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 برجام را دوباره 
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خطیب نمازجمعه تهران: 

معاون فرهنگی  قوه قضاییه:

دادستان قم:

پرویز شیخ طادی: 

»حمایت« بررسی کرد

پنجره های بسته به رده دوم جدول صعود کردند

 اغلب اموال اختاس شده 
به بیت المال بازگردانده شده است

علت فوت »وحید صیادی نصیری« 
بیماری کبدی بوده است

 سینما تصویرگر 
آرمان های انقاب باشد

 آخرین وضعیت 
بودجه رتبه بندی معلمان

 پیروزی پرگل شاگردان برانکو 
مقابل پارس جنوبی

تکذیب ادعای باقری درمنی مبنی بر 
عدم استفاده از چک برای بابک زنجانی 
حمید باقری درمنی از داخل زندان به موضوع ارتب�اط خود با بابک زنجانی 
واکنش نشان داد و درحالی کشیدن چک 1۰ میلیاردی برای بابک زنجانی را 
انکار کرد که در بازرسی از منزل باقری درمنی و محل کار وی دسته چک های 
متعدد استفاده شده و استفاده نشده شرکت ها و سربرگ های سفید و امضا 
شده ای که فقط ازم بود پر شود پیدا ش�د. روز چهارشنبه 21 آذرماه خبری 

منتشر شد که حکایت از ارتباط حمید باقری درمنی و بابک زنجانی داشت.
بنابراین خبر بابک زنجانی در یکی از روز های قبل از بازداش�ت و دستگیری 
مشغول به بازی بیسبال بوده که حمید باقری درمنی با او تماس می گیرد و از 
وی می خواهد هرچه سریع تر همدیگر را ماقات کنند و خود را فورا به محلی 

که بابک زنجانی حضور داشت، می رساند و ...
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از زمانی که آمری�کا از تعرفه های تجاری به عنوان 
س�احی به منظور بهبود اقتصاد ورشکسته خود 
سوء استفاده کرده است، کش�ورهای دیگر نیز به 
فکر مقابله به مث�ل و جبران خس�ارت های وارده 
از رهگ�ذر این سیاس�ت تهاجمی افت�اده و ایجاد 
معاهدات تج�اری چندجانبه و منه�ای آمریکا را 
در دس�تور کار خود قرار داده ان�د. توافق تجاری 
آزاد میان ژاپن و اروپا یکی از این دس�ت توافقات 
بین المللی اس�ت که هفته گذشته به امضا رسید و 
قرار است از ماه دوم سال آینده میادی در فاز اجرا 

قرار گیرد. به نوشته راشا تودی...

 اقتصاد جهانی 
منهای آمریکا

یاد د اشت
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  دکتر حسین کنعانی مقدم 

آگهی

 آگهی فقدان سند مالکیت 
 سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در 
جزیره کیش  تحت پاک 2 فرعی ا ز 2366  فرعی از 5621 اصلی،  
واقع در شهرک صدف، فاز 4 – قطعه 152 – طبقه اول، واحد دوم 
تفکیکی، ذیل شماره 4165 ، دفتر جلد 32، صفحه 139 به شماره 
با نمایندگی   چاپی 923165  بنام دولت جمهوری اسامی ایران 
سازمان منطقه آزاد کیش ثبت و صادر گردید. سپس برابر سند 
خانم  به   کیش  دفترخانه 38    1383/10/17 مورخ    962 قطعی 
زهره ابراهیمیان تبریزی انتقال،  سپس برابر سند قطعی 1323 
رواقی  مونام  به خانم   دفترخانه  38 کیش  مورخ 1383/12/5  
وکالتنامه   استناد  به  منفردی  آقای   حمید  یافت سپس   انتقال 
منافع  حفاظت  دفتر   1397/3/1 مورخ   RNB2ZYGV شماره 
جمهوری اسامی ایران – واشنگتن برابر درخواست وارده شماره 
به دو برگ استشهادیه مدعی  8/7439  مورخ 97/9/21 منضم 
است نامبرده سند مالکیت  خود به شماره چاپی 923165 را به 
علت جابجایی مفقود نموده و با جستجوی کامل پیدا نشده است 
لذا به استناد ماده 120 قانون اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب  
یک نوبت آگهی می شود تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل 
می باشد  خود  نزد  مرقوم  پاک  معامله  سند  یا  و  مالکیت  سند 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا 
به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم 
نماید و در صورت  عدم ا عتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام  به 

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

 آگهی فقدان سند مالکیت 
 سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در 
جزیره کیش  تحت پاک 6555  فرعی از 5621 اصلی،  واقع در 
شهرک صدف، فاز یک – قطعهC4 - c – طبقه همکف ، واحد 4 
تفکیکی، ذیل شماره 6462، دفتر جلد 49، صفحه 250 به شماره 
نمایندگی   با  ایران  اسامی  دولت جمهوری  بنام  چاپی 603445 
سازمان منطقه آزاد کیش ثبت و صادر گردید. سپس برابر سند 
4345 مورخ 1385/4/10 دفترخانه 38  کیش  به شرکت تعاونی 
انبوه سا زی مسکن سام انتقال قطعی، النهایه  ششدانگ برابر  
سند 4881  مورخ 1385/7/1 دفترخانه 38  کیش به آقای امیر 
رحمانی  ا نتقال قطعی یافت. خانم مریم رحمانی مالک به استناد 
رسمی    اسناد  دفتر   1397/9/3 مورخ    5123 شماره  وکالتنامه 
مورخ   8/7153 شماره  وارده  درخواست  برابر   و  تهران   1462
نامبرده  استشهادیه  مدعی است  برگ  به دو  97/9/12   منضم 
سند مالکیت  خود  را  به علت سهل انگاری مفقود  نموده و با 
قانون  ماده 120  استناد  به  لذا  پیدا نشده است  کامل  جستجوی 
اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب  یک نوبت آگهی می شود 
تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله پاک مرقوم نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا به همراه اصل سند مالکیت 
ا  و در صورت  عدم  نماید  اداره تسلیم  این  به  یا سند معامله  و 
در  معامله  سند  یا  و  مالکیت  سند  اصل  ارائه  عدم  یا  و  عتراض 
ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام  به صدور المثنای سند 

مالکیت خو اهد نمود. 
محمد طایفه نادی   رئیس اداره ثبت  اسناد و اماک کیش 

مرکز آم��وزش و تاار اختصاصی معامات کارگ��زاری بانک صنعت و معدن 
بعنوان نخس��تین مدرسه سرمایه گذاری در بازار سرمایه با حضور مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن افتتاح شد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی بانک صنعت 
و معدن آئین افتتاحیه مرک��ز آموزش و تاار اختصاصی معامات کارگزاری 
بانک “صنعت و معدن” امروز پنجش��نبه 22 آذر 97 با حضور حسین مهری 
رئی��س هیئت مدی��ره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن ، یاس��ر فاح مدیر 
عامل ش��رکت اطاع رسانی و خدمات بورس، جمعی از مدیران بانک صنعت 
و معدن، احسان عامری مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اورق بهادار ، 
احمدی رئیس اداره گواهی نامه حرفه ای و آموزش س��ازمان بورس ، محمد 
مشاوری مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن و جمعی از اعضای کمیته 
راهبری آموزش بازار سرمایه برگزار شد.به گزارش پایگاحسین مهری رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن درنشست صمیمی که میان 
اعضای کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه که درحاشیه آئین افتتاحیه مرکز 
آموزش و تاار اختصاصی معامات کارگزاری بانک “صنعت و معدن” برگزار 
شد اظهار داشت: یکی از مسائلی که در ابتدای ورود به بازار بورس و در نگاه 
اول حائ��ز اهمیت بوده میزان دریافت آموزش جهت ورود به این بازار اس��ت 
و طبیعی بوده که هرچه میزان آموزش فرد بیش��تر باش��د می تواند موجب 
کس��ب سود بیشتری شود ، بر همین اساس بیش��تر از اینکه میزان سرمایه 
مهم باش��د نوع آموزش، مهارت و رفتار حائز اهمیت اس��ت.مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن در ادامه با اشاره به راه اندازی مرکز آموزش و تاار اختصاصی 
معامات کارگزاری بانک “صنعت و معدن” ابراز داش��ت: هدف از راه اندازی 
“مرکز آموزش” آموزش گام به گام سرمایه گذاری به ساده ترین شکل ممکن 
از مبتدی تا حرفه ای برای تمامی افراد در هر س��طحی از دانش و معلومات 

بوده و بدون شک افراد کمی هستند که به ارتقای دانش و مهارت های خود 
و استفاده هوشمندانه از سرمایه هاشان فکر می کنند.

وی تصریح کرد: در این مرکز، آموزش های ازم برای س��رمایه گذاری موفق 
در ب��ازار ب��ورس اوراق بهادار در اختیار افراد قرار می گیرد تا با موفقیت وارد 

دنیای جذاب سرمایه گذاری در بازار سرمایه بشوند.
به گفته رئیس هیئت مدیره بانک صنعت و معدن؛ کارگزاری بانک صنعت و 
معدن در پی ایفای یکی از رسالت های خود کوشیده است که با اخذ موافقت 
های مورد نیاز نسبت به ارائه دوره ها و بسته های آموزشی و تخصصی مطابق 

ضوابط موجود برای فعاان و مشتاقان بازار سرمایه اقدام کند.

