتای خود اطاعی ندارند، تقویت برنامه هایی 
مهم اس��ت که به افزایش بیماری یابی کمک کند. افس��ر کازرونی 
ادام��ه داد: تنها راه تحقق این موضوع افزای��ش آگاهی افراد درباره 
این بیماری است. ازم است افراد بدانند که ایدز یک بیماری عفونی 
مزمن است و تشخیص زودهنگام و ش��روع سریع درمان منجر به 

کنترل بیماری می شود.

طرح الزام شهرداری تهران
به کوچک سازی

خزانه  دار ش��ورای ش��هر از حدف 250 مدیر ارشد شهرداری تهران 
در صورت تصویب و اجرای طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و 
کاهش حوزه های معاونت ش��هرداری تهران از 9سطح به حداکثر 
6س��طح س��ازمانی خبر داد و گفت: حذف پس��ت های قائم مقام یا 
جانشین و مش��اور در تمامی واحد های ستادی، مناطق، سازمان ها 
و شرکت های تابعه نیز مدنظر است. سید حسن رسولی اظهار کرد: 
بحث س��اماندهی سازمان های زیرمجموعه ش��هرداری شامل دو 
بخش اصاح ساختار سازمان و شرکت های وابسته به شهرداری و 

ساختار سازمانی ستاد شهرداری مناطق و نواحی است. 

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

کارگردان مستند - مسابقه »فرمانده« در گفت وگو با »حمایت« :

اتفاقات مسابقه را به زمین بازی می سپاریم
جدیدترین سری مستند - مسابقه »فرمانده«  سارا طالبی زاده

 گروه فرهنگی 
که از 24 آبان ماه 97 فیلمب�رداری خود را در 
مناطق بکر و دیدنی سیستان و بلوچستان آغاز 
کرده، ای�ن روزها در حال طی ک�ردن مراحل 
نهایی خود در چابهار است. قرار است مستند- 
مس�ابقه فرمان�ده 5 ب�ا پایان مراح�ل ضبط و 
ش�روع مراحل تدوی�ن و صدا گ�ذاری، نوروز 
امسال از یکی از ش�بکه های سیما به نمایش 
گذاشته شود. بخش پایانی مسابقه در منطقه 
»َدَرک« به عنوان حاشیه ای ترین منطقه استان 
سیستان و بلوچستان و در نقطه صفر مرزی در 
حال فیلمبرداری است و این موضوع بهانه ای 
ش�د تا »حمایت« با »امین کفاش« یکی از کارگردانان این رئالیتی ش�و به گفت وگو 

بنشیند.

مستند – مسابقه فرمانده به فصل پنجم رسیده است. برای حضور در این فصل 
چه تعداد ثبت نام کننده داشتید؟

فصل پنجم این مس��تند - مس��ابقه با ثبت نام بیش از 44 هزار نفر تا پایان تابس��تان 97 وارد 
مرحله انتخاب شرکت کنندگان شد. با پایش ابتدایی داوطلبان، در نهایت با شرکت حدود 800 
نفر در پایگاه 20 رمضان نیروی زمینی س��پاه در جاده تهران - قم، دومین مرحله غربال گری 
خود را طی س��ه روز انجام دادیم. پس از آن با ش��روع مرحله نهایی مسابقه از 24 آبان ماه 11 
ش��رکت کننده برای ش��روع رقابت اصلی مستند - مس��ابقه فرمانده راهی منطقه سیستان و 
بلوچستان ش��دند تا در یک رقابت س��خت و نفس��گیر در نهایت دو نفر به عنوان برگزیدگان 

نهایی به مس��ابقه فینال راه پیدا کنند.

به نظر شما ساخت چنین مستند مسابقه ای چه تأثیری در مخاطبان داشته است؟ 
در واقع بازخوردی از این تأثیرگذاری داشته اید؟

ببینید؛ در ابتدا مثل هر برنامه دیگری فکر می کردیم که فقط در زمان پخش با مخاطب در ارتباط 
خواهیم بود. ولی هرچه جلوتر رفتیم متوجه ش��دیم که این موضوع به پروس��ه دیگر تبدیل ش��ده 
است. جالب اینکه بسیاری از ش��رکت کننده ها اعام کردند برای حضور در این مستند - مسابقه، 
در طول یک س��ال با یک برنامه مرتب به ورزش روی آورده و فن یاد گرفته اند. ما خوش��حالیم که 
مستند - مس��ابقه فرمانده به این حالت رس��یده که زندگی مخاطبانش را درگیر کرده است. برای 
حضور در این مسابقه می جنگند و حتی در طول سال که برنامه پخش نمی شود ارتباط خود را حفظ 

می کنند و پیگیر حضور در این مسابقه هستند.

بازخورد اجتماعی از این کار هم داشته اید؟
شاید برای کس��ی که فصل های قبلی این مسابقه را ندیده باشد، نگاه اولیه این باشد که صرفًا این 
مستند، یک مسابقه با فضای هیجانی و نظامی است اما اگر پیگیر ماجرا باشد متوجه خواهد شد که ما 
ایه های زیرین را نشان می دهیم؛ مثل کارگروهی کردن، ایثار داشتن فرمان پذیر بودن، همفکری، 

خاق بودن و در شرایط سخت تصمیم درست گرفتن. اینها برگ برنده ما است.

از جنبه فنی هم صحبت کنیم. این مسابقه با سایر آثار مستندی چه تفاوت هایی 
دارد؟

قطعاً پروسه خاصی دارد؛ به نظر من باید فرمولش نوشته و آدمش تربیت شود. من فکر می کنم در 
مس��تند - مسابقه فرمانده در این 5 فصل، آدم های کار ساخته ش��ده اند؛ مثًا فیلم برداری که هم 
غواصی بلد باش��د، هم دریا زده نش��ود و یا اینکه از ارتفاع نترسد. ما همه تاش مان را می کنیم که 
طراوت مسابقه برای شرکت کننده حفظ شود و حس نکند که در مقابل دوربین در حال نقش بازی 
کردن است. در اجرای این کار باید همه چیز چیده شده باشد تا خط مسابقه، خودش را با کوچک ترین 
توقف طی کند. موضوع جالبی که می توانم به آن اش��اره کنم این ک��ه؛ خیلی اوقات، بعد از پخش 

ش��رکت کننده ها می پرسند این پان کی از ما گرفته شده اس��ت؟ چطور ما متوجه نشدیم و...این 
خود یک چالش است که ما داریم تا هم طراوت کار را حفظ کنیم و هم اینکه این مسابقه شبیه یک 

پروسه سینمایی- داستانی طی شود.

این کار با 3 کارگردان انجام می شود که می تواند چالش زا باشد. تصمیم نهایی 
در این کار با کیست؟

نمی توانم بگویم که این مسابقه 3 کارگردان دارد؛ در واقع در رئالیتی شوها همه عوامل باید کارگردان 
باشند؛ یعنی حتی تصویر بردار، صدابردار و... هم حکم کارگردان را دارند. شاید در کارهای دیگر برای 
یک میلی متر جابجایی تصویر با تصویربردار چانه بزنیم ولی در س��اخت رئالیتی شو... همه عوامل 
باید دارای هوش هیجانی باایی داشته باشند تا بتوانند تصمیم درستی بگیرند. ما فقط زمین بازی 

را مشخص می کنیم ولی اتفاقاتی که رخ می دهد را به زمین بازی می سپاریم.

تدوین نهایی کار چقدر طول می کشد؟
پروس��ه تدوین معموًا مطابق زمان پخش برنامه ریزی می شود. اان که در فصل پاییزهستیم و 
قرار اس��ت که کار برای نوروز آماده شود، به صورت آناین تدوین آن در تهران انجام می شود تا در 

عید نوروز پخش شود.

پیکرهای مطهر 72 شهید تازه 
تفح��ص ش��ده دوران دفاع 
مق��دس روز گذش��ته از مرز 
ش��لمچه وارد کشور و مراسم 
اس��تقبال از این شهدا توسط 
برادران بس��یج اهل س��نت 
گچین بندرعباس به نمایندگی 
از ملت ایران در کنار مردم خرمشهر در مرز شلمچه انجام شد. »سردار 
سید محمد باقرزاده«، در حاشیه آیین استقبال از این شهدا و در جمع 
خبرنگاران گفت: این مراسم چند ویژگی دارد که اولین نکته آن حضور 
بسیجیان اهل تس��نن از گچین بندرعباس استان هرمزگان در مرز 
شلمچه برای استقبال از این شهداست. مسئول کمیته جستجوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، به کشف پیکر 4 شهید مجاهد 
عراقی لشکر بدر در میان شهدای ایرانی اشاره کرد و افزود: این شهدا 
طی عملیات کربای چهار به شهادت رسیدند. وی همچنین با بیان 
اینک��ه پیکره��ای این چه��ار مجاهد عراق��ی در جزی��ره اجراویه 
نزدیک ترین نقطه به بصره کشف شده و قرار است به مشهد اعزام و 
از آنجا به عراق منتقل تا در کربا و نجف به خاک سپرده شوند، اضافه 
کرد: 46 ش��هید دیگر دوران دفاع مقدس ک��ه در مندلی و زرباطیه 
شناسایی و تفحص شدند، هفته آینده )سه شنبه 27 آذر( از مرز مهران 
وارد کشور می شوند. وی یادآورشد: پیکر مطهر 72 شهید دوران دفاع 
مقدس که از مرز شلمچه وارد کشور شد، طی ماه های اخیر در مناطق 
عملیاتی بوارین، شلمچه، کتیبان و زبیدات عراق توسط گروه های 
تفحص کمیته جستجوی مفقودین س��تاد کل نیروهای مسلح در 

جنوب عراق کاوش شده است.

پایداری

پیکرهای ۷۲ شهید دوران 
دفاع مقدس  بر دوش شیعه و سنی

 دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« درحالی سومین روز برگزاری خود را پشت سر گذاشت که در 
2 روز نخست این رویداد سوژه های »جنجالی« با استقبال مخاطبان مواجه شده بودند. مهم ترین امتیاز جشنواره 
»سینماحقیقت« تا همین جای کار، تنوع قابل توجه موضوعات و ژانرها در مستندهای به نمایش درآمده است، 
مستندهایی که با نگاه ها و رویکردهای متفاوت توانسته اند طیف های متفاوتی از مخاطبان را به پردیس چارسو 
فرابخوانند. در روزهای آینده و با رونمایی از دیگر فیلم های راه یافته به بخش های مختلف این رویداد انتظار می رود 
تنوع آثار بیشتر شود و مستندهای بیشتری در فضای رسانه ای خبرساز شوند.  »آن زمستان« به کارگردانی احمد 
شریف زاده، »در قلمرو افعی دم عنکبوتی« ساخته فتح اه امیری، »مسافر فوکوشیما« به کارگردانی معصومه 
نورمحمدی، »پرتره ی خانم فرخزاد« کار ماهور میرشکاک، »میدان جوانان سابق« ساخته مینا اکبری، »تمام 
چیز هایی که جایشان خالی ست« به کارگردانی زینب تبریزی در بخش مسابقه ملی و »در تمامی لحظات« به 
کارگردانی »نیکوا فیلیبر« از فرانسه در بخش مسابقه بین الملل، مستند هایی بودند که روز گذشته نمایش داده 
شدند. مستند »اسرار دریاچه« ساخته آرمین ایثاریان هم به عنوان فیلم برتر از نگاه تماشاگران در پایان دومین 
روز جشنواره بین المللی سینماحقیقت معرفی شد. »َورس« به تهیه کنندگی و کارگردانی جواد وطنی در رتبه دوم 
و »مهین« به کارگردانی محمدحسین حیدری، در رتبه سوم این نظرسنجی قرار گرفتند.همچنین روز گذشته 
بازار فیلم بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت با حضور برونو بتاتی تهیه کننده سینما از کشور 
شیلی آغاز شد. بازار فیلم جشنواره بین المللی سینماحقیقت فرصتی است تا سینماگران ایرانی بتوانند برای معرفی 

تولیدات خود و همچنین جذب سرمایه با مهمانان خارجی تعامل برقرار کنند.

سینما حقیقت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در جمع خبرنگاران درباره سرانجام پیگیری نظارت بر تئاترهای اکچری 
و بلیت های گران در این حوزه تأکید کرد که قائل به ورود مستقیم دولت به این حوزه نیست. سید عباس 
صالحی در حاشیه بازدید از دوازدهمین جشنواره »س��ینماحقیقت« و در جمع خبرنگاران درباره گرانی 
بلیت ه��ای تئاتر و بحث »تئاترهای اکچری« گفت: ما معتقدیم دولت نمی تواند نظام قیمت گذاری را 
به صورت مس��تقیم جلو ببرد. نگاهی وجود دارد که دولت ها قیمت گذار شوند که این نگاه ممکن است 
در کوتاه مدت جواب دهد اما نمی شود این موضوع را پایدار نگه داشت. آنچه باید اتفاق بیافتد همکاری 
مش��ترک بین دولت و اصناف است؛ ما از دوستان خواسته ایم این مسیر را ادامه دهند. وی بیان کرد: آن 
یک نگاه بخش نامه ای است که بگوییم قیمت بلیت ها نباید بااتر از سطحی برود. این همان نگاه دولتی 
است. ما مصرانه می خواهیم این مسیر را با تفاهم میان دولت و صنوف جلو ببریم چرا که معتقدیم فضای 
هنر، فضای تعاملی است. صالحی در پاسخ به پرسشی مبنی بر محل برگزاری سی و هفتمین جشنواره 
ملی فیلم فجر هم گفت: گزینه های مختلفی مطرح است؛ هم گزینه های قبلی و هم گزینه های جدید. البته 
دست ما در این پروسه خیلی باز نیست. سینمای ما فضای یک جای ثابت برای میزبانی جشنواره را ندارد. 
وی ادامه داد: امیدواریم شرایط و منابع سازمان سینمایی با حمایت دولت اجازه دهد به این سمت برویم 
که سینمای ایران مکانی برای برگزاری جشنواره های مختلف داشته  باشد.  وزیر ارشاد درباره مشکات 
پردیس ملت بیان کرد:  با تجربه ای که داریم اگر به گزینه های قبل هم برویم حتماً مس��ائل سال های 

قبل را حل می کنیم. باید گزینه ها بررسی ها شود زیرا ممکن است این مکان جدید به نتیجه نرسد.

   رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران گفت: زمان انتخابات اتحادیه در دور جدید تا پایان آذر مشخص می شود. احتماًا تا یک نظر جدید وزیر ارشاد درباره تئاترهای اکچری
ماه آینده انتخابات برگزار و پس از آن نماینده این اتحادیه در شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب معرفی می شود. محمود آموزگار در 
گفت وگو با فارس درباره اینکه چرا هنوز نماینده ای از سوی اتحادیه برای حضور در شورای سیاست گذاری نمایشگاه کتاب معرفی نشده 
است اظهار کرد: دلیل این مسئله این است که دوره فعالیت ما در اتحادیه به پایان رسیده و بنابراین باید منتظر انتخابات دوره جدید بود.