 بر اس��اس تأکید بانک مرک��زی مبنی بر کنترل 
سقف مبالغ تراکنش انتقال کارتی )اعم از شتابی 
و داخلی( و تراکنش خرید، سقف برداشت کارتی 

درگاه های الکترونیک بانک سپه تغییر کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی بانک سپه: سقف 
عمومی تراکنش انتقال وجه ش��تابی و غیرشتابی 
)داخ��ی( کارتی در ه��ر درگاه الکترونیک، اعم از 
عابربان��ک، اینترن��ت بانک و هم��راه بانک به جز 
کارت خوان ش��عبه ای برای هر کارت در ش��بانه 
روز، مبلغ سی میلیون ریال است و سقف عمومی 

تراکنش انتقال وجه ش��تابی و غیرش��تابی کارتی 
برای پایانه کارت خوان ش��عبه ای برای هر کارت 
در هر ش��بانه روز، با ش��رط احراز هویت عینی و 
حضوری، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال تعیین 

شد.
بر اس��اس این گ��زارش، س��قف عمومی تراکنش 
خرید کارت، برای هر کارت در هر شبانه روز مبلغ 
پانصد میلیون ریال اس��ت و این س��قف مشمول 
تراکن��ش های پذیرندگان حس��اب های دولتی و 

کدهای صنفی خاص نمی شود.

بان��ک ملی ایران با ص��دور اطاعیه ای برحمایت 
همه جانبه ای��ن بانک از گروه ملی صنعتی فواد 
ایران)اه��واز( تا راه ان��دازی کامل ای��ن کارخانه 
،افزای��ش بهره وری و س��ودآوری آن و نیز تامین 
حقوق حقه کارگران ش��ریف ای��ن کارخانه تاکید 
کرد.به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران 
،متن کامل این اطاعیه به این ش��رح است:بانک 
ملی ایران تاش ها و زحمات کارگران زحمتکش 
در اقص��ی نقاط کش��ور ب��ه ویژه در گ��روه ملی 

صنعتی فواد ایران را ارج نهاده و از مساعی موثر 
آنان در بازگش��ت این کارخان��ه عظیم به چرخه 
تولیدقدردانی و تشکر می نماید.این بانک براساس 
وظیف��ه ذاتی خود وبه ویژه در راس��تای تعهدات 
قانونی و میهنی خویش نس��بت به کارگران عزیز 
این گروه و مردم ش��ریف اس��تان خوزس��تان، به 
منظ��ور راه اندازی و افزایش تولی��د این کارخانه 
و پرداخ��ت حقوق معوقه کارگران ش��ریف آن با 
تخصیص مبالغ قابل توجهی در قالب تس��هیات 

بانک��ی نقش اثرگذار خویش را به خوبی ایفا کرده 
و در همین راستا همچنان در کنار مدیران متعهد 
این کارخانه و هم��دوش کارگران زحمتکش آن 
ب��وده و با کم��ک های خود یاریگ��ر این کارخانه 
ب��رای راه اندازی خطوط دیگ��ر تولید و صادرات 
محصوات و تامین حق��وق حقه کارگران خواهد 
بود و در این راستا ،منافع مردم شریف خوزستان 
و کارگ��ران عزیز این کارخانه را همپای رش��د و 

توسعه صنعتی استان هدف اصلی خود می داند.

اولین مدرسه سرمایه گذاری در بازار سرمایه افتتاح شد تغییر سقف برداشت کارتی در درگاه های الکترونیک بانک سپه

اطاعیه مهم بانک ملی ایران در خصوص گروه ملی فواد

کارشناسان در گفت وگو با »حمایت«:

  نفت ایران 
قابل حذف نیست
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وحشت صهیونیست ها از اقتدار ایران
در پی تازه ترین اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی آشکار شد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادعاهای اخیر خود بابیان اینکه »تنها این رژیم مستقیمًا در حال مبارزه با ایران است« 
گفت تل آویو برای بقای خود هر کاری ازم باشد انجام می دهد این در حالی است که تاش های رژیم صهیونیستی در کنار 
آمریکا برای تصویب قطعنامه های ضد ایرانی در ش�ورای امنیت س�ازمان ملل به دلیل پایبندی ایران به برجام با شکست 
مواجه شده و در مقابل قطعنامه های ضد صهیونیس�تی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب می رسد. همین امر رژیم 
صهیونیستی و آمریکا را در برخورد با ایران با تنگنا مواجه کرده اس�ت.بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
با تکرار ادعاهای بی اساس علیه جمهوری اسامی ایران، گفت تل آویو هر آنچه در توان داشته باشد برای بقای خود انجام 
می دهد. نتانیاهو طی سخنرانی در جمع خبرنگاران رس�انه های خارجی در قدس اشغالی مدعی شد: خط قرمز ما، بقای ما 
است. هر کاری نیاز باشد برای حفاظت از اس�رائیل در برابر رژیم ایران که آشکارا خواستار نابودی دولت یهود است، انجام 
می دهیم. به نوشته روزنامه »جروزالم پست« وی در پاسخ به س�والی درباره احتمال انجام عملیات نظامی در داخل ایران 
ادعا کرد: من از هیچ کاری که برای دفاع از خود ازم باشد، صرف نظر نمی کنم. فعًا اسرائیل تنها ارتشی است که در جهان 

به صورت مستقیم با نیروهای ایرانی درگیر شده است. ما این کار را در سوریه انجام داده و آن ها را به عقب می رانیم.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نشان دادن تصویری از نقشه غرب آسیا بارنگ های س�یاه به نشانه نفوذ ایران و قرمز به 

نشانه حضور گروه تروریستی داعش، مدعی شد: ایران می خواهد ارتش خود را از فاصله 15۰۰ کیلومتری ...

  بازار جهانی نفت با توجه به مرغوبیت 
نفت سبک ایران خواهان آن است

  بر اساس معاهدات بین المللی فروش
 نفت ایران هیچگاه صفر نخواهد شد

 همزمان با تصویب دو قطعنامه علیه عربستان در سنای آمریکا انجام شد

  فرصت دوباره ترامپ 
15برای دوشیدن سعودی
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فرمان�ده نی�روی هوافض�ای س�پاه گفت: 
همان طور ک�ه در حوزه تس�لیحاتی به ویژه 
در عرص�ه موش�ک توانس�تیم تحریم ها را 
بی خاصیت کنیم، در حوزه اقتصادی نیز باید 
با عمل تکلیف مدارانه و هدفمند به این مهم 

دست یابیم.

س��ردار حاجی زاده در دیدار با جمعی از برگزیدگان 
آزمون سراس��ری س��ال 97 و نخبگان دانشگاهی 
اظهار داش��ت: انقاب اس��امی ثمره مجاهدت و 
رش��ادت های جوانان غیور ایران اسامی است که 
با جان فش��انی های بس��یار، این امانت امروز به ما 
سپرده شده اس��ت و ما نیز باید رسالتی که بر دوش 

داریم را به بهترین نحو انجام دهیم.
وی افزود: نس��ل اول انقاب ایثارگرانه به تکلیف 
خود عمل کردند و با پشت سر گذاشتن چالش های 

مختلف، آزادی و اس��تقال را ب��رای ملت ایران به 
ارمغ��ان آوردند؛ جوانان و نخب��گان جامعه نیز باید 
ادامه دهن��ده این راه و مس��یر ع��زت بخش بوده و 
همه ما باید تاش کنیم تا ایران اسامی را از گزند 
توطئه های دشمنان واکسینه کرده و به نقطه قابل 

اتکایی در تمامی عرصه ها برسانیم.
سردار حاجی زاده بابیان اینکه تحریم های دشمنان 
هی��چ گاه برداش��ته نخواهد ش��د و بای��د آن ها را 
بی خاصی��ت کنیم، گفت: همان گون��ه که در حوزه 
تس��لیحاتی به وی��ژه در عرص��ه موش��کی به رغم 
تحریم های شدید توانس��تیم با تاش شبانه روزی 
تحریم ها را به فرصت مب��دل و آنان را بی خاصیت 
کنیم در حوزه های اقتصادی نیز باید با عمل تکلیف 

مدارانه و هدفمند به این مهم دست یابیم.
فرمان��ده نیروی هوافض��ای س��پاه در ادامه بابیان 
اینکه سرریز دس��تاوردها و فعالیت های نظامی در 

بخش های غیرنظامی قابل اس��تفاده است، اظهار 
داش��ت: به فضل الهی امروز در لب��ه تکنولوژی در 
عرصه های موشکی، پهپاد، رادار و... قرارداریم؛ این 
توانمندی ها با اخاص و پشتکار جوانان غیور ایران 
اسامی در س��ایه ایمان و اتکا به خدا به دست آمده 
است؛ امروز در حوزه موشکی دشمنان اراده ای ندارند 
و به مدد باور توان و پتانسیل داخلی خودکفا هستیم 

که می بایست به سایر حوزه ها نیز تعمیم یابد.
وی با تاکید بر اینکه نیروی هوافضای س��پاه ارتباط 
مؤثری را با نخبگان و جامعه علمی و دانشگاهی برقرار 
کرده است، تصریح کرد: ارتباط نیروی هوافضای سپاه 
با جامعه دانشگاهی و نخبگان مراکز علمی از طریق 
»قرارگاه نوآوری ش��هید طهرانی مقدم« برقرار بوده 
و این ق��رارگاه پل ارتباطی ما با مراکز دانش��گاهی و 
شرکت های دانش بنیان است که با ایجاد یک شبکه 

پویا با جامعه دانشگاهی ارتباط دارد.

سردار حاجی زاده در ادامه تصریح کرد: امروز دشمن 
به ضعیف ترین خاکریز ما که حوزه اقتصادی است 
هجوم آورده و بخش��ی از مش��کاتی که امروز در 
این حوزه شاهدیم، ناشی از برنامه ریزی و تشکیل 
قرارگاه ه��ای عملیات��ی در آن س��وی مرزها برای 
ضربه زدن به  نظام اسامی و سلب آسایش از ملت 
ایران است که با بهره گیری بهینه از ظرفیت عظیم 
نسل جوان نخبه و پرش��ور ایران اسامی می توان 
نواقص و کاستی ها را رفع و از مشکات عبور کرد.

فرمانده نیروی هوافضای س��پاه با تاکید بر اینکه با 
اعتماد و باور توانمندی جوانان مشکل حل نشدنی در 
کشور باقی نخواهد ماند، گفت: نیازهای کشور بسیار 
زیاد و حوزه های کاری نیز فراوان اس��ت، ظرفیت 
نخبگان باید برای رفع مشکات در تمامی حوزه ها 
مجدانه و مجاهدانه به عرصه بیایند تا با سربلندی و 

اقتدار از موانع پیش رو عبور کنیم.

سردار حاجی زاده: دشمن در حوزه موشکی ما اراده ای ندارد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادعاهای اخیر خود بابیان   سیاست  
اینکه »تنها این رژیم مس�تقیماً در حال مبارزه با ایران است« 
گفت تل آویو برای بقای خود هر کاری ازم باشد انجام می دهد 
این در حالی اس�ت که تاش های رژیم صهیونیستی در کنار 
آمریکا ب�رای تصوی�ب قطعنامه های ضد ایرانی در ش�ورای 
امنیت سازمان ملل به دلیل پایبندی ایران به برجام با شکست 
مواجه ش�ده و در مقاب�ل قطعنامه های ضد صهیونیس�تی در 
مجمع عمومی س�ازمان ملل به تصویب می رس�د. همین امر 
رژیم صهیونیستی و آمریکا را در برخورد با ایران با تنگنا مواجه 

کرده است.

   برای بقای خود، هر کاری می کنیم
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای بی اساس 
علیه جمهوری اسامی ایران، گفت تل آویو هر آنچه در توان داشته باشد 

برای بقای خود انجام می دهد.
نتانیاهو طی سخنرانی در جمع خبرنگاران رسانه های خارجی در قدس 
اش��غالی مدعی شد: خط قرمز ما، بقای ما است. هر کاری نیاز باشد برای 
حفاظت از اسرائیل در برابر رژیم ایران که آشکارا خواستار نابودی دولت 

یهود است، انجام می دهیم.
به نوشته روزنامه »جروزالم پست« وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال 
انجام عملیات نظامی در داخل ایران ادعا کرد: من از هیچ کاری که برای 
دفاع از خود ازم باشد، صرف نظر نمی کنم. فعًا اسرائیل تنها ارتشی است 
که در جهان به صورت مستقیم با نیروهای ایرانی درگیر شده است. ما این 

کار را در سوریه انجام داده و آن ها را به عقب می رانیم.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با نشان دادن تصویری از نقشه غرب آسیا 
بارنگ های سیاه به نشانه نفوذ ایران و قرمز به نشانه حضور گروه تروریستی 
داعش، مدعی شد: ایران می خواهد ارتش خود را از فاصله 1500 کیلومتری 
به مرزهای ما بیاورد،  موشک هایی با برد 400 تا 700 کیلومتر را بیاورد که 
می تواند تمام اسرائیل را پوشش دهد و همچنین 80 هزار مبارز شیعه را که 
قصد نابودی ما را دارند.  نتانیاهو با ادعای اینکه سیاستش همواره بر مبنای 
این بوده که اتفاقات بد را درزمانی که هنوز بزرگ نش��ده اند متوقف کند، 
ادامه داد: پس ما مستقیماً با ایران در سوریه مواجهه کردیم و اگر مجبور 

شویم، هر کاری برای دفاع از خود انجام می دهیم.

   خواب های سران رژیم صهیونیستی هرگز تعبیر نمی شود
سخنگوی وزارت خارجه کش��ورمان در واکنش به تازه ترین یاوه سرایی 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی باید به خوبی 
دانسته باشد که ایران از چنان توانمندی دفاعی برخوردار است که تعبیر 
خواب های پریش��ان این کوته بینان کینه توز را چون همیش��ه ناممکن 
می کند. بهرام قاسمی ادامه داد: گرچه رژیم فاسد و تجاوزگر صهیونیستی 
این مظهر اوهام، کینه و نفرت هرگ��ز و هیچ گاه جرئت چنین اقدامی را 
نخواهد داشت، اما بیان چنین کلمات گستاخانه و شرم آوری از سر جهل یا 
هذیان توسط نخست وزیر رژیمی متجاوز، دانسته یا نادانسته تهدید یک 
کشور بزرگ و تاریخی به اقدامی نظامی تلقی می شود که قطعاً در مجامع 

و نهادهای حقوقی و بین المللی پیگیری خواهد شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی که در برابر ایستادگی و دفاع 

شرافتمندانه مردم و گروه های مقاومت در سراسر منطقه احساس عجز 
و ناتوانی می کند باید به خوبی دانسته باشد که جمهوری اسامی ایران از 
چنان توانمندی دفاعی � نظامی و پشتوانه مردمی برخوردار است که تعبیر 
خواب های پریشان این کوته بینان کینه توز و جنگ طلب را چون همیشه 
ناممکن و آنان را از امکان بیان این یاوه گویی های بیمارگونه و مالیخولیایی 

پشیمان خواهد کرد.

   شکست سیاست های ضد ایرانی
 آمریکا و رژیم صهیونیستی

اما سیاس��ت های ضد ایرانی آمریکا هم به مانند رژیم صهیونیس��تی با 
شکست مواجه ش��ده است به طوری که شبکه ان بی سی گزارش داد در 
حال حاضر سیاست ترامپ و رژیم صهیونیس��تی در قبال ایران در حال 

ازهم گسیختگی است.
ان بی سی نوشت: اس��رائیل نقشی اساسی و پنهان را در سیاست های 
ضد ایرانی ترامپ بازی کرده است اما اکنون نتانیاهو برای باقی ماندن 
در قدرت با یک جدال موجودیتی در داخل مواجه است. دادستان های 
اسرائیلی صدور کیفرخواستی علیه او را تقاضا کرده اند و با احتمال سقوط 
دولتش، احتماًا مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد ش��د. 
گرچه بعید است دولت آتی اسرائیل سیاست های جدیدی را در مواجهه 
با ایران اتخاذ کند، ولی مانند نتانیاهو نیز آمریکا و عربستان را با آغوش 
بازنخواهد پذیرفت. این می تواند یک شکاف خطرناک در دایره روابط 
آمریکا، اس��رائیل و عربستان علیه ایران ایجاد کند. این شبکه در ادامه 
نوشت که انعطاف پذیری سیاسی خود ترامپ نیز در مخاطره قرارگرفته 
است چراکه با عبور از انتخابات میان دوره ای، ازاین پس ترامپ با موانع 
سیاسی بیشتری روبه رو خواهد شد. اما مهم ترین شاخصی که حکایت 
از شکست نهایی ترامپ در سیاس��ت های ضد ایرانی اش دارد مربوط 
به دس��تاوردی اس��ت که قرار بود تحریم ایران به بار بی��اورد. ترامپ 
پیش بینی کرده که واحد پول ایران همچنان به سقوطش ادامه خواهد 

داد و صادرات نفت این کش��ور به صفر خواهد رسید که در این زمینه با 
شکست مواجه شد.

    دست خالی ترامپ در شورای امنیت
همچنین شبکه »ای بی سی نیوز« در گزارشی درباره مواضع ضد ایرانی 
وزیر خارجه آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اذعان کرد که او 

در حمله و انتقاد شدید از توافق برجام »تنها« بود.
نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع استماع گزارش دبیر کل 
سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت با حضور وزیر خارجه 
آمریکا برگزار شد و او در این نشس��ت ضمن ایراد انواع اتهام زنی های 
بی اس��اس علیه ایران، از خروج غیرقانونی دول��ت »دونالد ترامپ« از 
برجام دفاع کرد. شبکه »ای بی سی نیوز« دراین باره گزارش داد: آمریکا 
در نشست شورای امنیت سازمان ملل در حمات لفظی و انتقاد شدید 
از توافق هسته ای ایران تنها بود و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و چندین 
متحد اروپایی )آمریکا( ضمن تمجید از این توافق، درباره تصمیم آمریکا 

برای خروج از آن ابراز ناامیدی کردند.
در گزارش این رس��انه آمریکایی به اظهارات نماین��ده اتحادیه اروپا در 
نشست شورای امنیت اشاره شده است. این مقام اروپایی در این نشست 
گفت: درنتیجه خروج آمریکا و اعم��ال مجدد تحریم های ایران، برجام 
با چالش های قابل توجهی مواجه اس��ت. اتحادیه اروپا و 28 کشور عضو 

به شدت درباره این تصمیمات آمریکا متأسف هستند.
ای بی س��ی نیوز در ادامه گزارش خود به مواضع اروپایی ها درباره برنامه 
موشکی و مواضع منطقه ای ایران هم اشاره کرد و نوشت: چندین متحد 
اروپایی آمریکا ش��امل آلمان، بریتانیا و فرانسه نگرانی ها )درباره برنامه 
موشکی و مواضع منطقه ای ایران( را تکرار کردند اما تک تک آن ها از آمریکا 
به دلیل خروج از برجام به خاطر نگرانی ها درباره موشک های بالستیک 
انتقاد کردند و نماینده آلمان در سازمان ملل هم گفت که آمریکا »به جای 

عوض کردن پوشک بچه، بچه را هم دور انداخته است«.