   مهران رجبی به عنوان جدیدترین بازیگر جلوی دوربین علیرضا مس��عودی در مجموعه »آخر خط« رفت. تصویربرداری مجموعه 
»آخر خط« به نویس��ندگی و کارگردانی علیرضا مسعودی از چهل روز پیش در منطقه سوهانک تهران شروع شده و تا پایان اسفند ماه 

نیز همچنان در این منطقه ادامه دارد و پس از آن گروه راهی لبنان برای ضبط پایان کار می شود. 

   با پایان مهلت ثبت نام آثار در جشنواره فیلم، فیلمنامه و عکس »تسنیم« 1312 اثر آماده رقابت در این رویداد فرهنگی می شوند.436 
فیلم کوتاه، 294 فیلمنامه و 582 عکس و مجموعه عکس برای رقابت در سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس »تسنیم« 
ثبت شده اند. همچنین 272 فیلم داستانی، 109 فیلم مستند، 34 فیلم پویانمایی و 21 فیلم تجربی آثار رسیده در بخش فیلم کوتاه این 
جشنواره را تشکیل می دهند. در بخش فیلمنامه نیز 34 اثر اقتباسی و 260 اثر آزاد و در بخش عکس نیز 411 تک عکس و 171 مجموعه 

عکس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده  است.

   روز گذش��ته پیکرهای پیام صابری بازیگر و گریمور و همچنین احمدرضا دالوند گرافیس��ت و فعال مطبوعاتی به سوی خانه ابدی 
بدرقه شد. مراسم تش��ییع پیکر احمدرضا دالوند - گرافیس��ت و فعال مطبوعاتی از مقابل خانه هنرمندان برگزار شد. همچنین مراسم 

تشییع پیکر پیام صابری گریمور سینما و تلویزیون و همسر زیبا بروفه با حضور هنرمندان از ساختمان شماره 2 خانه سینما برگزار شد.

تیترواره

بخت بلند جنجالی ها در ویترین »حقیقت«
خبر ویژه

در حال حاضر س�رانه کتاب به ازای هر 
دانش آموز در م�دارس 9/5 کتاب بوده 
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان و مسئوان کتابخانه های 
م�دارس دک�وری ب�وده و ح�اوی کتب 
قدیمی اس�ت که چندان توجهی نیز به 

آنها نمی شود.

 مشکلی به نام کتاب های
قطور و فرسوده

ب��ه اعتقاد عل��ی رمضانی، مدی��رکل فرهنگی، 
هن��ری، اردوها و فضاه��ای پرورش��ی وزارت 
آم��وزش و پرورش، فض��ا، امکانات مناس��ب و 
کتابدار در مدارس کش��ور وجود ندارند و بودجه 
کافی نیز به این حوزه اختصاص داده نمی ش��ود. 
این در حالی احیای کتاب و کتابخوانی در مدارس 
ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ کتاب و کتابخوانی در 
جامعه دارد و آمار 13 میلیون دانش آموز در کشور 
می توان��د تا حد زیادی به تروی��ج این امر کمک 
کن��د. با این وجود ولی بس��یاری از دانش آموزان 
معتقدند کتابخان��ه مدارس حاوی تعدادی کتاب 
قطور و فرس��وده به نام مرجع است که در بیشتر 
مواقع چینش مناس��بی نیز ندارد، مکانی که قرار 
اس��ت، جرقه فرهنگ کتابخوانی از آنجا در دل و 
جان کودکان و نوجوانان زده شود و به نظر می رسد 

از شرایط خوبی برخوردار نیست.

 نیاز به وجین کردن داریم
علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزیر 
آم��وزش و پرورش هم به نوعی ب��ا این موضوع 
موافق اس��ت، زیرا که از نظ��ر وی کمبود کتاب 

در م��دارس وجود دارد و کتاب ها قدیمی اس��ت 
تا به آنجا ک��ه کاظمی از لفظ نیاز به وجین کردن 
کتابخانه مدارس اس��تفاده می کند؛ ضمن اینکه 
کتاب های موجود بیش��تر آموزش��ی است. البته 
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش 
تاکید دارد که کتب باید منطبق بر تعلیم و تربیت 
تمام ساحتی باش��د که این وزارتخانه برای حل 
مش��کات موجود در این خصوص برنامه هایی 

در دستور کار دارد. 

 کتابخانه هایی که دکوری هستند
در کن��ار این م��وارد البته عنوان می ش��ود که در 
حال حاضر س��رانه کتاب به ازای هر دانش آموز 
9/5 کتاب است که در س��ال 91 این رقم، حدود 
6 کتاب بوده، ضمن اینکه بی��ش از پنج میلیون 
کتاب به کتابخانه مدارس اضافه ش��ده اس��ت. 
همان کتابخانه هایی که سید محمدجواد ابطحی، 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آنها 
را دک��وری می دان��د و بر این اس��اس از معلمان 
خواسته است تا برای انس بیشتر دانش آموزان با 

مطالعه، خود را از حصر کاس درآورده و گاهی 
کاس های درس را در کتابخانه مدارس تشکیل 
دهند. البته به نظر می رسد وی چندان با نظر برخی 
از کارشناسان و متولیان امر از جمله رمضانی مبنی 
بر نبود فضا، امکانات مناسب، همچنین کتابدار 
موافق نیس��ت، زیرا که بیان کرده اس��ت؛116 
میلیون جلد کت��اب در کتابخانه ه��ای مدارس 
وج��ود دارد و اگرچه مراکز آم��وزش عمومی در 
کشور از نظر برخورداری از کتابخانه ها وضعیت 
خوبی دارند، ولی این امر تأثیری چندانی در میزان 
بهره من��دی دانش آموزان از کتب غیردرس��ی و 

افزایش سرانه مطالعه ندارد.

 اعتبارات قابل توجه نیست
از س��وی دیگ��ر اما از نظر حس��ن ازه��ری راد، 
مدیر مس��ئول انتش��ارات من��ادی تربیت که از 
ناشران آموزشی در کش��ور است؛ درصد زیادی 
از کتابخانه های مدارس نیاز به نوسازی و تجهیز 
دارند، ضمن اینکه بودجه تخصیص داده ش��ده 
به اس��ت امر تنها کفاف تجهیز و نوسازی درصد 

کمی از کتابخانه ها را می دهد. عاوه بر این باید 
گفت اعتبارات��ی که برای خرید کتاب به مدارس 
تخصیص داده می شود، چندان قابل توجه نیست. 
به عنوان مث��ال می توان به تخصیص اعتبار یک 
میلیون تومانی برای خرید کتاب از سوی مدارس 
در زمان برگزاری نمایش��گاه کتاب سال گذشته 
اش��اره کرد که در آن زمان مهدی علی اکبرزاده، 
مدیر کل ام��ور فرهنگی هنری وزارت آموزش و 
پرورش  از آن خب��ر داده بود. در این میان تزریق 
پنج میلیون کتاب به مدارس سراسر کشور، درنظر 
گرفته شدن برنامه ها و فعالیت های متنوع مدارس 
در هفته کتاب، برپایی جشنواره تقدیر از مؤلفان 
معلم و بازدی��د دانش آموزان از نمایش��گاه های 
 کتاب نیز از برنامه های دیگری اس��ت که وزارت
 آموزش و پرورش در دس��تور کار دارد تا این گام 
بزرگی در جهت ترویج کتاب و کتابخوانی بردارد. 
هرچند که همچنان متولیان امر حتی مسئوان 
این وزارتخان��ه همچنان معتقدن��د کتاب های 
م��دارس ب��ه روز نب��وده و مبتنی ب��ر نیازهای 
دانش آموزان نیست از این رو نیاز به بازبینی دارند.

با این وجود کاظمی از راهکارهای مدنظر در این 
زمینه سخن گفته اس��ت، مبنی بر اینکه امروزه 
مدارس اردوه��ای مطالعاتی برگزار می کنند که 
تمرکز آن بیش��تر بر ساحت علمی و دغدغه های 
کنکوری دانش آموزان اس��ت ک��ه البته این هم 
خودش نیز آس��یب به ش��مار م��ی رود، زیرا تنها 
کتب درس��ی را مدنظر دارد. با این وجود نباید از 
این نکته غافل ش��د که ظرفیت هایی در فضای 
آموزشی وجود دارد که اگر خانواده ها کمک کنند و 
فرصت های مطالعاتی را برای فرزندان خود فراهم 
آورن��د، می توانند گام بزرگی در راس��تای ترویج 
فرهنگ کتابخوانی در کش��ور برداشته و سرانه 
مطالعه را هم به میزان قابل توجهی افزایش دهند. 
آنچه که نیازمند عزم جدی مسئوان و تخصیص 

اعتبارات مورد نیاز به این امر است.

کم توجهی به کتابخانه های مدارس
»حمایت« گزارش می دهد

کاهش ۶ درصدی جان باختگان حوادث رانندگی
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از کاهش 
۶ درصدی جان باخت�گان حوادث رانندگی در معابر درون 

شهری در ۶ ماهه امسال خبر داد.

سردار تقی مهری به چالش های پیش روی ماموران پلیس راهور اشاره 
کرد و افزود: گاه زمانی که خودرویی از س��وی ماموران متوقف می شود، 
شهروندان ممکن اس��ت ناراحت شوند و از این رفتار پلیس آزردگی پیدا 
کنند، اما واقعیت این است که ماموران ما برای حفظ جان سرنشینان آن 

خودرو نس��بت به اعمال قانون و توقف آن اق��دام کرده اند. بنابراین باید 
آگاهی شهروندان نیز نسبت به وظایف پلیس افزایش یابد. وی با اشاره به 
کاهش 6 درصدی جان باختگان حوادث رانندگی در معابر درون شهری 
در 6 ماهه امسال، اضافه کرد: کما اینکه مواردی وجود داشته که حادثه ای 
رخ داده و عمده حوادث به دلیل ارتکاب تخلفاتی بوده که ماموران ما بارها 
به خاطر آن دس��ت به اعمال قانون می زنن��د. بنابراین جریمه و متوقف 
کردن خودروها اقدامی برای حفظ جان شهروندان و سامتی آنها است. 
 سردار مهری همچنین درباره  پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت در مورد 

دو نرخی شدن قیمت بنزین برای برخی از رانندگان، اظهار کرد:  در این 
زمینه هر تصمیمی که از س��وی هیات وزیران یا هیات دولت اتخاذ و به 
پلیس اباغ ش��ود، به آن عمل خواهیم ک��رد. رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا گفت: در قانون پیش بینی شده تا افرادی که به خاطر ارتکاب 
تخلفات حادثه ساز نمره منفی گرفته اند، پس از رسیدن جمع نمرات به یک 
حد نصاب، گواهینامه شان ضبط شود. در قوانین بیمه نیز قید شده افرادی 
که تخلفات حادثه ساز داش��تند باید هزینه  بیشتری برای بیمه پرداخت 

کنند. در مورد سوخت نیز ما تابع نظر دولت هستیم.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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برخورد دو هواپیمای نظامی آمریکا در سواحل ژاپن به کشته شدن پنج 
تفنگدار دریایی این کشور منجر شد. به گزارش روزنامه »رأی الیوم«، 
ارتش آمریکا اعام کرد پنج تفنگدار دریایی این کشور )مارینز( به دنبال 
برخورد دو هواپیمای نیروی دریایی آمریکا در سواحل ژاپن کشته شدند 
و احتمال دارد این تعداد به 6 نفر افزایش یابد. به دنبال یافتن جسد این 
پنج تفنگدار دریایی، نیروهای مارینز عملیات جستجوی خود را متوقف 
کردند. آن ها این احتمال را مطرح کرده اند شاید یکی از تفنگدارها که در 
هواپیما بود، زنده باشد. ژنرال »اریک اسمیت« از جوخه سوم نیروهای 
مارینز گفت: »ما همه تاش خود را برای دستیابی به جسد همه افراد 
مفقودشده انجام دادیم. در این عملیات نیروهای آمریکا، ژاپن و استرالیا 
حضور داشتند.« این حادثه هفته گذش��ته و هنگام آموزش نیروهای 
آمریکایی در حوالی 100 کیلومتری سواحل »موروتو« در جزیره شیکوکو 
ژاپن رخ داد. دو هواپیمای نظامی در حال سوخت گیری در آسمان بودند 
که با یکدیگر برخورد کردند. ارتش آمریکا ح��دود 50 هزار نظامی در 

ژاپن دارد که نیمی از آن ها در جزیره اوکیناوای جنوبی مستقر هستند.

 
پ��س از ناکامی ترکیه در اجرای تعهدات خ��ود درباره مناطق کاهش 
تنش در ادلب و حلب، نیروهای دولتی س��وریه و هم پیمانان آن ها در 
اطراف ادلب مستقر شده اند و احتمال وقوع هر سناریویی ممکن است. 
به گزارش روزنامه »القدس العربی«، همزمان با تاش های سیاسی 
برای دور نگه داشتن ادلب از هرگونه درگیری، نیروهای دولت سوریه و 
هم پیمانان داخلی و خارجی آن در حومه حماه و ادلب مستقر شده اند. پس 
از سلسله نقض های متوالی در مناطق آتش بس در حماه، حلب، اذقیه 
و ادلب که روسیه و ترکیه بر سر آن توافق کردند، برخی از این مناطق بار 
دیگر دچار تنش شده اند. یگان های ارتش سوریه در حومه شمالی حماه 
به حمات گروه های تروریستی و تاش آن ها برای نفوذ به پایگاه های 
نظامی واکنش نشان داده و چندین کشته و زخمی برجای گذاشته اند، این 

پایگاه ها از غیرنظامیان در روستاها و شهرهای امن حفاظت می کنند.