وحشت صهیونیست ها از اقتدار ایران
در پی تازه ترین اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی آشکار شد

  دکتر حسین کنعانی مقدم 
یادداشت

اقتصاد جهانی منهای آمریکا
از زمانی که آمریکا از تعرفه های تجاری به عنوان ساحی به منظور بهبود 
اقتصاد ورشکس��ته خود سوء استفاده کرده است، کشورهای دیگر نیز به 
فکر مقابله به مثل و جبران خس��ارت های وارده از رهگذر این سیاس��ت 
تهاجمی افتاده و ایجاد معاهدات تجاری چندجانبه و منهای آمریکا را در 
دس��تور کار خود قرار داده اند. توافق تج��اری آزاد میان ژاپن و اروپا یکی 
از این دست توافقات بین المللی اس��ت که هفته گذشته به امضا رسید و 
قرار است از ماه دوم س��ال آینده میادی در فاز اجرا قرار گیرد. به نوشته 
راش��ا تودی، »این توافق یک سوم کل تولید ناخالص جهان و 40 درصد 
کل تجارت بین الملل را ش��امل خواهد ش��د. امضای این توافق با هدف 
ح��ذف تعرفه گمرکی ب��ر واردات کااهای اروپایی ب��ه ژاپن که معادل 
س��اانه 1138 میلیارد دار می شود، صورت گرفته است.« ژاپن بناست 
تعرفه 94 درصد از کااهای اروپایی را حذف کند که شامل 84 درصد از 
محصوات کشاورزی و شیات می ش��ود و از سوی دیگر اتحادیه اروپا 
نیز پذیرفته است که تعرفه واردات 99 درصد از کااهای ژاپنی را نادیده 
بگیرد. ژاپن در س��ال گذشته نیز ششمین ش��ریک تجاری اتحادیه اروپا 
 بود و مبل��غ کل تجارت طرفین 129 میلیارد و 400 میلیون یورو گزارش 

شده است.
در حال حاضر نوادگان س��امورایی ها با وجود تنش هایی با کاخ س��فید، 
ترجیح می دهند که به صورت رو در رو در مقابل واش��نگتن نایستند و با 
یارگیری، پاسخ اقدامات یک جانبه گرایانه رئیس جمهور آمریکا را بدهند. 
پس از ورود ترامپ به اتاق بیضی کاخ سفید، این کشور با اولویت بخشی 
به اقتصاد آمریکا و تحقق بخش��یدن به ش��عار »اول آمریکا«، با تجارت 
آزاد، توافقنامه ه��ا و رواب��ط چند جانب��ه تجاری مخالفت ک��رد و پس از 
خ��روج از توافقنام��ه TPP )پیمان تج��اری اقیانوس آرام یا ش��راکت 
ترانس پاس��یفیک(، روابط اقتصادی ژاپن با آمری��کا که در دوران دولت 
اوباما ش��کل گرفته بود را از بین برد. ترامپ پس از امضای این دس��تور 
اجرایی تصریح کرد: »مدت زمان زیادی راجع این مسئله گفتگو کردیم. 
خروج از این پیمان 12 کش��وری، به س��ود کارگ��ران آمریکایی خواهد 
بود.« گفتنی اس��ت که بر اس��اس تواف��ق انجام ش��ده در قالب تی پی 
پی، عوارض گمرکی حدود 18 هزار قلم کاا برداش��ته خواهد ش��د و به 
عنوان مثال تقریبًا کلیه محصوات مربوط به بخش کش��اورزی آمریکا 
 ب��دون هیچ گونه عوارض گمرک��ی وارد دیگر کش��ورهای عضو پیمان 

می شود.
علیرغم اینکه ژاپنی ه��ا از خروج آمریکا از این پیم��ان ابراز نارضایتی و 
حتی اظهار کردند که این پیمان بدون حضور واش��نگتن »لطفی ندارد«! 
اما بافاصله دس��ت بکار ش��دند و به دنبال یافتن ش��ریک ب��رای ادامه 
همکاری های تجاری رفتند. ویتنام اولین کش��وری بود که به اس��تقبال 
سیاس��ت تجارت منطقه ای منهای آمریکا آمد و در جلسه ای بین سران 
ویتنامی و ژاپنی، رس��مًا اعام شد که کش��ورهای عضو پیمان تجاری 
ترانس پاس��یفیک بر س��ر ادامه کار ای��ن معاهده بدون حض��ور آمریکا 
به توافق رس��یده اند. توکی��و اما برای جبران خس��ارات خروج یک جانبه 
آمری��کا از این پیمان، فقط به دنبال متحدی��ن منطقه ای نرفت و پس از 
ویتنام، گفتگو با اروپایی ها را آغاز ک��رد. می توان گفت که ژاپن درصدد 
اس��ت از طریق این توافق نامه با اروپا توان سیاس��ی و اقتصادی خود را 
تقویت کند ک��ه در حقیقت، گامی مهم برای به حاش��یه راندن تدریجی 
آمریکا از س��وی ژاپن به ش��مار می رود. به بیان دیگ��ر، توکیو در مقابل 
فش��ارهای تعرفه های اقتصادی و بازرگانی آمریکا، به دنبال گس��ترش 
 فضای بازارهای خارج��ی و تقویت پایه های رواب��ط اقتصاد بین المللی 

خود است.
ب��ه تعبیر روزنام��ه »واشنگتن پس��ت«، ژاپن »ی��ک توافقنامه تجاری 
شکس��ت خورده با ایاات متحده را کنار زد و پیم��ان تاریخی تازه ای با 
اتحادیه اروپا ش��کل داد.« این روزنامه همچنی��ن توافق ژاپن و اتحادیه 
اروپا را »ضربه ای سنگین« به تولیدکنندگان آمریکایی دانسته و نوشته 
است که با کاهش تعرفه تجاری میان طرفین، کااهای آمریکایی چه در 
اروپا و چه در ژاپن، در مقایسه با کااهایی اروپایی و ژاپنی گران تر بوده و 
خرید آن ها مقرون به صرفه نخواهد بود. از این رو، این پیمان جدید از سه 

منظر، اقتصاد آمریکا را با خطر مواجه می کند.

1. ه��دف عمده ترامپ از خ��روج از پیمان ترانس پاس��یفیک، کمک به 
کارگ��ران و کارخانه های آمریکای��ی بود در حالی که تواف��ق اخیر اروپا 
و ژاپن به ش��کل مس��تقیم می توان��د کارخانه ها و به تب��ع آن، کارگران 
و صنعتگ��ران آمریکای��ی را متضرر کند. به این ترتیب که اروپا بناس��ت 
تعرفه واردات خودروه��ای ژاپنی را حذف کند و ژاپ��ن هم توافق کرده 
اس��تاندارد خودروهای اروپایی را آس��ان تر بگیرد. این اتف��اق می تواند 
خودروس��ازان آمریکایی را که محصوات خ��ود را با تعرفه 10 درصدی 
به اتحادیه اروپا صادرات می کنند دچار مش��کل کن��د و در بازار ژاپن نیز 
رقابت س��ختی در پیش داشته باش��ند، چراکه برندهای معروف اروپایی 
به خص��وص آلمانی در ژاپن از محبوبیت وی��ژه ای برخوردارند و متقابًا 
اروپایی ها هم ش��یفته کیفیت و فناوری ب��کار رفته در خودروهای ژاپنی 
 هس��تند و تنها آمریکاس��ت که س��رش از این تجارت پرس��ود بی کاه 

می ماند!

2. آمری��کا کًا عادت دارد از ه��ر توافقنامه ای بی��رون بیاید که معاهده 
اقلیمی پاریس یکی از آن هاس��ت! اروپا و ژاپن به توافق رسیده اند که بر 
اس��اس معاهده پاریس، قوانین جدیدی را وضع کنند و هر کش��وری که 
مطابق اس��تانداردهای محیط زیس��تی عمل نکند را طرف قرارداد خود 
قرار ندهن��د. بنابراین، آمریکا خود به خود از تج��ارت با اروپا و ژاپن کنار 
گذاشته می شود و شرکت های تجاری کشورهای دیگر، به جای آمریکا 

جایگزین خواهند شد.

3. ترامپ عاوه بر خروج یک جانبه از توافق ترانس پاسیفیک، پیمان نفتا 
را منقضی و اعام کرد که ترجیح می دهد با کشورها به صورت مستقل و 
دو جانبه معامله کند. به گفته »جفری گرتز«، کارشناس برجسته موسسه 
بروکینگز، »عاقه ترامپ به مذاکرات دوجانبه، ناشی از درک صفر او از 
اقتصاد جهانی است.« این در حالی اس��ت که اتحادیه اروپا، مذاکرات و 
همکاری های تجاری با ژاپ��ن را به عنوان یک امتیاز رقابتی بکار گرفته 
است. اینکه اتحادیه اروپا توانس��ته با ژاپن معاماتی انجام دهد - بعد از 
یک قرارداد مش��ابه با کانادا نشان می دهد این نوع همکاری ها به شدت 
تاثیرگذار هس��تند و می توانند از قدرت آمری��کا در عرصه اقتصاد جهانی 

بکاهند.
هرچند آمریکا توانسته اس��ت که با قلدری و وضع تعرفه های تجاری بر 
کااهای چینی و اروپایی و تحت فشار قرار دادن دیگر کشورها به خرید 
تولیدات آمریکایی، اقتصاد ورشکس��ته خود را تا حدی بهبود بخشد و از 
طریق »برون سپاری مشکات« التیامی بر زخم های عمیق کاپیتالیسم 
باشد، اما این سیاست دیگر کارآمد نیست و می توان گفت که به شکست 
منتهی شده است. به عبارت ساده تر، آمریکا هیمنه خود را از دست داده و 
جهان چند قطبی، اقتصاد نظام سلطه را با چالش هایی مواجه کرده است 
و می رود تا با کشیده شدن این ستون از خیمه هژمونی کاخ سفید، اقتصاد 

جهانی منهای آمریکا شکل بگیرد.

گزیده ها

استقبال وزارت خارجه 
 از توافقات اولیه میان یمنی ها

سخنگوی وزارت امور خارجه با 
اس��تقبال از تفاهم��ات اولی��ه 
یمنی ها گفت: ایران در چارچوب 
رویکرد مسئوانه خود در قبال 
بحران های منطق��ه ای نقش 
س��ازنده ای در ترتیبات اجرایی 
گفتگوه��ای یمنی-یمنی در 
س��وئد ایفا کرده و همچنان در راستای طرح چهار ماده ای ارائه شده از 
س��وی وزیر خارجه ایران راه حل نهایی بحران یمن را توقف جنگ و 
خونریزی و تداوم گفتگوهای یمنی-یمنی می داند. بهرام قاسمی، در 
واکنش به نتایج مذاکرات طرف های اصلی بحران یمن در استکهلم 
ضمن اس��تقبال از تفاهمات و توافقات صورت گرفته میان طرفین با 
نظارت نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد، گام های مثبت اعتماد ساز 
و توافقات اولیه حاصل شده را برای استمرار گفتگوها امیدوارکننده خواند.

این دیپلمات ارشد کشورمان، توافق حاصله در خصوص شهر و بندر 
الحدیده را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: این تفاهم نشان می دهد 
گروه های یمنی حاضر در گفتگوها به دقت و درستی شرایط اسفبار مردم 
مظلوم یمن را درک کرده و برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در 
آن کشور به دلیل تشدید درگیری ها در اطراف الحدیده استمرار وصول 

کمک های انسانی را بر منافع گروهی خود ترجیح داده اند.
 

توسعه فعالیت مرکز امنیتی مشترک 
ایران، عراق، سوریه و روسیه

رئیس ستاد مشترک ارتش عراق 
در جریان دیدار با سفیر مسکو در 
بغداد اعام کرد که طی روزهای 
آتی نشس��تی بین فرماندهان 
نظامی ایران، روسیه، سوریه و 
ع��راق برگ��زار خواه��د ش��د. 
همچنی��ن بغ��داد از برگزاری 
قریب الوقوع نشست هایی بین فرماندهان سوریه، جمهوری اسامی 
ایران، عراق و روسیه خبر داد. »عثمان الغانمی« رئیس ستاد مشترک 
ارتش عراق گفت که در جریان دیدار با »ماکسیم ماکسیموف« سفیر 
مسکو در بغداد مسئله افزایش همکاری نظامی و امنیتی بین دو کشور 
را بررس��ی کرده اس��ت. وی همچنین خبر داد ک��ه در روزهای آتی 
نشست هایی صورت خواهد گرفت که در آن برای برگزاری نشستی 
هماهنگی انجام خواهد شد که فرماندهان چهار کشور حضورداشته 

باشند تا روند توسعه فعالیت این مرکز را بررسی کنند.

 نظام اراده کند غنی سازی
20 درصد را در فردو از سر می گیریم

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: 
غنی سازی در حال انجام است و 
هرگاه اراده کنی��م محدودیت 
300 کیلو را کن��ار می گذاریم و 
غنی سازی را در هر حجمی و هر 
س��طحی بخواهی��م، انج��ام 
می دهیم. علی اکب��ر صالحی 
گفت: فعالیت های هسته ای ما همچنان بانشاط پیش می رود. اگرچه 
محدودیت هایی را پذیرفته ایم؛ اما این ها مانع فعالیت های صلح آمیز 
صنعت هسته ای ما نیست. صالحی در ادامه افزود: در برهه ای که زمان 
مقرر برجام هست ما 20 درصد را تولید نمی کنیم تا زمانی که محدوده 
زمانی برجام تمام شود که اان 3 سال آن گذشته است. محدودیت های 
ما از این جنس است واا اصل غنی سازی در حال انجام است. وی عنوان 
کرد: اان 1044 دس��تگاه سانتریفیوژ در فردو داریم که اگر نظام اراده 

کند غنی سازی 20 درصد را مجدداً در فردو از سر می گیریم.

تمامی قطعات هوانیروز در داخل 
تولید می شود

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری 
اسامی گفت: امروز هوانیروز با 
توجه به تحریم هایی که دشمن 
انجام داده به دانش بومی سازی 
قطع��ات دس��ت یافته و تمامی 
قطعات در داخل کشور به دست 
جوانان ای��ن س��رزمین تولید 

می شود و بالگردها آماده و بروز می شود.
امیر سرتیپ دوم خلبان یوس��ف قربانی بابیان اینکه در سال 93 که 
داعش تا »خانقین« آمد، 17 مورد عملیات شناسایی باای سر داعش 
انجام دادیم که جرئت نکردند حتی یک گلوله به س��مت ما شلیک 
کنند، اظهار کرد: هوانیروز در دفاع مقدس و امروز کارهای بزرگی را 
انجام داده و در حال انجام است که به عنوان سرباز وایت و سرباز شما 
مردم در خدمت هستیم. این مسئول در ادامه ضمن اباغ سام امیر 
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرماندهی محترم ارتش جمهوری 
اسامی، گفت: امروز هوانیروز ارتش جمهوری اسامی ایران عاوه 
بر مأموریت هایی که در چهارگوش کشور در پشتیبانی از قرارگاه های 
ارتش، سپاه، هنگ مرزی و نیروی انتظامی حضور دارد هوانیروز در 

بحث مردم یاری و در کنار مردم حضور دارد.

 رهبری نباید پاسخگوی وظایف 
بر زمین مانده مسئولین باشد

 عضو شورایعالی انقاب فرهنگی 
در سخنرانی پیش از نمازجمعه 
را  دی��روز گف��ت: رهب��ری 
پاسخگوی چند میلیون کارمند 
در سه قوه نکنیم. آن ها را اینجا 
بیاوریم تا پاسخگوی عملکرد 
خود باش��ند؛ رهب��ری هم باید 
پاس��خگوی وظایف خود باش��د نه وظایف بر زمین مانده صدها هزار 

مسئول در حوزه ها مختلف.
رحیم پور با اش��اره به تأکیدات اخیر رهبر انقاب در درس خارج از فقه 
خود مبنی بر لزوم پاس��خگو بودن مسئولین و شفاف سازی نسبت به 
مسئولیت های خود گفت: همه نهادها باید پاسخگو باشند؛ اینکه چقدر 
امکانات گرفته اند و چه کرده اند. یکی از نهادهایی که باید پاسخگو باشد، 
شورای عالی انقاب فرهنگی و در رأس آن رئیس جمهور و دبیرخانه 
شوراست. همچنین اعضای حقوقی باید پاسخگو باشند. اعضای حقیقی 

نیز باید پاسخگوی مواضعی که گرفته اند و نگرفته اند باشند.
وی بابی��ان اینکه باید پاس��خگو باش��یم که به خودمان رس��یدیم یا 
محرومین، تصریح کرد: رهبری هم باید پاسخگوی وظایف خود باشد 
که پاسخگوست؛ اما نباید کاری کرد که رهبری مجبور باشد پاسخگوی 
کوتاهی های ما و ازجمله قصوری باشد که از سوی سه قوه و مخصوصًا 

رئیس جمهور صورت می گیرد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

وزیر امور خارجه گفت: نباید همه نگاهمان 
را روی آمریکا متمرکز کنیم. خیال نکنیم هر 

اتفاقی در دنیا یک سرش در آمریکاست.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه بابیان اینکه 
سیاس��ت خارجه حوزه منافع ملی اس��ت و حوزه 
منافع سیاس��ی و جناحی نیس��ت گف��ت: ایران 
کش��ور قدرتمند و تاثیرگذاری است و ما به لحاظ 
جغرافیایی و تاریخی هم��واره تاثیرگذار بودیم و 
خواهیم مان��د و این واقعیت در نه تنها 40 س��ال 
بلکه در 7 هزار سال گذشته به اثبات رسیده است.