 
رئیس جمهور لبنان به رغم اینکه اخیراً تهدید کرده بود مسئله تشکیل 
دولت لبنان را به پارلمان می برد مذاکرات جدیدی را برای باز کردن گره 
تشکیل دولت جدید آغاز کرده و با رئیس پارلمان و نخست وزیر مکلف 
دیدار کرد. به نوشته روزنامه »الحیات«، با اشاره به بحران تشکیل دولت 
لبنان نوشت، حزب اه لبنان می خواهد یکی از شش نماینده سنی مستقل 
هم پیمانش که عضو لیست "اللقاء التشاوری" هستند به عنوان وزیر در 
دولت جدید تعیین شود این در حالی است که سعد حریری، نخست وزیر 
مکلف لبنان با این مس��ئله مخالف اس��ت. همچنین از میشل عون، 
رئیس جمهوری لبنان خواسته شده تا از سهم وزیر سنی خود بگذرد تا 
یکی از شش نماینده سنی هم پیمان حزب اه به عنوان وزیر تعیین شود. 
پیش تر جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان پیشنهاد داده بود تا تعداد وزرای 
دولت از 30 وزیر به 32 وزیر افزایش یابد تا به این ترتیب مش��کل حل 
شود. منابع آگاه گفتند، طرح 32 وزیر منجر به افزایش دو وزیر از اقلیت ها 
یعنی یک وزیر علوی و یک وزیر سریانی می شود. این منابع ادامه دادند، 
ازاین رو رئیس جمهوری وزیر سنی را از سهمیه هشت مارس برمی دارد 
و به یک وزیر اضافی از سریانی دست می یابد یا اینکه حریری در مقابل 
صرف نظر از یک وزیر سنی خود به یک وزیر علوی دست می یابد تا تعداد 
وزیرانش شش تا باقی بماند و به این ترتیب تعداد وزیران رئیس جمهوری 
و جریان آزاد ملی نیز 12 وزیر باقی می ماند و این یعنی حفظ "یک سوم 

معطل" که برای تصمیم گیری ها در این کشور مهم است.

 
هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی یمن نسبت به احتمال شیوع 
دوباره بیماری وبا در این کشور هش��دار داد. به نوشته روزنامه »الیوم 
السابع«، لیزی گراندی، هماهنگ کننده سازمان ملل در امور انسانی در 
یمن طی کنفرانسی که در شهر ابوظبی برگزار شد، گفت: بحران انسانی 
در یمن نگران کننده شده است و ما از شرایطی که یمنی ها با آن مواجه 
هستند، نگرانیم. گراندی اظهار کرد: هنوز 200 هزار نفر در شهر حدیده 
هستند و بیش از 25 درصد از کودکان حدیده از سوءتغذیه رنج می برند. 
این مسئول س��ازمان ملل پیش تر ضمن تقدیر از کمک های دولت 
مستعفی یمن به نهادهای انسانی، تأکید کرده بود که این سازمان به 
قطعنامه های بین المللی پایبند است و تنها دولت مستعفی را به رسمیت 
می شناسد و هیچ توافقنامه یا یادداشت تفاهمی را با "کودتاچی ها" به 

امضا نرسانده و نخواهد رساند.

 
وزیر خارجه پاکستان در جلسه مجمع ملی این کشور گفت که اسام آباد 
به تسهیل راه حلی قابل مذاکره برای جنگ افغانستان پایبند است اما 
صلح پایدار یک مسئولیت مشترک برای تمامی کشورهای همسایه 
شامل هندوستان است. به نوشته روزنامه »نیشن«، شاه محمود قریشی، 
وزیر خارجه پاکستان گفت: اسام آباد به تنهایی قادر به برقراری صلح در 
افغانستان نیست چون این مسئولیتی مشترک بین تمامی کشورهای 
منطقه شامل ایران، هندوستان، تاجیکستان و چین است. برای برقراری 
صلح در افغانستان، نشست هایی در دوحه و امارات برگزارشده است. 
وزیر خارجه پاکس��تان در ادامه گفت، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا از دولت اسام آباد خواس��ته تا به برقراری صلح در افغانستان 
کمک کند. ترامپ نامه ای نوشته و از دولت پاکستان چنین درخواستی را 
کرده است. وی همچنین ادامه داد، زلمای خلیل زاد، فرستاده ویژه آمریکا 
در افغانستان نیز به پاکستان آمده و نشست هایی را برای برقراری صلح 

در افغانستان برگزار کرده است. عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
بارها گفته که راه حلی نظامی برای پایان دادن به وضعیت موجود 
در افغانستان مدنظر نیست. او همواره مخالف چنین راه حلی بوده و 

گفته که افغانستان به یک سازش سیاسی نیاز دارد.

 جلد روز
ز  ا متش��کل  ه��ی  و گر
44 س��ناتور س��ابق از ه��ر 
دو ح��زب اصل��ی آمریکا از 
نمایندگان فعلی س��نای این 
کش��ور خواس��تند به منظور 
دفاع از دموکراسی با یکدیگر 
متحد ش��وند و تأکی��د کردند 
که ب��ا نزدیک ش��دن پرونده 
تحقیقات مداخله روس��یه در 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
2016 به مراحل پایانی، آمریکا 
در ح��ال ورود به ی��ک "دوران 
خطرناک" است. این 44 سناتور 
روزنام��ه  در  در س��رمقاله ای 
»واشنگتن پس��ت« سناتورهای 

فعلی آمریکا را خطاب قرار داده و نوش��تند: ما در آستانه به نتیجه رسیدن 
تحقیقات بازرس ویژه پرونده ارتباط ترامپ-روس��یه، رابرت مولر و آغاز 
تحقیقات مجلس نمایندگان از رئیس جمهور و دولتش هستیم. سناتورها 
تصریح کردن��د: تاقی احتمالی این دو اتف��اق در زمانی رخ می دهد که 
نزاع های منطقه ای موج��ود و رویارویی قدرت ه��ای جهانی همچنان 
امنیت، اقتصاد و ثب��ات ژئوپلیتیکی ما را تهدید می کند. آن ها نوش��تند: 
اکنون زمانی مثل دیگر بزنگاه های حساس تاریخ است که کشور ما باید 
در هر سطحی با دقت راهبردی وارد تعامل هم با رئیس جمهور هم با سنا 
شود. این سناتورهای تأکید کردند که آمریکا در "نقطه عطف " قرار دارد 
که در آن اصول اساسی دموکراسی و منافع امنیت ملی درخطر هستند. 

در این نوش��تار خاطرنشان ش��ده که س��نا در دیگر مقاطع تاریخ آمریکا 
نهادی بوده که در زمان تهدید شدن دموکراسی برای دفاع از آن ایستاده 
اس��ت. آن ها گفتند: ام��روز بار دیگر چنین زمانی فرارس��یده اس��ت. ما 
صرف نظر از تعلق خاطر حزب��ی، گرایش های ایدئولوژیکی یا جغرافیایی 
به عنوان نمایندگان س��ابق این نهاد بزرگ از س��ناتورهای فعلی و آتی 
آمری��کا می خواهیم که با تعصب و پایداری از دموکراس��ی ما با تضمین 
عدم ارجحیت بخش��ی به حزب گرایی یا منافع ش��خصی بر منافع ملی 

پاسداری کنند.
 اخیراً دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا متعهد شدند که تحقیقاتی 
از جانب خود درباره رئیس جمهور ترامپ در چند مس��ئله در زمانی که در 

ماه ژانویه کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند به راه بیندازند.

گزارش

دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد 
سرقت نفت سوریه 

توسط شبه نظامیان کرد 
گروه موس��وم به »دیدبان حقوق بش��ر س��وریه« اعام کرد که عناصر 
نیروهای دموکراتیک سوریه حاضر در شهرک »خشام« به همراه ساکنان 
این شهرک و ساکنان منطقه »جدید عکیدات« بر چاه های نفت واقع در 

اطراف میدان نفتی »کونیکو« مسلط شدند.
درگیری شبه نظامیان کرد موس��وم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« 
-که تحت حمایت آمریکا قرار دارند- با عناصر داعش در استان دیرالزور 
همچن��ان ادام��ه دارد. منابع خبری مع��ارض اعام کردن��د که عناصر 
نیروهای دموکراتیک که در جنوب ش��رق دیرالزور حضور دارند بر س��ر 
تصرف چاه ه��ای نفتی به جان هم افتاده اند. گروه موس��وم به »دیدبان 
حقوق بشر سوریه« -نزدیک به معارضان گزارش داد که عناصر نیروهای 
دموکراتیک حاضر در شهرک »خشام«  به همراه ساکنان این شهرک و 
ساکنان منطقه »جدید عکیدات« بر چاه های نفت واقع در اطراف میدان 

نفتی »کونیکو« مسلط شدند.
 دیدبان می گوید که این افراد با نیروهای حفاظتی چاه ها درگیر شدند و دست 
به سرقت از این چاه زدند. این گروه اعام کرد که علت این سرقت، اعتراض 
»به سرقت نفت و خدمات نامناسبی است که به روستای جدید عکیدات و 
اردوگاه های آوارگان خشام در ریف شرقی دیرالزور واقع در نزدیکی نیروگاه 
"العزیه" ارائه می شود.« افزون بر این مسئله، ساکنان محلی اعام کردند 
که اعتراض س��اکنان ریف دیرالزور و آوارگان حاضر در این منطقه بدین 
سبب اس��ت که نفت این منطقه به »الشدادی و ریف حسکه« انتقال پیدا 
می کند. در همین راستا، پایگاه خبری معارض »الحل« به نقل از نیروهای 
دموکراتیک گزارش داد که این نیروها توانسته اند شهرک »باغوز« واقع در 

شرق دیرالزور را به تسلط خود درآوردند. 
الحل با بیان اینکه شبه نظامیان ُکرد در شهرک »هجین« که در مجاورت 
باغوز قرار دارد، پیشروی نسبتًا زیادی داش��ته اند، اعام کرد که عناصر 
داعش با تمام توان خود در تاش اند مجدداً مناطقی را اش��غال کنند که 

کنترل آن را در هجین از دست دادند. 
دفتر اطاع رس��انی وابس��ته به نیروه��ای دموکراتیک اع��ام کرد که 
شبه نظامیان ُکرد در برابر عناصر داعش به شدت مقاومت کردند و 
این عناصر مجبور به فرار شدند. این دفتر همچنین اظهار داشت 
که درگیری شبه نظامیان ُکرد با داعش در باغوز و هجین به کشته 
شدن 32 عنصر داعش منجر شده و اطاعی درباره آمار تلفات 

ُکردها منتشر نکرد.

فلسطین اشغالی
نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت شرکت کنندگان در نوزدهمین 
راهپیمایی دریایی در شمال نوار غزه گلوله و گازهای اشک آور شلیک 
کردند. این در حالی اس��ت که قایق های جنگی رژیم صهیونیس��تی 
به سمت کشتی های شکستن محاصره در س��واحل شمال نوار غزه 
تیراندازی کرد. هیئت جنبش ملی طی چهار ماه گذشته 19 راهپیمایی 
دریایی را با هدف شکستن محاصره دریایی نوار غزه برگزار کرده است 
که رژیم صهیونیستی هر بار به سمت قایق های بازگشت تیراندازی و 
سرنشینان آن را مورد آزار و اذیت قرار داده است. این در حالی است که 
فلسطینی های ساکن نوار غزه نیز از روز جمعه 30 مارس )10 فروردین( 
مص��ادف با چهل و دومین س��الگرد روز زمین، راهپیمایی س��اانه و 
مسالمت آمیز خود معروف به »راهپیمایی بازگشت« را آغاز کرده اند. 
هیئت عالی ملی راهپیمایی بازگش��ت و شکستن محاصره، خواستار 
مشارکت گسترده مردم تحت محاصره نوار غزه در راهپیمایی ها شده و 
تأکید کرده است این راهپیمایی ها تا تحقق تمام اهداف خود و در رأس 
آن، پایان محاصره غزه و شکستن توطئه معامله قرن ادامه خواهد یافت.

عکس نوشت 

صهیونیس��ت ها خواس��تار ترور ابومازن رئیس تش��کیات خودگردان 
فلس��طین ش��ده اند، این در حالی است که ابومازن بیش��ترین خدمت را 
به اش��غالگران قدس ارائه کرده و با همکاری امنیتی با اش��غالگران، در 
پیگرد و سرکوب هرگونه مقاومت مش��ارکت گسترده ای دارد و دستان 
مقاوم��ت و مردم کرانه باخت��ری را برای مقاومت بر ضد تل آویو بس��ته 
است. پوس��ترهایی بر روی برخی ایست های نظامی رژیم صهیونیستی 
در کرانه باختری نصب ش��ده و بر روی آن ها به زبان عبری نوشته ش��ده 
است که ابومازن را به قتل برسانید. شاهدان گفته اند این بروشورها را که 
صهیونیست ها خواستار ترور ابومازن شده اند، در ایست حواره در جنوب 

شهر نابلس در کرانه باختری اشغالی مشاهده کرده اند.

هر چند »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
برای آرام کردن اوضاع کش��ورش با نمایندگان 
اتحادیه ه��ای مختلف کارگری دی��دار و وعده 
ه��ای را به م��ردم داد اما س��ندیکای اتحاد ملی 
دبیرس��تانی ها در پی س��خنان امانوئل ماکرون 
رئیس جمهوری فرانسه روز سه شنبه را »سه شنبه 

سیاه« اعام کردند و دست به اعتصاب زدند.
ح��دود یک هفته اس��ت ک��ه دبیرس��تانی ها و 
دانش��جویان در ادام��ه جنب��ش جلیق��ه زردها، 
کاس های برخی دبیرس��تان ها و دانشگاهها را 
تعطیل کرده اند و دست به اعتصاب و راهپیمایی 
می زنند. با اینکه مشارکت در اعتصاب روز دوشنبه 
کاهش یافته بود )اعتصاب 120 دبیرستان در روز 
دوش��نبه در مقایسه با 400 دبیرس��تان در هفته 
گذشته( با این حال یک س��ندیکای دبیرستانی 
خواهان ادامه اعتراضات در روز س��ه شنبه شده 

اس��ت. تمهیداتی که ماکرون دوشنبه شب برای 
آرام کردن اعتراضات جلیقه زردها اعام کرد در 
کلیت خود از س��وی چپ ها و راست های فرانسه 

ناکافی ارزیابی شده است.
»رئیس جمهور ثروتمن��دان«، »پرت و ناآگاه از 
جامعه« که »خرده چیزی به فرانسوی ها پیشنهاد 
می کند« و نمی خواهد جهت سیاس��ت هایش را 
تغییر ده��د« از جمله جماتی بود که گروه های 
سیاس��ی مخالف دولت در واکنش به س��خنان 
ماک��رون علیه او اس��تفاده کردند. جناح راس��ت 
افراطی فرانسه به رهبری مارین لوپن، ماکرون 
را پ��رت و ن��اآگاه از جامعه ارزیابی کرده اس��ت 
که حاضر نیس��ت مدل اقتصادی سیاس��ی مورد 
نظرش را تغییر دهد. مارین لوپن گفته اس��ت که 
مدل ماکرون که شامل »جهانی شدن وحشی«، 
»رقابت ناعادانه«، »مبادات بازار آزاد گسترده« 

و »مهاجرت وسیع« است، پیامدهای اجتماعی و 
فرهنگی برای فرانس��ه دارد و این مدل است که 

باید تغییر کند.
اگرچه برخی از جلیقه زردها تمهیدات ماکرون را 
»اولین قدم مثبت« ارزیابی می کنند اما بیش��تر 
جلیق��ه  زردهایی که با روزنام��ه لوموند صحبت 
کرده اند م��ی گویند ک��ه از صحبت های رئیس 
جمهوری ناامید ش��ده اند. آنها می گویند منتظر 
اقدام واقعی هستند و برای همین به اعتراضشان 

ادامه خواهند داد.
در همین حال به محض اینکه امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به اعتراضات 
گسترده جنبش جلیقه  زردها وضعیت فوق العاده 
اجتماع��ی و اقتصادی اعام کرد و یک س��ری 
امتیازات برای رف��ع نگرانی معترضان وعده داد، 
ژان لوک مانشون، سیاستمدار اپوزیسیون جناح 

چپگرا از معترضان خواست تا این جنبش انقابی 
را در شنبه آتی هم ادامه دهند. به گفته مانشون، 
وعده ماکرون در افزایش حداقلی دس��ت مزد به 
100 یورو، اضافه کار مع��اف از مالیات و پاداش 
پایان سال نمی تواند روی بخش قابل توجهی از 
مردم فرانسه تاثیر بگذارد. با این حال او تاکید کرد 
تصمیم برای افزایش در اختیار کسانی است که 

در راس امور هستند.
بنوآ آمون، کاندیدای س��ابق ریاست جمهوری و 
موسس جنبش نسل با بیان اینکه تدابیر ماکرون 
به نفع قشر مرفه است، گفت: »ما خواستار توزیع 
واقعی ثروت هستیم.« اولیویه فور، دبیر اول حزب 
سوسیالیست همچنین از امتیازات مالی ماکرون 
برای کارگران انتقاد کرد و تاکید کرد که خط مشی 

کلی او تغییری نکرده است.
مارین لوپ��ن، رهبر حزب تجمع ملی )جبهه ملی 
سابق( گچه از تدابیر مالیاتی مشخصی استقبال 
کرد اما مدل حکومتداری امانوئل ماکرون بر پایه 
»جهانی سازی وحشی، گسترش کمیت اقتصادی 
و رقابت غیر منصفانه« را به ناکامی در حل تبعات 
اجتماعی و فرهنگ��ی جنبش جلیقه زردها متهم 
کرد. نیکوا دوپون-اینیان، رئیس گروه »فرانسه 
پ��ا بر جا« س��خنرانی ماک��رون را یک »کمدی 

بزرگ« توصیف کرده و او را »ریاکار« دانست.
در حالیکه بسیاری درخواس��ت مانشون برای 
قیام علیه دول��ت را غیر منطق��ی می دانند، این 
سیاستمدار اپوزیس��یون 67 ساله را فرصت طلب 
و پوپولیس��ت توصیف کردند که قصد دارد از این 
جنبش اعتراضی اجتماعی به نفع خودش س��وء 
استفاده کند.عاوه بر این، نظرسنجی آپینین وی 
نش��ان می دهد ح��دود 45 درصد فرانس��وی ها 
معتقدند جلیقه  زردها به اهدافشان دست یافتند و 
خواستار توقف اعتراضات هستند. در حالیکه نیمی 
از شرکت کنندگان در این نظرسنحی تدابیر ضد 
بحران ماکرون را قانع کننده نمی دانند، 49 درصد 
دیگر عملکرد رئیس جمهوری فرانسه در مدیریت 
درخواست های معترضان را موفقیت آمیز توصیف 
کردن��د. حدود 68 درصد از ش��رکت کنندگان در 
نظرسنجی بعد از سخنرانی روز دوشنبه ماکرون 
از افزایش حداقل دس��تمزد اس��تقبال کردند، در 

حالیکه 78 درصد حامی کاهش مالیات  بودند.

بسته حمایتی رییس جمهور فرانسه معترضان را راضی نکرد 

 س�خنرانی ماکرون در تلویزیون فرانس�ه و وعده او برای باا بردن میزان حداقل دستمزد و پایین نگه داشتن مالیات ها 
گروه

نتوانست معترضان موسوم به جلیقه زرد را راضی کند و روز گذشته باز هم معترضان در شهرهای مهم فرانسه و به خصوص بین الملل
پاریس دست به تظاهرات زدند. سندیکای اتحاد ملی دبیرستانی ها نیز در پی سخنان رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته 

را »سه شنبه سیاه« اعام کرده و دست به اعتصاب زدند.

 جواب جلیقه زرد ها به ماکرون 
با »سه شنبه سیاه«!

چهره خبر

فرود هواپیماهای روسیه در خاک ونزوئا
وزارت دف�اع روس�یه از پرواز و ف�رود هواپیماه�ای راهبردی 
»توپولف-1۶0« روس�ی ک�ه دارای قابلیت حمل کاهک های 
هسته ای هستند در خاک ونزوئا خبر داد که این اقدام موجب 

نگرانی مقامات آمریکایی نیز شده است.

روزنامه »کامرسانت«، چاپ مسکو، نوشت: دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع 
روس��یه اعام کرد، دو فروند هواپیمای دارای قابلیت حمل موشک های 
با کاهک هس��ته ای »توپولف-160« با همراهی یک فروند هواپیمای 
س��نگین ترابری-نظامی »آنتونوف-124« و ی��ک هواپیمای دورپرواز 
»ایل-62« نیروهای هوا-فضای این کشور از خاک فدراسیون روسیه به 

پرواز درآمده و در فرودگاه بین المللی "مایکتیا" ونزوئا به زمین نشستند.
بر اساس اطاعات وزارت دفاع روسیه، خلبانان این هواپیماهای راهبردی 
از مسیر اقیانوس اطلس، دریای بارتس، دریای نروژ و دریای کارائیب و با 
رعایت دقیق قوانین بین المللی حرکت در آسمان آب های بین المللی و بعد 
از طی مسافتی بیش از 10 هزار کیلومتر به مقصد رسیدند. در بخشی از مسیر 
پرواز جنگنده های نیروی هوایی نروژ نیز هواپیماهای روسی را همراهی 
کردند. طبق این اطاعات، ژنرال "وادیمیر پادرینو لوپز" وزیر دفاع ونزوئا 
و هیئت نمایندگی از طرف سفارت روسیه در کاراکاس، در مراسمی رسمی 

از این هواپیماها استقبال کردند.
این نخستین بار نیست که »توپولف-160« چنین مسیری را پرواز کرده 

است. این هواپیمای راهبردی موش��ک انداز در ماه سپتامبر سال 2008 
و اکتبر س��ال 2013 نیز در خاک ونزوئا به زمین نشس��ته بود. روسیه از 
هواپیماهای »توپولف-160« در عملیات نظامی در س��وریه و به منظور 
شلیک موشک های کروز دوربرد استفاده کرده است. این هواپیما یکی از 
بزرگترین هواپیماهای نظامی در جهان است که بطور دقیق مدرنیزه شده 
و قادر به حمل کاهک های هسته ای و انواع موشک های کروز پیشرفته 
است. در ایاات متحده نیز متوجه ورود هواپیماهای بمب افکن راهبردی 
روسیه به ونزوئا شده اند. "مارک روبیو" سناتور جمهوری خواه هشدار داده 
که این اقدام روس��یه، تهدیدی مستقیم برای امنیت آمریکاست و منطقه 

دریای کارائیب را متشنج می کند.

 یونکر: امکان مذاکره مجدد 
درباره برگزیت وجود ندارد

 نیکی هیلی: آمریکا حتی یک دار هم نباید 
به پاکستان بدهد

رئیس کمیسیون اروپا گفت که درباره طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مذاکره مجددی صورت نخواهد گرفت 
و باید در این مورد روشنگری شود. »ژان کلود یونکر« رئیس کمیسیون اروپا به اظهارات »ترزا می« نخست وزیر 
بریتانیا مبنی بر به تعویق انداختن رای گیری برگزیت )طرح خروج  بریتانیا از اتحادیه اروپا ( در پارلمان بریتانیا 
واکنش نشان داد. بنابر گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یونکر روز گذشته گفت که امکان مذاکره مجدد درباره 
برگزیت وجود ندارد و باید درباره این توافق روش��نگری صورت گیرد. رئیس کمیسیون اروپا گفت: 
»توافقی که ما به دست آورده ایم، بهترین توافق و تنها توافقی است که می توان به آن رسید 
و امکان مذاکره مجدد درباره آن نیس��ت. البته این امکان وجود دارد و از چنین امکانی باید 
هوشمندانه بهره برداری شود  و این اقدام به معنای روشنگری بیشتر و ارائه تفاسیر بیشتر 
)درباره برگزیت( است.« دونالد تاسک« رئیس شورای اروپا هم شامگاه دوشنبه اعام کرد 

که هرگز مذاکره مجدد بر سر توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نمی پذیرند.
 ش��بکه خبری دویچه وله هم گزارش داد که  ترزا می ب��ه منظور حفط توافق برگزیت 
سفرهایی در اروپا خواهد داشت وی برای دیدار با »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان به 
برلین می رود .همچنین ماقات با »مارک روته« نخست وزیر هلند از دیگر برنامه های 
س��فر  ترزا می اعام شده اس��ت. می  در نظر دارد تا در نشست آتی اتحادیه اروپا در 
بروکسل ش��رکت کند تا درباره نگرانی های  نمایندگان پارلمان کشورش با دیگر 

مقامات اروپایی تبادل نظر کند.

سفیر آمریکا در سازمان ملل ضمن اعام اینکه پاکستان همچنان به پناه دادن به تروریست هایی که آزادانه 
می گردند و سربازان آمریکایی را می کشند ادامه می دهد، تاکید کرد که واشنگتن نباید تا زمانی که اسام آباد 
به این مساله رسیدگی کند حتی یک دار هم به آن بدهد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل و نخستین 
ش��هروند هندی – آمریکایی که در دولت های آمریکا در یک پست کابینه منصوب شده، گفت: آمریکا نباید 

به کشورهایی که می خواهند به کشور ما لطمه بزنند، پش��ت حمایت آن پنهان شوند و ما را از انجام 
اهداف مان متوقف سازند، پول بدهد. هیلی در مصاحبه با مجله آمریکایی آتانتیک گفت: به نظر 

من یک دیدگاه استراتژیک در خصوص کشورهایی که ما با آنها شریک هستیم وجود دارد و 
آن این است که در خصوص انجام مسائل مهم به کدامیک از آنها می توانیم برای همکاری 
تکیه کنیم و باید طبق این دیدگاه پیش بروی��م. به نظر من ما تنها به صورت کورکورانه 
اجازه می دهیم پولمان بدون فکر کردن به کش��ورهایی داده شود که کاری برای ما انجام 
نمی دهند. در صورتیکه این پول یک اهرم فشار واقعی است و ما باید از آن استفاده کنیم. وی 

افزود: نمونه ای که می توانم برای شما ذکر کنم پاکستان است. ما به آنها یک 
میلیارد دار کمک مالی ارائه دادیم و آنها همچنان به پناه دادن تروریست هایی 
که آزادانه می گردند و سربازان ما را می کشند، ادامه می دهند و این اصا درست 
نیست. ما تا اصاح این مساله نباید حتی یک دار هم به آنها بدهیم چرا که یک 

میلیارد دار اصا مبلغ کمی نیست. 

شبکه خبری سی ان ان به نقل از منابع آگاه 
گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا نگران استیضاح شدن است و این 

موضوع را یک احتمال واقعی می داند.

یک منبع نزدیک ب��ه رئیس جمه��ور آمریکا به 
این شبکه خبری گفته که ترامپ درباره موضوع 
استیضاح شدن خودش پس از کنترل دموکرات ها 

بر مجلس نمایندگان اظهار نگرانی کرده است. 
این منبع گفت که ترامپ اس��تیضاح شدن را یک 
احتمال واقعی می داند اما مطمئن نیست که عملی 

خواهد شد. 
یک منبع دیگر نزدیک به کاخ سفید به سی ان ان 
گفت که مش��اوران در درون کاخ س��فید اعتقاد 
دارند که تنها موضوعی که ممکن است در فرایند 
استیضاح وصله چس��بنده به ترامپ باشد ، موارد 
نقض مقررات تامین مالی کارزار انتخاباتی مرتبط 
ب��ا مایکل کوهن وکیل س��ابق ترامپ و پرداخت 
های پول به زن��ان دارای رابطه غی��ر اخاقی با 

ترامپ اس��ت.  صحب��ت از اس��تیضاح ترامپ در 
روزه��ای اخیر در پ��ی ثبت پرونده ای از س��وی 
دادس��تان ها در منطقه جنوبی نیویورک تشدید 
شده است.  در این پرونده برای اولین بار ادعا شده 
که کوهن زمانی که در جری��ان کارزار انتخاباتی 
2016 قانون را شکست از ترامپ دستور گرفته بود.  
دموکرات ها می گویند که ترامپ یک جرم قابل 
استیضاح مرتکب شده است و زمانی که دوره اش 

به اتمام برسد می توان او را زندانی کرد. 
ج��ری ندلر رئی��س آتی کمیت��ه قضایی مجلس 
نمایندگان روز یکش��نبه گفت ای��ن اتهام ها اگر 
اثبات شود به معنی جرم قابل استیضاح خواهد بود.  
کریس کونز س��ناتور دموکرات روز دوشنبه گفت 
که ترامپ ممکن است پس از پایان دوره ریاست 
جمهوری اش محاکمه شود.  یک منبع دیگر گفت 
که ترام��پ اطمینان دارد که هر چند در این زمان 
ممکن است در مجلس نمایندگان استیضاح شود 
اما اعتقاد ندارد که ممکن است در سنا محکوم شود 

زیرا کنترل سنا در اختیار جمهوریخواهان است.

سنای آمریکا ممکن است تا پیش از پایان 
س�ال رس�ما محمد ب�ن س�لمان، ولیعهد 
عربس�تان را بابت کشتار جمال خاشقجی، 
روزنامه ن�گار س�عودی محکوم کن�د؛ اگر 
نماینده ای با طرح رئیس در حال کناره گیری 
کمیته روابط خارجی س�نا برای تسریع در 
روند رای گیری در صحن مجلس مخالفت 

نکند.