وی بابیان اینکه مردم مبنای قدرت ایران هستند 
گفت: در همه عوامل قدرت ظاهری، همسایه های 
ما از ما جلوترند و یکی عضو ناتو هس��ت و یکی از 
آن ها بمب هسته ای دارد. کل بودجه دفاعی ایران 
برای هر فرد، در کل منطقه خاورمیانه، به استثنای 

مصر پایین ترین است.
ظریف ضمن اش��اره به اینکه عربس��تان س��ال 
گذشته 69 میلیارد دار هزینه خرید ساح کرده و 
جمهوری اسامی در حوزه دفاعی زیر 16 میلیارد 
دار است تصریح کرد: پس چه چیزی جز مردم ما 
را در منطقه قدرتمند کرده است؟ پس رعایتشان 
ایران یک ضرورت امنیت ملی است و ما مردم را 
به عنوان پش��توانه امنیت ملی نیاز داریم و بدون 

مردم ما هیچ هستیم.
وی افزود: من به عنوان مسلمان شرم می کنم که 
در مورد همس��ایگان ما لیندزی گراهام می گوید 
یک هفت��ه حمایتمان را برداریم ش��ما مجبورید 

فارسی حرف بزنید.
ظریف بابیان اینکه مش��کل ما این اس��ت که از 
طیف های مختلف فکری مان و کسانی که طرفدار 
تعامل با دنیا هستند تا کسانی که به عنوان دلواپس 
شناخته می شوند یک اشتباه دارند، گفت: آن اشتباه 
اینکه غرب را مرکز جهان می بینند. دنیای امروز 
ما دنیای پساغربی است و یعنی زمانی در قرن 16 

یا 17 هر اتفاق تاثیرگ��ذار در غرب می افتاد و دنیا 
معادل غرب بود.

وی تاکید کرد: دوران جدیدی پیدا شد که هرچه در 
دنیا اتفاق افتاد غربی ها در آن تاثیرگذار اصلی بودند 
و هر اتفاقی در هرجایی دنیا در غرب طراحی شده 
بود پس ما ع��ادت کردیم هر اتفاق��ی می افتد از 

طرف غرب است.
وزیر امور خارجه بابیان اینکه دنیا عوض ش��ده و 
غرب مرکز عالم نیس��ت، گفت: بنابراین سیاست 
نگاه به شرق معنی نمی دهد همان طور که سیاست 
ن��گاه به غرب هم معنی نمی ده��د چون غرب به 

شرق و شرق به غرب نگاه می کند.
ظریف افزود: دوران قدر قدرتی در جهان تمام شده 

و این به نفع ماست اما نمی خواهیم باور کنیم.
وزیر ام��ور خارجه ضم��ن تاکید ب��ر اینکه همه 
نگاهمان را در آمریکا متمرکز نکنیم و خیال نکنیم 
هر اتفاقی در دنیا یک سرش در آمریکاست اظهار 
داشت: جمهوری اسامی موضوع کنش نیست 
بلکه کنشگر است و ما می توانیم آینده خود را رقم 
بزنیم و باید بادید درس��ت رقم زد چون اشتباه در 

دوران ما خیلی هزینه مند است.
ظریف در ادامه س��خنان خود با انتق��اد از برخی 
رس��انه ها گفت: چرا کیهان و صداوس��یما بخش 
اول جمل��ه اوبام��ا را تیت��ر می کنن��د ک��ه »اگر 
می توانس��تیم یک پیچ ومهره از هس��ته ای ایران 
باقی نمی گذاش��تیم« اما جمله بعد را که می گوید 

»اما نمی توانیم« سانسور می کنند؟
وی ادامه داد: چرا نمی خواهند غرور ملی ایرانیان 
حفظ ش��ود؟ باور کنید همه مان در یک کش��تی 
نشس��ته ایم و بپذیریم منافع ملی، مسائل جناحی 

نیست.
وزیر خارجه تصریح کرد: آن هایی که با ما دشمن 
هس��تند اصًا توجه ندارند که چه کسی در ایران 
رییس جمهور است و چه کسی وزیر است. ما هم 

بپذیریم که در یک کشتی نشستیم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: پس 
از برج�ام قیمت کااها از 50 ت�ا 70 درصد 

افزایش یافته است.

 حجت ااسام والمسلمین کاظم صدیقی خطیب 
موقت نمازجمعه ته��ران در خطبه های نماز جمعه 
اظهار داشت: باورها خراب است که اخاق و حرکت 
تهاجمی از یک نظام الهی و وایی به حرکت های 

انفعالی در برابر دشمن تبدیل می شود.
حجت ااس��ام صدیقی با اش��اره به دی��دار رهبر 
معظم انقاب با خانواده ش��هدا، گف��ت: رهبری در 
این دیدار به نکات س��ازنده و آگاهی بخش اش��اره 
کردند و فرمودند عده ای از اول انقاب منتظر سقوط 
نظام هس��تند. لیبرال ها، سکوارها، اومانیست ها و 
ازخدابی خبرها مرتب می گویند این نظام نفس های 
آخرش را می کشد. این عده امروز که اوضاع اقتصادی 
با سو مدیریت و انتظار از بیگانگان، که بیایند مشکات 
ما را حل کنند، نابسامان شده است می گویند شهیدان 
حیف ش��دند و اگر آین��ده را می دانس��تند به جبهه 
نمی رفتند. خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: ما 
در داخل آمریکا چالش ایجاد کردیم، ما انگلیس را در 
مسائل سیاسی و اجتماعی به زانو درآوردیم، ما اول 
سخن را در عالم می گوییم، فوج کسانی که از استعمار 
و استبداد خسته ش��ده اند ام القرای فکری و نهضت 
بیداری شان ایران اس��ت. وی در مورد برجام اظهار 
داشت: برجام یک تجربه بود آن هایی که فرصت ها 
را از دست دادند عوض تکیه بر ظرفیت های داخلی 
گفتند تا برجام حل نش��ود حتی آب خوردن درست 
نمی شود و وعده داده بودند در روز اجرای برجام همه 
تحریم ها لغو می شود و ما ایرانی بدون تحریم تجربه 

خواهیم کرد. وعده رفاه داده بودند.
صدیقی بیان داش��ت: آن روز قیمت ها چگونه بود، 
پس از برجام چه ش��د؟ 50 تا 70 درصد گرانتر ش��د 
این ضعفای جامعه ما ایم��ان، وایت فقیه و اعتقاد 
نگهشان داشته اس��ت وگرنه دیدید در فرانسه چه 

اتفاقی افتاد و لیبرال دموکراسی که فریبکارانه بیش از 
یک قرن مردم را فریب داده بود امروز به پایان رسیده 
است. شورش سراسری فرانس��ه که مهد آزادی و 
دموکراسی است نش��ان داد که لیبرال دموکراسی 
به بن بست رسیده است. خطیب موقت نماز جمعه 
تهران گفت: آن ها نقشه کشیده بودند که تابستان 
گرمی داشته باش��یم اما ما تابستان خوبی را پشت 
سر گذاشتیم، با همه مشکات سنگرها، اربعین ها، 
عاشوراها و 22 بهمنی که در پیش داریم خواهیم دید 
به کوری چشم دشمنان اسام مردم درصحنه حاضر 

خواهند شد و مرگ بر آمریکا می گویند.
وی خطاب به مسئولین کشور تاکید کرد: برجام را 
دوباره را FATF تجربه نکنید مؤمن از یک سوراخ 
دوبار گزیده نمی شود FATF مایه خودتحریمی 
اس��ت اگر امروز می توانیم تحریم ها را دور بزنیم با 
FATF اشراف اطاعاتی دشمن بر منابع بانکی 
بیشتر می شود و این موضوع خاف آیه »لن یجعل 
اه للکافرین علی المسلمین سبیا« است؛ همچنین 
خاف رهنمود رهبر انقاب است. اگر می خواهید 
قانون داشته باشید قوانین داخلی بگذارید نه چیزی 
که آن ها طمع دارند. صدیقی اظهار داشت: نکته ای 
از معاونت مبارزه با تروریس��م خزان��ه داری آمریکا 
می گویم که تصریح کرده اس��ت که اگر بخواهیم 
مردم ایران را کنترل کنیم و گذاشتن ایران در تنگنا و 
سخت تر کردن شرایط کشور ایران به حضور کامل 

این کشور در FATF نیاز است.
به گزارش فارس، وی بیان داشت: FATF مثل خود 
برجام مایه تنگنای بیشتر است، همین شعارهایی که 
م��ردم اگر زندگ��ی ارزان تر می خواهن��د باید عضو 
FATF ش��ویم را هم در زمان برج��ام دادیم ولی 
روزگار مردم را سیاه کردید. عوض امید بستن به بیگانه 
به ملت خودتان اعتماد کنید به جوانان کشور مسئولیت 
دهید و از نیروهای انقابی که برای انقاب، اقتصاد 
و علمشان شهید دادند استفاده کنید. اقتصاد مقاومتی 

را پیاده کنید و ملت هم کنار شما کمک می کنند.

ظریف: 
 دوران قدر قدرتی 

در جهان تمام شده است

خطیب نمازجمعه تهران: 
 برجام را دوباره 

با FATF  تجربه نکنید
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همفکری برای اجرای مطلوب 
قانون تصویب شده چک

رییس کل دادگاه های عمومی و انقاب ارومیه ضمن اشاره به همفکری در 
زمینه اجرای مطلوب قانون اخیرالتصویب چک، گفت: اعتبار اسناد تجاری 
در روابط مردم در تصری��ح امر اقتصادی، تولید و تنظیم معاماتی که بین 

مردم انجام می گیرد یک موضوع انکار ناپذیر است.
جلس��ه ای با موضوع اباغ قانون »اصاح قان��ون صدور چک« با حضور 
قضات دادگاه های عمومی حقوقی ارومیه و اساتید دانشگاه و سایر صاحب 

نظران ارومیه برگزار شد.
در ابتدای جلسه حسین مجیدی، رییس کل دادگاه های عمومی و انقاب 
ارومیه ضمن اشاره به رویکرد تعامل محور محاکم با جامعه حقوقی مبنای 
این جلسه را همفکری در زمینه اجرای مطلوب قانون اخیرالتصویب چک 
دانسته و افزود: اعتبار اسناد تجاری در روابط مردم در تصریح امر اقتصادی، 
تولید و تنظیم معاماتی که بین مردم انج��ام می گیرد یک موضوع انکار 
ناپذیر است. همچنین در این جلس��ه ابعاد حقوقی قانون و آنچه مربوط به 

محاکم است نیز مورد بررسی قرار گرفت.