سناتور جمهوریخواه »باب کورکر« گفت در نظر دارد 
طرح قطعنامه ای را ارائه دهد که »محمد بن سلمان« 
ولیعهد عربستان را مسئول قتل »جمال خاشقجی« 

ستون نویس واشنگتن پست معرفی خواهد کرد.
رئی��س کمیته روابط خارجی س��نا اظهار داش��ت: 
این قطعنامه محمد بن س��لمان را مسئول آن قتل 
معرف��ی می کند و ای��ن یک بیانیه قوی از س��وی 
جمهوریخواه��ان اس��ت. این ی��ک محکومیت 
قوی یک ولیعهد اس��ت و آنها را مسئول قتل یک 
روزنامه نگار می داند.  کورکر امیدوار است که بتواند 

با کنار گذاشتن روال معمول کمیته روابط خارجی، 
قطعنامه را مستقیما به صحن سنا ببرد. این سناتور 
ایالت تنسی اظهار داشت: امیدوارم که سنا حمایت 
گسترده ای از آن به عمل آورد. تصور می کنم که این 
اتفاق خواهد افتاد. هفته گذشته سناتور جمهوریخواه 
»لیندسی گراهام« نیز از سوی شماری از سناتورهای 
جمهوریخواه و دموکرات قطعنامه ای را ارائه کرد که 
بن سلمان را در قتل خاشقجی »همدست« معرفی 
می کن��د. »کری��س مورفی« س��ناتور دموکرات، 
»مایک لی« س��ناتور دموکرات و »برنی سندرز« 
سناتور مستقل هم قطعنامه مشترکی ارائه کرده اند 
که هدف آن پایان دادن به حمایت آمریکا از تجاوز 
سعودی ها و ائتاف عربی تحت سرکردگی ریاض 
به یمن است. انتظار می رود سنا روز چهارشنبه این 

قطعنامه را بررسی کند.
در حالی که آژانس اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( در 
گزارشی اعام کرد که بن سلمان مستقیما مسئول 
قتل خاشقجی است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری 

آمریکا این گزارش را رد کرده است. 

 ترامپ نگران استیضاح شدن 
در کنگره است

تصویب قطعنامه جدید سنا برای محکومیت 
بن سلمان تا پایان سال جاری میادی 

 HEMAYATONLINE. 
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مجید جالی از پیکان جدا شد
 مجید جالی که یکی از مربیان با ثبات 
ایران در لیگ برتر طی سه فصل گذشته 
بود، امسال نتوانست انتظارات را در این 
تیم برآورده کند و حتی 6 شکست متوالی 
را در بازی های گذشته این تیم از خود بر 
جای گذاشت. عملکرد جالی که بعد از 
باخت این تیم مقابل نساجی صدای محمود شیعی مدیرعامل باشگاه 
پیکان را هم در آورد در نهایت منجر به کنار رفتن این مربی از نیمکت 
پیکان ش��د. بعد از جلس��ه ای که روز گذش��ته بین مجید جالی و 
مدیریت باشگاه پیکان برگزار شد، این مربی از سمت خود کنار رفت 

و مدیران پیکان به دنبال سرمربی جدیدی خواهند بود. 

آزادکاران از پنج شنبه به میدان می روند
 برنامه برگزاری پنجمین دوره رقابت های 
کش��تی آزاد جام باشگاه جهان با حضور 
مدعیان داخل��ی و خارجی اعام ش��د. 
پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام 
باش��گاه های جهان روزه��ای 22 و 23 
آذرماه در س��الن دانش��گاه آزاد اسامی 
شهر بابل برگزار می شود. روز پنج شنبه 22 آذرماه مراسم وزن کشی 
تمامی اوزان انجام خواهد شد و سپس مسابقات تیم به تیم گروه ها 

برگزار می شود.

گیان قهرمان آب های آرام
 مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم 
مل��ی آب ه��ای آرام بانوان ب��ا برگزاری 
رقابت های فینال مس��افت 200 متر به 
پایان رسید. مسابقات قهرمانی کشور و 
انتخابی تیم ملی آب ه��ای آرام بانوان با 
 برگ��زاری مس��ابقات فین��ال مس��افت 
200 متر در دریاچه آزادی دنبال شد. در پایان مسابقات در جمع رده 
بندی کلی در بخش بزرگساان تیم گیان با 63 امتیاز قهرمان شد، 
تهران با 61 امتی��از در رده دوم قرار گرفت و تهران توابع با 47 امتیاز 
سوم شد. در بخش جوانان نیز تهران با 78 امتیاز قهرمان شد، توابع 
تهران ب��ا 72 امتیاز در رده دوم قرار گرف��ت و هرمزگان با 69 امتیاز 

جایگاه سوم را از آن خود کرد.

رکورد ماده 400 متر آزاد
شکسته شد

 چهاردهمین دوره مسابقات شنا مسافت 
کوتاه قهرمانی جهان به میزبانی هوانژو چین 
با حضور 970 شرکت کننده از 187 کشور 
جهان آغاز شد. سینا غام پور و امیرعباس 
امراللهی دو نماینده ش��نای ایران در این 
مسابقات هس��تندکه در روز نخست این 
رقابت ها امیر عباس امراللهی در ماده 400 متر آزاد به آب زد. امراللهی 
پیش از این موفق شده بود در تابستان سال 1397 دو بار رکود این ماده را 
جابجا کند. او در این مسابقات بار دیگر رکورد این ماده را بهبود بخشید و 

به کار خود پایان داد.

ورزش داخلی
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آخرین وضعیت لژیونرها در آستانه جام ملت ها
کمت�ر از چه�ار هفت�ه تا 

گــــروه
شروع جام ملت های آسیا ورزشی

زمان باقی مانده اس�ت، 
ای�ن درحال�ی اس�ت که 
مواردی مانند مصدومی�ت بازیکنان، دور 
ب�ودن آنه�ا از تمرین�ات مس�تمر و ... به 
دغدغه ای برای 80 میلیون ایرانی تبدیل 
شده است که چشم انتظار قهرمانی تیم 
ملی فوتبال در مس�ابقات جام ملت های 

آسیا هستند.

 مصدومیت زنگ خطر تیم ملی فوتبال
 دو روز قب��ل بود که کارلوس کی روش، س��رمربی

تیم ملی اسامی 35بازیکن اولیه را برای آماده باش 
اردوی نهایی تیم ملی و جام ملت های آس��یا اعام 
کرد. براین اساس استقال با پنج بازیکن، پرسپولیس 
با سه بازیکن و تراکتورسازی با سه بازیکن بیشترین 
سهم این فهرس��ت را در بین تیم های لیگ برتر به 
خود اختصاص دادند. اس��امی که البته از میان آنها، 
بازیکنان نهایی برای مسابقات جام ملت های آسیا 
سه روز دیگر  انتخاب خواهند شد. این درحالی است 
که به نظر می رسد لژیونرهای فوتبال ایران این روزها 
وضعیت چندان مناسبی ندارند و برخی از آنها به دلیل 
مصدومیت نتوانسته اند چندان در تمرینات حضور 
داشته باشند، آن هم در شرایطی که تنها کمتر از چهار 
هفته تا شروع جام ملت های آسیا زمان باقی مانده 
اس��ت. به عنوان مثال روز گذشته علیرضا بیرانوند 
در جریان تمرین تیم پرس��پولیس از ناحیه پا دچار 
مصدومیت و مجبور به ترک تمرین ش��د. اعضای 
کادر پزش��کی سرخپوش��ان بعد از مصدومیت وی 
پای این بازیکن را بسته و وی را به رختکن هدایت 
کردند. البته علیرضا حقیقت، پزش��ک پرسپولیس 
عنوان کرده است که آس��یب پیش آمده در تمرین 
دیروز پرسپولیس برای بیرانوند جدی نبوده است. 
عاوه براین س��ردار آزمون که شاید بتوان گفت از 
بازیکنان پرحاشیه تیم ملی ایران بعد از جام جهانی 
روس��یه بود، نیز چند بازی را به دلیل مصدومیت از 
ناحیه چشم و همچنین چهار اخطاره شدن از دست 

داده است. اکنون نیز بازگشت این بازیکن روزبین 
کازان روسیه به روزهای اوج خواسته ای است که  نه 
تنها هواداران فوتبال بلکه تمام ایرانیان از وی دارند.

 غیبت در تمرینات 
گران ترین خرید برایتون

 علیرضا جهانبخش بازیکن 24 ساله ای که عنوان 
آقای گل فصل گذش��ته لیگ اردیویسه هلند را نیز 
دارد و اکنون نیز در باشگاه برایتون انگلیس درحال 
بازی است، نیز به نظر می رسد به دلیل خستگی ناشی 
از جام جهانی در شروع لیگ برتر مدت زمان کمتری 
را در مستطیل سبز بازی کرده است . وی که عنوان 
گران ترین خرید تاریخ برایتون را به خود اختصاص 
داده است، دچار مصدومیت شد و هفته ها از ترکیب 
تیمش دور بود. عاوه براین جهانبخش در اردوی 

آخر تیم ملی ایران نیز غایب بوده است.

 دوری از حال و هوای رقابت ها
در کنار مواردی که به آنها اشاره شد باید گفت؛ تنها 
گلزن کش��ورمان در جام جهانی روس��یه چند ماه 
بدون تیم بوده و به طبع این شرایط  از حال و هوای 
رقابت ه��ا و بازی دور بوده اس��ت. البته مهاجم تیم 
ملی فوتبال ایران در نهایت راهی تیم ناتینگهام در 
دسته یک انگلیس شد، ولی موضوع مهم اینجاست 

که آیتور کارانکا، س��رمربی ای��ن تیم، دقایق کمی 
به بازیکن ایرانی تیمش فرصت بازی داده اس��ت، 
آنچه که تا ح��دی با توجه به فاصله کم باقیمانده تا 
جام ملت ها نگران کننده اس��ت. آنچه که تا حدی 
مشابه ش��رایط صادق محرمی است. بازیکنی که  
بعد از جام جهانی روس��یه به ترکیب تیم ملی ایران 
اضافه شد، اما ولی در تیم باشگاهی خود به عبارتی 
دینامو زاگرب کرواس��س چندان به زمین مسابقه 
نرفت،  موضوعی که حتی برخی ها معتقدند ممکن 
 است موجب شود تا وی جایگاه و شانس بازی را در 

جام ملت ها از دست بدهد. 
 این روند ب��رای مهدی طارمی ه��م که دو فصل 
مستمر آقای گل لیگ ایران بوده تکرار شده است، 
وی در تیم الغرافه، با حاشیه های زیادی روبرو شده 
و کمتر درون مس��تطیل س��بز حضور داشته است 
متاس��فانه وی در الغرافه نتوانس��ته است؛ رضایت 
هواداران این تیم را به دس��ت بی��اورد تا به آنجا که 
حتی سخن از امکان رفتنش از تیم مذکور به میان 
آمده است.  این درحالی است که وی می تواند یکی 
از بهترین های نوک های فوتبال ایران باشد، با این 
وجود زمزمه های خروج وی از الغرافه و بازگشت به 
لیگ ایران درباره وی به خوبی شنیده می شود.  کاوه 
رضایی، مهاجم کرمانشاهی، وحید امیری با توجه 
به مصدومیت نسبتا سنگینی که پشت سر گذاشته 

اند و  سعید عزت اللهی لژیونرهایی دیگری هستند 
که شرایط مشابه ای دارند.

 سن موضوعی تامل برانگیز
در این میان اشاره به این موضوع ضرورت دارد که 
از مجم��وع 35 بازیکن دعوت ش��ده به اردوی تیم 
ملی تعدادی از بازیکنان نزدیک یا باای 30 س��ال 
س��ن دارند. آنچه که به اعتقاد بیژن ذوالفقارنسب، 
 مربی اسبق تیم فوتبال ایران و مشاور وزیر ورزش و 
جوانان تامل برانگیز اس��ت، زیرا کشورهایی مانند 
ژاپن، کره جنوبی و استرالیا به جام ملت ها به عنوان 
 رقابتی برای آماده  سازی جوان ها نگاه می کنند تا برای 
جام جهانی 2022 آماده شوند. به اعتقاد وی تیم ملی 
کش��ور اگر با همین بضاعت هم در جام ملت های 
آسیا موفق شود، برای مقدماتی جام جهانی 2022 با 

چالش جدیدی مواجه خواهد شد.

 تعداد کم بازی های تدارکاتی
از سوی دیگر باید گفت؛ تیم ملی ایران برای چهار 
س��ال بهترین جایگاه را در بین تیم های آسیایی در 
رده بندی فیفا به خود اختصاص داده اس��ت. تیمی 
که کارشناسان زیادی آن را باقدرت و انعطاف پذیر 
و ... توصیف کرده اند. با این وجود اما جدا از ش��رایط 
لژیونرهایش شاید تعداد کم بازی های تدارکاتی با 
تیم های درجه یک بین المللی نیز موضوعی باشد که 

تا حدی می تواند نگران کننده باشد.
به  هرح��ال تا چند روز دیگر و پس از اعام اس��امی 
نهایی بازیکنان و حضور آنه��ا در اردوی تیم ملی، 
کاروان تی��م ملی فوتبال کش��ورمان برای حضور 
در مس��ابقات جام ملت ه��ای آس��یا و اردو  راهی 
قطر خواهند ش��د تا خود را برای جدالی س��خت در 

رقابت های پیش رو آماده کنند. 
بازیکنانی که با شعار »80 میلیون نفر، یک ملت، یک 
ضربان قلب« به میدان خواهند رفت تا همانطور که 
سرمربی تیم ملی فوتبال در پیامی اعام کرده است 
به این موضوع که اکنون زمان این است که با تمرکز، 
تعهد و اراده به اهدافمان برسیم، جامه عمل بپوشانند 
و انتظار هواداران خود را در جام ملت ها برآورده کنند.

ورزش جهان

بدبیاری استرالیا قبل از 
جام ملت های آسیا

 یک��ی دیگر از بازیکن��ان اصلی تیم ملی فوتبال اس��ترالیا مصدوم ش��د و 
جام ملت های آسیا را از دست داد. به گزارش ساکرنت، جام ملت های آسیا 
کمتر از چهار هفته دیگر برگزار می شود و تیم ملی استرالیا به عنوان مدافع 
عنوان قهرمانی در حالی وارد مسابقات می شود که »دانیل ارزانی« پدیده 
خود را از دست داده و میل یدیناک و تیم کیهیل نیز از تیم ملی خداحافظی 
کرده اند. همچنین آرون موی دیگر ستاره تیم ملی استرالیا که در هادرزفیلد 
انگلیس بازی می کرد، نیز دچار مصدومیت شدید زانو در لیگ جزیره شده 
و حضور در جام ملت ها آسیا را از دست داده است. گراهام آرنولد قرار است 
هفته آینده فهرست 23 نفره تیم ملی این کشور را برای جام ملت ها اعام 
کند و حاا او با مشکات زیادی برای انتخاب بازیکن جانشین برای موی 

مواجه شده است.

پیروزی لیکرز با درخشش جیمز
تیم های لس آنجلس لیکرز و گلدن استیت وریرز در آستانه هفته نهم لیگ 
NBA بر حریف��ان خود غلبه کردند. در دیدارهای صبح سه ش��نبه لیگ 
بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم  لس آنجلس لیکرز با بازی درخشان دیگری 
از لبران جیمز مقابل میهمان خود میامی هیت به پیروزی رسید. جیمز 28 
امتیاز، 12 پاس گل و 9 ریباند در این بازی داش��ت. لبران جیمز 33 س��اله، 
برای نهصدمین بار متوالی در لیگ بیش از 9 امتیاز در یک بازی به دس��ت 
آورد. پنجمین بازیکن امتیازآور تاریخ NBA در 1170 بازی توانسته 1162 

بار بیش از 9 امتیاز به دست آورد.

فصل الخطاب منچستر به پوگبا
روزنامه میرر انگلیس خبر داد که باشگاه منچستر یونایتد موضع خود را در 
قبال جدایی پل پوگبا، ستاره فرانسوی اش اعام کرد. مسئوان شیاطین 
سرخ به مروارید س��یاه اعام کردند که در زمس��تان نمی تواند از این تیم 
جدا شود و باید در ترکیب تیم باقی بماند. اختافات اخیر پوگبا با مورینینو 
س��رمربی منچستر یونایتد باعث شده تمام رس��انه ها از جدایی این ستاره 

فرانسوی خبر دهند. 

یوونتوس به دنبال گل تاریخی 
باشگاه یوونتوس در دیدار امروز مقابل یانگ بویز سوئیس در لیگ قهرمانان 
اروپا به دنبال گل تاریخی هس��تند. تیم فوتبال یوونت��وس در هفته پایانی 
 مرحله گروه��ی لیگ قهرمانان اروپ��ا به مصاف تیم یانگ بویز س��وئیس 
می رود. روزنامه توتو اسپورت تورین خبر داد که یوونتوس در دیدار امروز به 
دنبال رکوردی تاریخی اس��ت تا تعداد گل های زده کل تاریخش را به عدد 

5 هزار برساند.

آگهی

کاهش محسوس قاچاق چوب در گیان
فرمان��ده ی��گان حفاظ��ت اداره کل مناب��ع طبيع��ی و آبخي��زداری گيان :  قاچ��اق چوب در 
استان 56 درصد کاهش یافته است.به گزارش  روابط عمومی اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری 
اس��تان گيان و به نقل از خبرگزاری صدا و س��يما مرکز گيان ، س��رهنگ همتي امروز گفت 
: از ابت��دای امس��ال تاکن��ون 12 ه��زار و 107 اصله چوب قاچاق به حج��م 406 متر مکعب از 
 قاچاقچيان کشف شد.وي گفت : بيشتر چوب های قاچاق کشف شده از نوع توسکا و ممرز است. 
فرمان��ده یگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري گيان افزود :  بيش��تر چوب های 
قاچاق در شهرس��تان های تالش ، س��ياهکل و رودبار کشف شد.سرهنگ همتي گفت :  به علت 
شناس��ایی مناطق در معرض قاچاق چوب و افزایش گش��ت های محسوس و نامحسوس ،  آمار 
 کش��ف چوب قاچاق امس��ال در مقایسه با مدت مش��ابه پارس��ال 56 درصد کمتر شده است.
 وي افزود : امسال 82 نفر به جرم قاچاق چوب دستگير شدند و 73 دستگاه خودروشان توقيف شد.
وی ب��ا اش��اره به اینکه هرگونه قطع درختان بدون مج��ور اداره کل منابع طبيعی قاچاق چوب 

محسوب می شود افزود : متخلفان به 6 ماه تا یکسال حبس محکوم می شوند.
اجرای طرح حفاظت مشارکتی در مراتع گیان

85درصد از مراتع گيان تحت پوشش طرح حفاظت مشارکتی قرار دارد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گيان و به نقل از خبرگزاری صدا و سيما، مرکز گيان 
معاون فنی و آبخيزداری اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان  گفت: 208 هزار و 1۹5 هکتار 
از مراتع گيان در قالب222 طرح، تحت پوشش طرح حفاظت مشارکتی قرار دارد.آقای رفعتی 
با اش��اره به اینکه در طرح حفاظت مش��ارکتی با مرتعداران تفاهم نامه منعقد می ش��ود افزود: 
 نگهداری 168 هزار و 40۹ هکتار مرتع در قالب 170 به 5هزار و 55 دامدار واگذار ش��ده است. 
وی با اشاره به پرداخت تسهيات بانکی و معافيت از ماليات به متقاضيان مرتعداری گفت: 3۹ هزار 
و 786 هکتار مرتع در قالب 52 طرح آماده واگذاری به متقاضيان است.معاون فنی و آبخيزداری 
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری گيان افزود: مشارکت مردم در حفظ و احياء مراتع، جلوگيری از 
تصرفات و تخلفات زمين های ملی، جلوگيری از آتش سوزی، صرفه جویی در هزینه و فرهنگ سازی و 
 ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبيعی از اهداف اجرای طرح حفاظت مشارکت مراتع گيان است.

گيان 244 هزار و ۹86 هکتارمرتع دارد.
رفع تصرف 25 هزار مترمربع از اراضی ملی گیان

 فرمانده یگان حفاظت منابع طبيعی گيان، از رفع تصرف حدود 25 هزار مترمربع از اراضی ملی در
 شهرستان های رشت، فومن، تالش و املش طی هفته گذشته خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گيان و به نقل از ایسنا، سرهنگ رامين همتی اظهار 
کرد: در هفته گذشته نيروهای ادارات منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان ها و جنگلبانان موفق 
به کش��ف و ضبط چوب آات غير مجاز، دس��تگيری متخلفين و رفع تصرف اراضی ملی شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گيان افزود: 2۹6 اصله چوب 
غير مجاز به حجم کل 6.36 مترمکعب و 0.5 استر هيزم در شهرستان رشت کشف و ضبط و 2 
دستگاه خودرو توقيف شد.وی با بيان اینکه در شهرستان صومعه سرا 267 اصله چوب غير مجاز 
به حجم 3.5 مترمکعب و 2 استر هيزم و 2 کيلو گرم ذغال کشف شد، تصریح کرد: در شهرستان 
انزلی نيز 2۹ اصله چوب قاچاق به حجم 1.5 مترمکعب، در شهرستان تالش 14 اصله چوب قاچاق 
به حجم 1.5۹ مترمکعب و در شهرستان فومن 10 اصله چوب غير مجاز به حجم 0.6 مترمکعب 
و 0.5 استر هيزم کشف و ضبط شد.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در شهرستان شفت 20 
هزار مترمربع، در شهرستان فومن 4 هزار و 500 مترمربع، در شهرستان تالش 360 مترمربع و 
در شهرستان املش یکصد مترمربع از اراضی ملی تصرف شده از دست متصرفين و متخلفين، 
مطابق دستور مقام قضایی آزاد شد.همتی، همچنين از تعقيب و گریز قاچاقچيان چوب در رودبار 
خبر داد و یادآور شد:طی عمليات گشت و تعقيب و گریز نيروهای یگان حفاظت موفق به کشف 
تعداد 315 اصله گردبينه و کاتين و 6 استر هيزم شدند.وی با بيان اینکه چوب های کشف شده 
از جنس توسکا و راش بوده و مقدار هيزم های کشف شده جمعا به حجم 13 مترمکعب است، 
عنوان کرد: در این عمليات 200 کيسه خاک برگ نيز کشف و ضبط گردید و 2 دستگاه کاميونت 

و نيسان مربوطه نيز به پارکينگ منتقل و متخلفين به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
بازدید سرپرست راه و شهرسازی گیان از پروژه ماسرا –شفت-زنجان

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان گيان مهن��دس علی خاوری 
سرپرس��ت راه وشهرس��ازی گي��ان در جری��ان بازدید از پروژه ماس��را- ش��فت-زنجان که با 
حضور نماینده مردم ش��ریف شهرستانهای فومن و ش��فت انجام شد خاطرنشان کرد : با توجه 
به ماهيت منطقه و عدم وجود راه در بخش هایی از مس��ير ، مطالعات محورماس��را- ش��فت- 
 زنج��ان در دو بخ��ش یک��ی به صورت بهس��ازی و دیگری به صورت نوس��ازی دنب��ال گردید.

وی اذعان داش��ت : طول کل محور ۹0 کيلومتر می باش��د که حدود 30 کيلومتر در محدوده 
اس��تان زنجان و 60 کيلومتر در محدوده اس��تان گيان واقع شده است. وی افزود : چهار خطه 
کردن محور ماس��را – ش��فت به طول کلی 11.8 کيلومترو با عرض25.6 متر دارای 6 دستگاه 
پل دالی با دهانه 2 متری ویک دستگاه پل 3 متری می باشد که در فاز اول 1.5 کيلومتر آن با 
 پيشرفت فيزیکی ۹0 در صد در حال اجراست که اجرای عمليات آسفالت آن رو به اتمام است.

خاوری اضافه کرد : فاز دوم این پروژه به طول 8.5 کيلومتر می باشد و با توجه به اینکه اخيراً به 
پيمانکار اباغ شده در حال اجرای عمليات خاک برداری می باشد.

جلسه شورای اداری خاص اداره کل تامین اجتماعی گیان برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامين اجتماعی استان گيان ، شورای اداری 
خاص این مجموعه با حضور مدیرکل ، معاونين ، روسای ادارات تخصصی و روسا و کارشناسان 
ارش��د اداره کل برگزار ش��د . درابتدای این جلسه ، جميل حق پرست مدیرکل تامين اجتماعی 
گيان با اشاره به فقدان مدیرعامل و معاون سازمان ، این دو عزیز سفرکرده را دو مدیر برجسته 
و تاثيرگذار در تاریخ سازمان معرفی و اظهار داشت : دکتر نوربخش بعنوان اولين مدیرسازمانی در 
سالهای اخير ، با دلسوزی ، وقت گذاری و پيگيری مصرانه امور دورانی ماندگار در تامين اجتماعی 
کشور خلق نموده و وضعيت سازمانی را به ثبات رسانيد .  ایشان با اشاره به اینکه ازمه محموعه 
هایی بزرگ و گسترده همچون تامين اجتماعی ، ثبات در عرصه مدیریت ارشد بوده و این مقطع 
برای س��ازمان برهه ای طائی محس��وب ميگردد افزود : بزرگواری و تواضع از ویژگيهای این دو 
مدیر بوده و معتقدم خاطره و تاشها و اقدامات ارزنده انجام شده توسط آنها همواره زنده بوده و از 

یادها نخواهد رفت . مدیرکل استان در بخش دیگری از سخنان خود با گریزی به بيانيه منتشره 
سرپرست جدید سازمان ، بر اصول تبيينی و منشور خدمت اباغی تاکيد و اذعان داشت : باید 
درراستای تحقق اهداف ترسيمی گام برداریم . حق پرست همچنين ميز خدمت را فرصتی مغتنم 
برای خلق فضای مطلوب برای امور کارشناسی و تصميم گيریها قلمداد و با بيان آخرین وضعيت 

رتبه بندی استان افزود : ارزشيابی ها یک مکمل و تجلی زحمات و تاشهای ماست .
ایش��ان در پایان س��خنان خود ، درک متقابل ، عدم قضاوت ، ناعادانه رفتار نکردن ، عمق دادن 
به دوستيها و گذشت و مهربانی را از مهمترین راهبردها در تقویت روابط در بين نيروهای انسانی 
برشمرده و از این مولفه ها بعنوان اصول اخاقی و مورد سفارش در فرایند مطلوب امور یاد نمود 

. در ادامه این جلسه مباحث تخصصی و کارشناسی توسط اعضا مورد نقد و بررسی قرار گرفت .
پیوستن 2٨5 بانوی گیانی درمهرماه سالجاری به بیمه زنان خانه دار

تعداد بيمه شدگان تحت پوشش تامين اجتماعی گيان در مهرماه بيش از 1500 نفر افزایش 
یافت .  جميل حق پرس��ت مدیرکل تامين اجتماعی گيان با اش��اره به اینکه تا پایان مهرماه 
سالجاری تعداد 408151 نفر بيمه شده اصلی و 121635 مستمری بگير تحت پوشش تامين 
اجتماعی استان ميباشند افزود : این تعداد بيانگر رشد بيش از 1500 بيمه شده اصلی و ملحق 
گردیدن افزون بر 750 مستمری بگير در مهرماه سالجاری به جرگه خانواده بزرگ تامين اجتماعی 
گيان ميباشد . ایشان با بيان اینکه در کنار بيمه اجباری کارگران ، امکان برخورداری از خدمات 
و تعهدات برای تمامی ش��هروندان در قالب بيمه های مشاغل آزاد ، اختياری و... فراهم ميباشد 
اذعان داشت : درمهرماه امسال تعداد 423 نفر به بيمه شدگان مشاغل آزاد پيوسته اند که ازاین 
بين 285 نفر بانوانی ميباشند که از پوشش بيمه زنان خانه دار برخوردار گردیده اند .  مدیرکل 
تامين اجتماعی گيان همچنين بيمه اتباع خارجی و بيمه ایرانيان خارج از کشور را نيز در زمره 
دیگر خدمات این سازمان معرفی نموده وخاطر نشان ساخت واحدهای 28 گانه استان آماده انجام 
مشاوره های بيمه ای و انجام پذیرش و جذب شهروندان بمنظور استفاده از مزایای بيمه ای را دارا 
ميباشند . شایان ذکر است درحال حاضر تعداد 236715 بيمه شده اجباری ، 60421 بيمه شده 
مشاغل آزاد ، 25۹80 بيمه شده اختياری ، 31504 کارگر ساختمانی و 31۹51 راننده بزرگنرین 
گروههای بيمه ای و 824۹7 بازنشسته ، 6701 ازکارافتاده و 32437 بازمانده نيز مستمری بگيران 
تامين اجتماعی گيان را تشکيل و ماهانه بابت ارائه انواع تعهدات بلندمدت ، کوتاه مدت و درمان 

حدود 250 ميليارد تومان پرداخت ميگردد .
تجلیل از شعب برتر تامین اجتماعی گیان در رتبه بندی و ارزشیابی سازمان