تعطیلی بنگاه های فاقد پروانه کسب
معاون قضایی رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی، گفت: با اقدامات به 
عمل آمده از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل 
استان آذربایجان شرقی در راستای برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، 
تعطیلی بنگاه های فاقد پروانه کسب از طریق اتحادیه مربوطه انجام می گیرد.

باب��ک محبوب علیلو، اظهارکرد: با اقدامات به عمل آمده از س��وی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی 
در راستای برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تعطیلی بنگاه های فاقد 

پروانه کسب از طریق اتحادیه مربوطه انجام می گیرد.
وی بر ضرورت اس��تمرار برنامه جلوگیری از فعالیت مشاورین اماک فاقد 
پروانه کسب ازطریق اتحادیه مربوطه با همکاری مدیریت نظارت براماکن 
عمومی پلیس اطاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان 

شرقی تأکید کرد.
معاون قضایی رییس کل دادگس��تری آذربایجان ش��رقی کنترل و نظارت 
بر فعالیت مش��اورین اماک دارای پروانه کس��ب و فع��ال در امر تفکیک 
کاربری ه��ای غیرمجاز ک��ه نقش غیرقاب��ل انکاری در گس��ترش پدیده 
حاشیه نشینی دارند نیز از موضوعاتی است که در دستور کار برنامه های معاونت 

پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بوده است.

گلستان از استان های پیشتاز کشور 
در سازش پرونده ها

رییس ش��ورا های حل اختاف گلس��تان، گفت: 39 درصد پرونده های 
ورودی به ش��عب شورای حل اختاف اس��تان گلستان امسال با سازش 

طرفین مختومه شده است.
احمد جعفری اظهارکرد: میانگین س��ازش پرونده ها در کشور 32 درصد 

است در حالی که این رقم در گلستان امسال به 39 درصد رسیده است.
وی افزود: با تدبیر رئیس کل دادگستری استان شعب صلحی در دادسرا ها 
و دادگستری ها مستقر شدند که این امر نیز در افزایش سازش پرونده ها 

در گلستان، تأثیرگذار است.
رییس ش��ورا های حل اختاف گلستان در ادامه از تاش اعضای شورا و 
همراهی ریش سفیدان برای پادرمیانی در پرونده های خاص مانند قتل 
خبرداد و گفت: از ابتدای امس��ال تا کنون اولیای دم با پادرمیانی اعضای 
ش��ورای حل اختاف، 17 محکوم به قصاص را بخش��یدند در حالی که 

سال 96، 7 محکوم به قصاص بخشیده شدند.
وی در ادامه عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 66 هزار پرونده 
وارد شعب شورا شده است که نس��بت به مدت مشابه پارسال 16 درصد 

بیشتر شده است.
جعفری افزود: با وجود افزایش ورودی ها، آمار رسیدگی و مختومه کردن 

پرونده ها 14 درصد افزایش نشان می دهد.

  رهایی قاتل از چوبه  دار پس از هشت سال با گذشت خانواده 
مقتول

همچنین جبار تجری، رییس شورا های حل اختاف استان کرمانشاه، گفت: 
قاتل در یک قدمی چوبه  دار با تاش های شبانه روزی ستاد تألیف و محاسن 

سپیدان و معتمدان محلی کرمانشاه از مجازات رهایی یافت.
 وی افزود: در س��ال 1389 در یکی از شهرستان های استان کرمانشاه جسد 
مقتول کش��ف می ش��ود که پس از بررسی های انجام ش��ده توسط نیروی 
انتظامی قاتل دستگیرش��ده و پس از اعترافات مش��خص می شود که قتل 
بر سر اختافات خانوادگی بوده اس��ت.پس از درخواست خانواده ی قاتل به 
ش��ورا های حل اختاف جهت تاش به ذات البین و مصالحه بین طرفین 
دعوی رونوش��ت پرونده پس از طی مراحل قانونی و نیز تایید حکم )ر.ن( از 
دیوان عالی و صدور حکم استیضان وی در سال 1394 به شعبه ی ویژه صلح 
و س��ازش قتل شورا های حل اختاف استان کرمانشاه ارجاع گردید. شورا با 
دعوت از خانواده ی مقتول پرونده را در ستاد تألیف قلوب مفتوح و تاش جهت 

سازش را آغاز کردند.
وی در ادامه با اشاره به صبر و متانت اعضای شورا در جلسه های مکرر و حضور 
در منزل خانواده ی مقتول و اس��تفاده بزرگان و معتمدین محلی عنوان کرد: 
خانواده مقتول با حضور در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کرمانشاه رضایت 
کامل خود را از خانواده ی قاتل اعام کرده و مصالحه صورت پذیرفت و جوانی 

از چوبه ی دار رهایی یافت.

دستگاه قضا توجه جدی 
به حقوق عامه دارد

رییس کل دادگستری خراسان شمالي، صیانت و پاسداری از حقوق عامه را 
در زمره اولویت های مهم دستگاه قضایی و از جمله مطالبات اساسي ریاست 
قوه قضاییه برشمرد و از دادستان ها خواست هر جا که نسبت به حقوق عامه 
تعرضی صورت پذیرد، بافاصله به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کنند و وفق 

مقررات، بدون اغماض و مماشات با متخلفین برخورد کنند.
حجت ااسام والمسلمین اسداه جعفری در هشتمین جلسه شورای مدیران 
قضایی استان در سال 1397 در راستای تبیین و احصا مصادیق حقوق عامه، 
با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان، تصریح  کرد: 
یکی از مشکاتی که در استان کامًا مشهود بوده و متأسفانه کمتر مورد توجه 
مسؤولین قرار می گیرد حفاري های متعددی است که در سطح معابر از سوی 
دستگاه های ذیربط ایجاد و مدت ها به حال خود رها و سبب نارضایتی های 

اجتماعی و مراجعات عدیده شهروندان به دستگاه قضایی شده است.
 رییس کل دادگستری استان از دادستان ها خواست ضمن اعمال نظارت جدی 
بر عملکرد مدیران اجرایی به ویژه افرادي که در حوزه حقوق عمومی  فعالیت 
می کنند، به دستگاه های مسئول اباغ کنند که خدمات عمومي باید در وقت 

مقرر و با رعایت حقوق و مصالح دیگران انجام شود.

احداث مراکز اعزام مددجویان 
رأی باز در 100 نقطه کشور

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با اشاره به فعالیت مراکز اعزام 
در تمامی مراکز استان های کشور و حتی شهرستان های بزرگ که 
از جمعیت مددجوی باایی برخوردار هستند، گفت: حداقل در 100 

نقطه کشور مراکز اعزام مددجویان رای باز احداث شده است.
رحیم مطهرنژاد در حاش��یه آیین بهره ب��رداری از مرکز اعزام به کار 
مددجویان رأی باز مجتمع حامی مستقر منطقه مرکزی، اظهارکرد: 
در حال حاضر 3هزار و 500 نفر زندانی ایرانی در 60 کشور دنیا وجود 
دارد که به دایل مختلف در خارج از کش��ور دستگیر و زندانی شدند 
که آمار آنها در کش��ورهای حاشیه دریای خزر و جنوب شرقی آسیا و 

برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس قابل توجه است.
وی بیان کرد: بنیاد تعاون زندانیان کشور از طریق وزارت امور خارجه 
و سفارتخانه های کشورهای هدف به این زندانیان کمک می کند و 
خانواده های آنان نیز با معرفی از طریق وزارت امور خارجه توس��ط 

طریق انجمن های حمایت از زندانیان مورد حمایت قرار می گیرند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور در ادامه از کمک های بنیاد به 
انجمن های حمایت از زندانیان در سراس��ر کشور خبر داد و گفت: به 
عنوان مثال در منطقه سیستان و بلوچستان آمار باای زندانیان فاقد 
سرپرس��ت وجود دارد که با احداث مؤسسه خیریه با دستور دادستان 

این منطقه از زنان بی سرپرست و فرزندان آنان حمایت می شود.

    بیش از 2 هزار نفر خانواده زندانیان تحت پوش�ش 
قرار گرفتند 

وی افزود: در حال حاضر بالغ بر 2 هزار و 500 نفر خانواده زندانیان را 
تحت پوشش قرار داده است که بنیاد تعاون حامی مالی و مسئولیت 
ایجاد اشتغال برای آنان را عهده دار شده است و در دهه فجر امسال 
نیز کمک های قابل توجهی به تمامی انجمن های حمایت از زندانیان 

سراسر کشور کمک مالی خواهد شد.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کش��ور در ادام��ه گفت: بنیاد تعاون 
زندانیان کشور در حال حاضر در 934 واحد تولیدی کوچک، متوسط و 
بزرگ کشور در حال فعالیت است و مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه 
به وسعت 350 هکتار یکی از بزرگترین مجتمع های توانمندسازی 
و اش��تغال زایی مددجویان وابسته به بنیاد در سراسر کشور است که 
به فعالیت در حوزه کش��اورزی، باغداری، صنایع دستی و دامپروی 

می پردازد.
مطهرن��ژاد افزود: از آنجای��ی که یک مکان مناس��بی برای اقامت 
مددجویان در این مجتمع مورد نیاز است و از این مرکز نیروی انسانی 
برای اش��تغال در واحدهای تولیدی و صنعتی اعزام شود لذا احداث 
مرکز اقامتی به منظور رفاه مددجویان در دستور کار قرار گرفت که در 
فاز اول به مساحت 700 متر احداث و در فاز دوم به دو برابر وضعیت 
فعلی افزایش خواهد یافت. این مرک��ز به گونه ای طراحی و احداث 
شده اس��ت که مددجویان در همین مکان به کار و اشتغال مشغول 

شده و پس از اتمام کار روزانه در همین مکان به استراحت بپردازند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کش��ور این نوع اشتغال در کشور را 
اشتغال رأی باز و نیمه باز بیان کرد و گفت: مددجویان رأی باز و نیمه 
باز از زندان به چنین مجتمع هایی که وابسته به بنیاد تعاون زندانیان 
کشور است منتقل می شوند و ضمن سپری کردن دوران محکومیت 

خود به اشتغال و مهارت آموزی نیز می پردازند.