در جلسه شورای اداری تامين اجتماعی گيان ، آخرین رتبه بندی استان مورد تجزیه و تحليل 
قرار گرفته و از شعب برتر تجليل شد .  به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامين 
اجتماعی استان گيان ، جلسه شورای اداری تامين اجتماعی گيان با حضور مدیرکل ، معاونين 
، روسای شعب ، روسای ادارات تخصصی و روسا و کارشناسان ارشد اداره کل با محور رتبه بندی 
و ارزشيابی استان در سال ۹6 برگزار شد . جميل حق پرست مدیرکل تامين اجتماعی گيان در 
این جلسه با تشریح شرایط سخت کاری بمنظور تامين منابع ازم جهت انجام تعهدات ، صعود 
و پيشرفت استان در گزارش رتبه بندی پایان سال ۹6 نسبت به دوره ۹ ماهه سال قبل را اتفاقی 
خوب و مهم که ثمره تاش مضاعف و همراهی و برنامه ریزی و کار جمعی بود برشمرده و اذعان 
داشت : سازمان در کنار اهداف اجتماعی با کارکردهای اقتصادی درگير و از آنها متاثر است و در 
برهه کنونی لزوم پيگيری و تاش ، بيشتر احساس ميگردد . ایشان با اشاره به تغييرات مدیریتی 
در شعب سه گانه رشت ، آستارا ، لوشان و شرق گيان ، پویایی بيشتر ، بهره گيری از تجربيات و 
جلوگيری از ماندگاری های طوانی و رکود در یک واحد را از عوامل اصلی انتصابات اخير برشمرده 
و ضمن تبریک به همکاران بازنشسته برای آنها در مقطع جدید زندگی آرزوی سامتی و موفقيت 
نمود .  حق پرست با بيان اینکه ثمره تاش ما کسب رتبه یازدهم کشوری بود و باید بدانيم سایر 
استانها نيز در این رقابت بيکار نخواهند ماند افزود : اراده کردیم و توانستيم ، پس باید برای حفظ و 
ارتقاء بيشتر باز هم در همين مسير گام برداریم . درپایان این جلسه از شعب برتر دو رشت / لنگرود 

/ آستانه / املش و کاچای در 5 تيپ مختلف کشوری تجليل گردید .
با تاش شبانه روزی شرکت سهامی آب منطقه ای گیان؛

از پس روی و فرسایش جریان آب رودخانه خالکایی به سمت پل اصلی شهرستان 
ماسال جلوگیری به عمل آمد

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گيان، با تاش ش��بانه روزی همکاران دفتر حفاظت و 
مهندسی رودخانه ها و  سواحل شرکت سهامی آب منطقه ای گيان و سایر دستگاههای اجرایی 
شهرس��تان ماسال، با اقداماتی از قبيل سنگ چينی و ایجاد آب بند سنگی در پایين دست پل 
بتنی اصلی شهر که این عمليات فوق موجب جلوگيری از پس روی کانال فرسایش ایجاد شده 
در پایين دست و بستر رودخانه خالکایی به سمت پایه های بتنی پل شد که در نتيجه از تخریب 
پل اصلی ش��هر جلوگيری به عمل آمد.گفتنی است قدمت پل اصلی شهرستان ماسال بيش از 

55  سال می باشد.
بخش خصوصی در ساماندهی آب بندان های گیان مشارکت می کند

کاظم لطفی در گفت و گو با این خبرگزاری اظهار داش��ت: در برخی از ش��هرها و مناطق گيان 
بخش خصوصی با هماهنگی شرکت سهامی آب منطقه ای استان در بحث ایروبی آب بندان ها 
و در نهایت جهت سرمایه گذاری و استفاده از ظرفيت  این پهنه ها در حوزه های مختلف مشارکت 
می کند. مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گيان با بيان اینکه این شرکت از حضور بخش 
خصوصی در حوزه آب بندان ها اس��تقبال می کند گفت: در این طرح مش��ارکتی پس از آن که 
عمليات ساماندهی انجام شد بخش خصوصی می تواند برای بازگرداندن منابع خود در این پهنه ها 
فعاليت اقتصادی داش��ته باشد. لطفی انجام عمليات ایروبی آب بندان ها و استخرهای استان را 
فعاليتی زمان بر دانس��ت و تصریح کرد: عاوه بر این مشکل،  عدم تخصيص به موقع اعتبارات و 
منابع مالی از سوی دستگاه ها و نهادهای ذیربط سبب شده شرکت سهامی آب منطقه ای نتواند 
در موعد مقرر به تعهدات خود در این زمينه عمل کند. وی با اشاره به اینکه شرکت سهامی آب 
منطقه ای گيان باید کار ساماندهی آب بندان ها و استخرها را از 15 مرداد آغاز کند ابراز داشت : 
عمليات ساماندهی، دیواره سازی و ایروبی این پهنه های آبی باید تا پایان آذر توسط این دستگاه 
به پایان برس��د تا آب بندان ها و اس��تخرها برای آبگيری آمادگی داشته باشند. لطفی با تأکيد بر 
اینکه بزرگترین آب بندان های استان گيان در شهرستان رشت واقع شده اند تصریح کرد: یکی 
از مهم ترین موانع این شرکت جهت شروع عمليات ایروبی آب بندان های شهرستان رشت عدم 

اباغ اعتبارات ازم این دستگاه از سوی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است. 
مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گيان از عدم اباغ اعتبار 40 ميليارد تومانی این دستگاه 
خبر داد و عنوان کرد:  طبق نتایج جلساتی که در استانداری گيان برگزار شد قرار بود 40 ميليارد 
تومان اباغ اعتبار برای ایروبی آب بندان های شهرستان رشت انجام شود که تاکنون محقق نشده 
است. لطفی از مشارکت بخش خصوصی با شرکت سهامی آب منطقه ای گيان جهت ساماندهی 
و ایروبی برخی از آ ب بندان های سطح شهرستان رشت خبر داد و افزود: این دستگاه برای جبران 
اعتبارات تخصيص نيافته در عملی ابتکاری از ظرفيت بخشی خصوصی در این زمينه استفاده کرده 
است. مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گيان بر لزوم اقدام استانداری گيان و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان در جهت تخصيص اعتبارات ازم به این دستگاه تأکيد کرد و اظهار 
داشت: اميدواریم با تسریع در روند اباغ منابع مالی،  شرکت سهامی آب منطقه ای گيان بتواند 

تعهدات خود را عملی سازد.
پست 63/132 کیلوولت در پست شهید سیادتی رشت احداث خواهد شد

مهندس»محمد نویدی« مدیر دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامي برق منطقه اي گيان از 
احداث پست 63/132 کيلوولت با ظرفيت 50*2 مگاولت آمپر در پست شهيد سيادتی رشت خبر 
داد. وی افزود: پست 63/132 کيلوولت در پست شهيد سيادتی رشت با هدف تقویت شبکه فوق توزیع 
 مرکز استان گيان احداث خواهد شد. تامين مالی این پروژه از محل طرح های غير عمرانی خواهد بود.
نویدی خاطر نش��ان کرد: پيش بينی می ش��ود در صورت تامين به موقع منابع مالی این پروژه 
در مدت یک س��ال ب��ه بهره برداری برس��د.وی افزود: عمليات اجرایی احداث پس��ت 63/132 
کيلوولت در پس��ت ش��هيد س��يادتی رش��ت در س��ه بخش؛ تامين تجهيزات ، انجام عمليات 
 اجرای��ی س��اختمانی و انج��ام عمليات اجرایی نص��ب، تس��ت و راه اندازی انجام خواهد ش��د.

شایان ذکر است مشاور این پروژه شرکت منيران می باشد.
مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیان:
برندسازی با کسب نتایج مطلوب در ارزیابی ها

مهندس»عظيم بلبل آبادی« مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گيان در جلسه بررسی 
شاخص های ارزیابی سال۹8-۹7 و گزارش آسيب شناسی و تجزیه تحليل نتایج ارزیابی سال ۹6-۹7 
گفت: اعتقاد و باور داریم که  شرکت برق منطقه اي گيان، شرکتی برنامه محور می باشد که با تفکر 
سيستمی و پياده سازی آن در حال خدمت رسانی به مشترکين محترم می باشد. تمامی همکاران 
باید نسبت به ارزیابی حساسيت و دغدغه خاطر داشته باشند و تمام سعی و تاش خود را بکنند تا 
نتيجه مطلوب را در ارزیابی های مختلف کسب نمایند. کسب نتایج مطلوب در واقع ایجاد برندی 
 مناسب برای شرکت است که برای شرکت و کارکنانش عزت، اعتبار و آبرو به همراه خواهد داشت.
وی افزود: برای اینکه بتوانيم در ارزیابی ها، نتایج مطلوب به دست آوریم باید تعامل واحد متولی 
ارزیابی با واحدهایی که مستندات و مدارک ازم را جمع آوری می کنند بيشتر و نزدیک تر شود. 
نکته مهم در این ارزیابی ها این است که فقط نباید به کسب نمره باا و کميت ها توجه کنيم، 
بلکه باید به کيفيت ها نيز توجه شود و در خدمات رسانی به مردم شریف با جان و دل پيش قدم 

باشيم تا به تعالی واقعی سازمانی نایل گردیم.
مدیر دفتر مهندسی طرح ها: 

احداث پست 63/230 کیلوولت غرب رشت
 عمليات اجرایی احداث پست 63/230 کيلوولت غرب رشت در دهه فجر امسال آغاز خواهد شد.

مهندس»محمد نویدی« مدیر دفتر مهندسی طرح های شرکت سهامي برق منطقه اي گيان 
 با اعام این مطلب گفت: این پست با برآورد اوليه 150 ميليارد تومان اعتبار احداث خواهد شد.

وی اف��زود: پس از اتمام مناقصه و تعيين پيمانکار کليد در دس��ت پ��روژه، عمليات احداث این 
پس��ت در زمينی به وس��عت 15 ه��زار و 250 متر مربع با ظرفي��ت 160*2 مگاولت آمپر که 
قابلي��ت افزایش ت��ا 160*3 مگاولت آمپر را دارد به منظور تعدیل بار پس��تهای انتقال مجاور و 
تقویت ش��بکه فوق توزیع مرکز اس��تان، با 12 فيدر خروجی 63 کيلوولت که قابليت افزایش تا 
14 في��در خروجی را دارد و با سيس��تم عایقی GIS و سيس��تم کنت��رل  DCS در بهمن ماه 
 س��ال ج��اری  و همزمان با پيروزی ش��کوهمند انقاب اس��امی ای��ران آغاز خواه��د گردید.

شایان ذکر است که مراحل برگزاری مناقصه تعيين پيمانکار کليد دردست پست با همکاری مشاور 
پروژه )شرکت مهندسين مشاور دریا پاا( هم اکنون در حال انجام بوده و در زمين پست مذکور 
امکان احداث یک پست 20/63 کيلوولت با ظرفيت 40*2 مگاولت آمپر نيز پيش بينی شده است.

دیدار مدیر روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور با مدیران عامل 
شرکت های آبفای شهری و روستایی گیان

مدیر دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی ش��رکت مهندس��ی آب و فاضاب کشور با مدیران 
عامل ش��رکت های آب و فاضاب ش��هری و روستایی گيان دیدار و گفت و گو کرد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت آبفار گيان؛ محمد خليلی پير در این دیدار با تاکيد بر راه اندازی سامانه 
مردمی 122 در ش��رکت های آب و فاضاب ش��هری و روس��تایی سراس��ر کش��ور گفت: ارائه 
خدمات از طریق این مرکز، س��رمایه های اجتماعی را که همان مردم هستند افزایش می دهد.
وی افزود: از طریق این س��امانه، عاوه بر دریافت گزارش��ات حوادث بصورت ش��بانه روزی، می 
 ت��وان خدمات فروش و پ��س از فروش را بصورت غيرحضوری به مش��ترکين محترم ارائه کرد.

خليلی پير، با اشاره به اهميت آموزش بانوان و کودکان و نوجوانان در خصوص رعایت الگوی صحيح 
مصرف و جلوگيری از اسراف آب، تصریح کرد: در این راستا برنامه ها خوبی پيش بينی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی گيان نيز در سخنانی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
حوزه آموزش همگانی و ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب گفت: برای این منظور تفاهم 
 نامه هایی با شرکت آب و فاضاب شهری، سپاه قدس و جهاد دانشگاهی استان منعقد کرده ایم.

محب علی رنج ور افزود: در راستای گسترش فرهنگ مدیریت مصرف آب در بين دانش آموزان 
پایه های مختلف، تفاهم نامه ای با اداره کل آموزش و پرورش گيان در حال انعقاد است که به 

زودی برنامه هایی را در این حوزه اجرا خواهيم کرد. 
دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی گیان با تعدادی از مدیران عامل 

تشکل های مردم نهاد استان
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��اب روس��تایی گي��ان در دی��دار ب��ا تع��دادی از مدی��ران 
عام��ل تش��کل های م��ردم نهاد اس��تان ب��ر بهره من��دی از ظرفي��ت این تش��کل ها جهت 
 گس��ترش فرهن��گ صرف��ه جوی��ی در مص��رف آب در بي��ن آح��اد م��ردم تاکي��د ک��رد. 

محب علی رنج ور، با بيان اینکه همواره مشارکت مردم در بخش های مختلف توفيقاتی را برای 
کش��ور به همراه داش��ته، گفت: با توجه به اینکه ایران با بحران کم آبی مواجه اس��ت، می طلبد 
همه مردم با رعایت الگوی صحيح مصرف و پرهيز از اسراف، به مسئوان در مدیریت این بحران 
کمک کنند. وی افزود: در همين راستا باید از ظرفيت شوراهای اسامی، دهياران، سپاه، آموزش 
 و پرورش و رسانه ها برای تبيين چالش ها و مشکات ناشی از کم آبی در کشور استفاده کرد. 

وی گفت: س��رانه مصرف آب در ایران چندین برابر س��ایر کشورهاس��ت که برای کاهش آن به 
فرهنگ سازی نياز است. وی، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه گيان دارای 22 هزار 
کيلومتر شبکه آبرسانی روستایی است، اظهار داشت: به علت متراکم بودن خانوارها، ميزان لوله 
 گذاری و هزینه اجرای طرح های آبرسانی در روستاهای این استان 2.5 برابر ميانگين کشور است.

رنج ور، با اشاره به فرسوده بودن 30 درصد شبکه های آبرسانی روستایی گيان، گفت: در بهار و تابستان 
 با حضور حجم عظيمی از گردشگران در روستاهای استان، تنش آبی را در ساعات اوج مصرف شاهدیم.
 وی افزود: برای اجرای طرح های تقویت فشار آب شرب این روستاها به اعتبارات ملی نياز است. 

بنابراین گزارش؛ در پایان این جلس��ه هر یک از مدیران تش��کل های مردم نهاد عملکرد حوزه 
کاری خود را بيان کردند. 

تولید مرکبات در گیان افزایش می یابد
معاون بهبود توليدات گياهی جهاد کشاورزی گيان گفت:   پيش بينی می شود باغداران گيانی 
امسال در اراضی باغی خود حدود 10 هزار تن بيشتر از پارسال مرکبات برداشت کنند. ليا بذرکار 
گفت:  با توجه به استقرار شرایط مساعد آب و هوایی و وجود باغات مستعد توليد انواع مرکبات در 
گيان پيش بينی می شود باغداران این استان امسال در اراضی خود حدود 10هزار تن بيشتر از 
پارسال مرکبات برداشت کنند. معاون بهبود توليدات گياهی جهاد کشاورزی گيان عنوان کرد:  
برداشت نوبرانه انواع مرکبات توسط کشاورزان مدتی است که در استان گيان آغاز شده است و با 
توجه به وجود بالغ بر ۹ هزار و 533 هکتار باغ مرکبات در گيان احتمال افزایش ميزان برداشت 
محصول محتمل است. بذرکار ميزان برداشت مرکبات از سطح باغات استان گيان و ارزش ریالی 
آن را برشمرد و ابراز داشت: اميدواریم باغداران گيانی امسال بتوانند 153 هزار تن انواع مرکبات 
را به ارزش تقریبی حدود 160 ميليارد تومان برداشت و به بازارهای مصرف استان عرضه کنند. 
معاون بهبود توليدات گياهی جهاد کشاورزی گيان با بيان اینکه برداشت مرکبات در این استان 
تا اواخر فروردین س��ال آینده ادامه دارد اظهار داشت:  استان گيان با داشتن حدود 28 هزار باغ 
مرکبات در حال حاضر پنجمين استان توليد کننده این محصول در سطح کشور است. بذرکار 
با اش��اره به اینکه باغات مرکبات گيان اغلب در مناطق شهرقی استان واقع در شهرستان هایی 
نظير رودس��ر،  املش و لنگرود قرار دارد خاطرنش��ان کرد: پرتقال، نارنگی، ليمو، نارنج و بالنگ 
از جمله مهم ترین ارقام مرکبات توليدی باغداران گيانی اس��ت. وی ایجاد و گس��ترش صنایع 
تبدیلی به ویژه در حوزه مرکبات را از نيازمندی های ضروری گيان عنوان کرد و بيان داش��ت: 
کمبود صنایع تبدیلی از چالش هایی است که باید برای توسعه و ایجاد آن ها در شهرستان های 
مختلف گيان با همکاری و مشارکت بخش خصوصی اقدام شود. معاون بهبود توليدات گياهی 
جهاد کشاورزی گيان عنوان کرد:  محصول مرکبات 60 درصد از باغات موجود استان گيان از 
لحاظ درجه بندی در رتبه دوم و سوم قرار دارند بنابراین ایجاد سازه ها و صنایع تبدیلی در گيان 
برای توليد آبميوه و کنستانتره بسيار ضروری است. وی توسعه سيستم های آبياری تحت فشار 
در باغات درجه یک را مطلوب ارزیابی کرد و ابراز داشت:  تجهيز باغات مرکبات درجه یک گيان 
به سيس��تم آبياری تحت فش��ار و اجرای پروژه های مربوطه در این حوزه توسط مدیریت فنی و 
مهندسی جهاد کشاورزی در حال پيگيری است. معاون بهبود توليدات گياهی جهاد کشاورزی 
گيان اصاح و هرس باغات مرکبات را برای توليد بيشتر ضروری دانست و گفت:  انجام اینگونه 
عمليات ها نيازمند صرف هزینه است بنابراین باغداران بدون حمایت  و پشتيبانی جهاد کشاورزی 

قادر به انجام اینگونه از امور نيستند
طرح کشت کلزا در اراضی شالیزاری و دیمی رودبار گیان اجرایی می شود

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی گيان با اشاره به اجرای طرح کشت کلزا در اراضی شاليزاری و 
دیمی رودبار گفت :  این طرح فعاً در سایر شهرستان های گيان به صورت پایلوت انجام می شود. 
ابراهيم اکبرزاده گفت:  جهاد کشاورزی گيان در راستای استفاده بهينه از اراضی کشاورزی به ویژه 
شاليزارها طرح ترویج کشت دوم را در دستور کار خود دارد و بر همين اساس امسال کشت کلزا 
را به صورت وسيع در شهرستان رودبار دنبال می کند. مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی گيان 
از کش��ت کلزا در اراضی دیم کاری و ش��اليزاری رودبار خبر داد و عنوان کرد:  کشت گياه کلزا در 
رودبار امسال در تناوب با کشت گندم و همچنين بعد از برداشت برنج در اراضی دیمی و غيردیمی 
این شهرستان به صورت گسترده اجرایی می شود. اکبرزاده با تأکيد بر اینکه کشت گسترده گياه 
کلزا فقط در شهرستان رودبار انجام می شود تصریح کرد: برای اینکه طرح هایی نظير کشت کلزا 
یا سایر رقم ها در دیگر شهرستان های گيان اجرایی شود به ارقام جدیدتر،  تکنولوژی های نوین 
و راهکارهای ویژه نيازمند هستيم. وی به اهميت بسيار زیاد کاشت دانه های روغنی و تأثير آن 
در اقتصاد کش��ورمان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بخش عظيمی از نيازهای کشور در این 
عرصه حساس وابسته به خارج از کشور است به همين علت وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه 
این بخش برنامه های ویژه ای را در دست دارد. مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی گيان استفاده از 
اهرم ها و بسترهای ازم در جهت افزایش توليد دانه های روغنی را متذکر شد و گفت:  باید با یک 
بسيج همگانی کشت انواع ارقام در گروه های مختلف نظير کلزا،  آفتابگردان، بادام زمينی، کنجد 
و سایر گونه های دیگر در دستور کار قرار گيرد. اکبرزاده با تأکيد بر اینکه افزایش کاشت دانه های 
روغنی و استفاده از ظرفيت کاشت دوم از اهداف اصلی جهاد کشاورزی گيان است افزود: جهاد 
کشاورزی گيان قصد دارد کشت دانه های روغنی را نه تنها در اراضی مختص این گونه ها بلکه به 

عنوان کشت دوم در سایر شهرستان های استان نهادینه کند. 
وی بهره برداری بهينه تر از اراضی شاليکاری گيان را مورد تأکيد قرار داد و گفت: جهاد کشاورزی 
گيان در بحث بهره برداری از اراضی شاليزاری مدتها است طرح هایی نظير پرورش راتون،  توليد 
انواع حبوبات،  صيفی جات و ارقامی از این دس��ت را در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده 
است. مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی گيان حرکت در مسير خودکفایی و اقتصاد مقاومتی را 
استراتژی اصلی این دستگاه اعام کرد و بيان داشت:  گيان ظرفيت های بسيار زیادی در عرصه 
توليد محصوات کش��اورزی دارد بنابراین باید با اتخاذ راهکارهای جدید به نحو احسنت از این 

پتانسيل استفاده شود

بازدید مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضاب 
کشور

مرکز ارتباطات مردمی 122 آبفای شهری گیان جزء 6 شرکت برتر و پیشرو می باشد
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضاب استان گيان، مدیرکل 
دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور در بازدید از مرکز 
ارتباطات مردمی 122 آبفای گيان، این مرکز را جزء 6 ش��رکت برتر و پيش��رو در سطح کشور 
اعام کرد. در ابتدا سيد محسن حسينی رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل آبفای گيان با اشاره 
به اهميت ارتباط مناسب با مردم اظهار داشت: شنيدن صدای مردم و تجزیه و تحليل تماسهای 
مردمی، اثرات خوبی در نحوه ارائه خدمات شرکت خواهد داشت.  وی با بيان اینکه برای راه اندازی 
مرکز 122 در آبفای گيان جانمایی افراد برای پيگيری موارد، بسيار موثر در سرعت اجرای آن 
بود تصریح کرد: ارائه خدمات از طریق این مرکز یک فرهنگ اس��ت و باید در ایه های مختلف 
شرکت غالب شود و آن ارائه خدمات مناسب و مطلوب به شهروندان است. مدیرعامل آبفای گيان 
مرکز 122 را مغز متفکر ش��رکت دانس��ت و افزود: هرساله باید چند ایده نو و ناب برای خدمات 
رسانی  بهتر از این مرکز ارائه گردد و تمامی خدمات در بستر الکترونيکی واقع شود. وی حضور 
مس��ئولين استانی و کشوری را برای بازدید از مرکز 122 افتخار ارزشمندی برای شرکت آبفای 
گيان عنوان کرد و یادآور شد: به روز شدن در بخش خدمات دهی به مردم بسيار حائز اهميت 
است و باید بعنوان یک دستگاه یادگيرنده ، پذیرای انتقادات برای رشد و ترقی خود باشيم تا ضمن 
رضایتمندی مشترکين، رضایت خدا را نيز داشته باشيم. سپس محمد خليلی پير مدیرکل دفتر 
روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور با اشاره به اینکه مرکز 
122 آبفای گيان جزء 6 شرکت برتر و پيشرو است افزود: ارائه خدمات از طریق این مرکز سرمایه 
های اجتماعی را که همان مردم هستند افزایش می دهد. وی با تأکيد براینکه آبفای گيان ضمن 
دریافت حوادث بصورت ش��بانه روزی با ارائه خدمات فروش و پس از فروش در مرکز 122 می 
تواند گام های موثری برای ارائه خدمات غيرحضوری بردارد گفت: بعد از گذشت یکسال این مرکز 
توانست بعنوان یک مرکز جامع تماس روند رو به رشد چشمگيری داشته باشد و بعنوان پایلوتی 
جهت بازدیدهای شرکت هایی که در ابتدا راه جهت راه اندازی مراکز 122 هستند، باشد. استان 
گيان بطور مفصل روند دریافت حوادث، فروش انشعاب و خدمات پس از فروش، دریافت شکایات 
و ... را به مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آبفای کشور توضيح داد.

حدود 2 میلیون و 300 هزار گیانی پرونده الکترونیک سامت دارند
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گيان ) وب دا(؛ سامانه یکپارچه بهداشت 
)س��امانه س��يب( در دانشگاه علوم پزشکی گيان نيز همانند سایر دانشگاه ها از سال 13۹5 در 
واحدهای ارایه خدمت در حوزه بهداشت، استقرار یافت. در این زمينه، به همت 5 هزار کاربر این 
سامانه، تا کنون، حدود دو ميليون و سيصد هزار نفر از جمعيت گيان در سامانه سيب، ثبت نام 
شده اند. )حدود ۹1 درصد از جمعيت گيان(  با استقرار سامانه سيب، بيش از 32 ميليون خدمت 
ارایه شده به گيانيان در حوزه بهداشت در این سامانه ثبت شده است و در حال حاضر، حدود 
2 ميليون و 300 هزار گيانی دارای پرونده الکترونيک سامت در بستر سامانه سيب هستند. از 
این تعداد، برای حدود یک ميليون و پانصدهزار نفر، حداقل یک خدمت به ثبت رسيده است. از 
32 ميليون خدمت ارایه شده، 3 ميليون خدمت مربوط به کودکان کمتر از یکسال، 2 ميليون و 
500 هزار خدمت مربوط به کودکان 2 تا5 سال ، 12 ميليون خدمت برای زنان باردار و باروری 
سالم و 15 ميليون خدمت به نوجوانان و جوانان، سالمندان و ميانساان، به ثبت رسيده است.   
دانشگاه علوم پزشکی گيان در تيرماه ۹7 با استفاده از “سامانه سيب” استقرار برنامه نظام ارجاع 
الکترونيک را در دستور کار خود قرار داد نه استقرار سامانه سيب را!! و این امر قدرت علمياتی را 
در این زمينه افزایش داد و موجب شد که استان، ظرف مدت 5 ماه بتواند این برنامه را در 6 شهر 
گيان استقرار دهد. کاری از سال ۹5 هيچ دانشگاهی موفق به انجام آن نشده بود. با استقرار نظام 
ارجاع الکترونيک، هزینه های وزارت بهداشت در حوزه پزشک خانواده به ثمر می نشيند و گيان با 
استقرار موفق نظام ارجاع الکترونيک؛ توانست هدف دیرینه وزارت بهداشت را، محقق کند.  خاطر 
نشان می شود: استان گيان در زمينه استقرار نظام ارجاع الکترونيک از طریق سامانه سيب، دارای 
رتبه اول کشور در بين 64 دانشگاه علوم پزشکی کشور می باشد. که این امر مورد تایيده شورای 
معاونين وزارت بهداشت می باشد. در حال حاضر، نظام ارجاع در گيان در هر سه سطح، استقرار 
یافته در حالی که در سایر استان ها استقرار این برنامه از سطح دو فراتر نرفته است. )منظور از 
سطح یک مراکز بهداشتی، سطح دو مراکز درمانی و سطح 3 کلينيک های تخصصی می باشد(.

فعالیت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیان ثبت جهانی شد
فعاليت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گيان، در خصوص مصرف منطقی آنتی بيوتيک، به عنوان 
یکی از سه طرح برتر کشور، در ليست 353 فعاليت موثر سازمان جهانی بهداشت )WHO(، قرار 
گرفت. به گزارش پایگاه اطاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گيان )وب دا(: در راستای مصرف و 
تجویز منطقی آنتی بيوتيک و همچنين پيشگيری از مصرف بی رویه آنتی بيوتيک ها، کمپينی 
با حضور س��ازمان های ذی ربط شامل؛ سازمان جهانی بهداش��ت )WHO( و سازمان جهانی 
خواربار )FAO(، با حضور 80 کشور از سراسر جهان برگزار شد و طی آن 353 فعاليت موثر، به 
ثبت رسيد. در این زمينه، فعاليت بهداشتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گيان، یکی 
از 3 طرح منتخب از کشور ایران از سوی سازمان جهانی بهداشت شناخته شد.   مقاومت آنتی 
بيوتيکی یکی از مهمترین مسایل بهداشتی و درمانی کشور است، در این راستا، آگاه سازی فعاان 
درمان��ی و مصرف کنندگان جهت احتياط و دق��ت در تجویز آنتی بيوتيک ها، ارایه راه کارهای 
مناس��ب، طراحی و اصاح راهنماهای موجود در مراکز درمانی بس��يار حایز اهميت است. حوزه 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گيان، با استقرار الگوی »منع تجویز بيش از سه قلم دارو« 
از طریق برگزاری کارگاه ها و جلس��ات آموزش��ی برای بيش از 300 پزشک خانواده و 250 ماما 
در مراکز بهداشتی و درمانی، توانست به این مهم دست یابد.گفتنی است: فعاليت موثر دانشگاه 
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OF IRAN در کنار دو فعاليت از اس��تان های تهران و همدان، به ثبت رس��يد. همچنين، از 

آن جایی که مقاومت دارویی یکی از مهمترین معضات بهداشتی و درمانی کشور است، تجویز و 
مصرف منطقی داروها به ویژه آنتی بيوتيک ها از راهبردهای دانشگاه علوم پزشکی گيان است

گزارش عملکرد ادارات استان گیان