   تولید سه هزار نوع کاا توسط مددجویان کشور 
وی اصلی ترین هدف بنیاد از اجرای این طرح را توانمندسازی زندانیان 
و بازگشت مجدد به جامعه بیان کرد و افزود: بنیاد تعاون زندانیان کشور 
مفتخر است که با همکاری سازمان زندان ها و سازمان فنی وحرفه ای 
س��اانه بالغ برای بیش از 70 هزار نفر از مددجویان به صورت استاد 
و ش��اگردی و یا به صورت کاس های آموزش��ی مهارت آموزی، 

اشتغال زایی و توانمندسازی صورت گیرد.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کش��ور افزود: بنیاد تعاون هم اکنون 
در 15 هزار هکتار اراضی کش��ور در حوزه کش��اورزی، دامپروری، 
پرورش آبزیان، صنایع دس��تی و تولیدی فعالی��ت دارد و بالغ بر 50 
هزار نفر نیروی شاغل ایجاد شده است که 35 هزار شغل ایجاد شده 
برای مددجویان مولد است و بابت کاری که انجام می دهد حقوق و 

دستمزد دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه مددجویان کش��ور بالغ بر س��ه هزار نوع انواع کاا 
تولید می کنند که نشان از توانمندی باای مددجویان در تولید انواع 
محصوات کش��اورزی و دامی دارد، خواس��تار فراهم کردن زمینه 
اش��تغالزایی برابر بین مددجویان از س��وی مسئوان ش��د و افزود: 
مددجویان به هر دلیلی که محکوم به زندان شدند باید پس از انجام 
اقدامات اصاحی و تربیتی از فرصت ش��غلی برابر مانند سایر افراد 
جامعه برخوردار شوند تا پس از آزادی از زندان به عنوان یک نیروی 

شاغل در جامعه حضوری مؤثر داشته باشد.
مطهرنژاد خواستار تغییر نگاه نس��بت به مددجویان در کشور شد و 
افزود: قرار نیس��ت مددجویان را از جامعه جدا کنیم چراکه بسیاری 
از آنان که به دلی��ل جرایم غیرعمد محکوم به زندان ش��دند باید با 
توانمندشدن و مهارت آموزی به جامعه برگردند. وی با اشاره به فعالیت 
مراکز اعزام در تمامی مراکز استان های کشور و حتی شهرستان های 
بزرگ که از جمعیت مددجوی باایی برخوردار هستند، گفت: حداقل 
در 100 نقطه کشور مراکز اعزام مددجویان رای باز احداث شده است.

مطهرنژاد با تأکید بر اینکه ساانه رقم باایی  برای آزادسازی زندانیان 
در کش��ور هزینه می ش��ود، اظهارکرد: اگر این میزان هزینه صرف 
توانمندسازی و حرفه آموزی زندانیان با حمایت بنیاد تعاون زندانیان 
شود مددجویان با برخورداری از مهارت کافی وارد جامعه خواهند شد.
وی در ادامه، به اس��تفاده از پابنده��ای الکترونیکی در بین زندانیان 
سراسر کشور اشاره کرد و گفت: اس��تفاده از پابندهای الکترونیکی 
برای زندانیان موجب خواهد ش��د تا  آسیب های فردی و آسیب های 
اجتماعی خانواده ها کاهش پیدا  کند چراکه به هر میزان که زندانیان 
را از زندان دور نگه داریم به صاح کش��ور و نظام است. مدیرعامل 
بنیاد تعاون زندانیان کشور افزود: به هر میزان که نظام به سمتی برود 
که زندانیان رأی باز در زندان نباش��ند، هزینه ها و آسیب های ناشی 
از زندان رفتن افراد کم می ش��ود و بهتر است که زندان بیشتر برای 
مجرمان خطرناک باشد. بسیاری از افرادی که در زندان هستند مانند 
زندانیان مهریه می توانند با استفاده از پابندهای الکترونیک در جامعه 

به زندگی خود ادامه دهند و مشکلی هم ایجاد نکنند.

زمان دریافت کارت شرکت در 
آزمون تصدی منصب قضا اعام شد

زمان و نحوه دریافت کارت ش��رکت در آزم��ون مرحله دوم )آزمون 
تشریحی/ ویژه دانشگاهیان( تصدی منصب قضا سال 1397 اعام 
شد. به گزارش پایگاه اطاع رسانی معاونت منابع انسانی، بدینوسیله 
به اطاع داوطلبان دانشگاهی پذیرفته ش��ده در مرحله اول آزمون 
قضاوت سال 1397 می رساند ، کارت شرکت در مرحله دوم )آزمون 
تشریحی( از روز س��ه شنبه 27/09/97 بر روی پایگاه اطاع رسانی 

سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
داوطلبان برای مشاهده و پرینت کارت در مهلت تعیین شده به شرح فوق 
به پایگاه اطاع رسانی مذکور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه 
و با وارد کردن اطاعات ثبت نامی )شماره پرونده، نام، نام خانوادگی، 
شماره ملی و سال تولد ( خود نسبت به دریافت کارت شرکت در آزمون 
اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به 

حوزه امتحانی مراجعه کنند.

روی خط خبر

معاون فرهنگی قوه قضایی�ه، گفت: در اغلب پرونده های 
فس�ادهای مالی بزرگ، اموال اختاس شده به بیت المال 

بازگردانده شده است.

حجت ااسام و المسلمین هادی صادقی در حاشیه همایش صلح 
و سازش در بجنورد، اظهارکرد: متأسفانه در پرونده های این چنینی 
اخبار اختاس به سرعت انتش��ار می یابد ولی عقبه آن و بازگشت 
اموال منتش��ر نمی ش��ود. به گزارش خبرگزاری ها، وی به پرونده 
بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: برخی از اینکه بابک زنجانی اعدام 
نمی ش��ود گایه دارند، در حالی که این تعلل برای بازگشت اموال 

اختاس شده توسط وی تا ریال آخر است.

    شناسایی بخشی از اموال زنجانی در داخل کشور
صادقی با اشاره به شناس��ایی و مصادره چند 10 هزار میلیارد ریال 
اموال زنجانی در داخل کشور، افزود: این اموال ارزش گذاری شده 

اما هنوز به عدد اصلی بدهی وی نرسیده ایم.
وی افزود: بخش��ی از اموال زنجانی در خارج کشور است که فعًا 
در دس��ترس نیس��ت و باید خود وی و اطرافیانش آن را بیان کنند 
 زیرا ما نمی خواهیم س��رنخ ها را کور کنیم ت��ا بتوانیم این اموال را 

بازگردانیم.
معاون فرهنگی قوه قضاییه در مورد پرونده مؤسسات بدهکار مالی 
نیز گفت: برخی از این اموال زمین و خانه بوده که نمی توانستند نقد 

کنند و پول مردم را پس دهند که اموال آنها ضبط و تحت نظر است 
و در وقت خود به فروش می رسد.

وی افزود: دس��تگاه قضایی تاش دارد تا ج��ای ممکن به تدریج 

پول مردم را از س��وی این مؤسس��ات پرداخت کن��د و تنها اقام 
باای 2 میلیارد ریال ممکن اس��ت تصفیه نشده باشد که به تدریج 

انجام می شود.

 اغلب اموال اختاس شده 
به بیت المال بازگردانده شده است

معاون فرهنگی  قوه قضاییه:

عضو هیات علمی دانشگاه تهران از وضعیت کنونی حقوق بشر 
انتق�اد کرد و گفت: متأس�فانه برخوردهای دوگانه کش�ورهای 
س�لطه گر موجب نقض  عمده حقوق بشر ش�ده و عربستان با 
دارهای خود نهادهای بین المللی را وادار به سکوت کرده است.

احمد مؤمنی راد در رابطه با وضعیت حقوق بش��ر در دنیا و نقش آن در صلح 
و آرامش جهانی اظهارکرد: پس از دو جنگ خانمان سوز اول و دوم جهانی 
قرار بر این شد که دیگر جنگی اتفاق نیفتد و روسای کشور ها آمدند و در یک 

نشست عمومی اسنادی را در حوزه حقوق بین الملل به بشر وضع  کردند.
وی به میزان، گفت: در این نشست تصمیم گرفته شد که کشور های عضو 
متعهد به اجرا تعهدات باشند و لذا برای اینکه حقوق بشر حمایت شود، شناخته 

و ترویج و اجرا شود نهاد هایی شکل گرفت.
این استاد دانشگاه اظهارکرد: آنچه که اکنون در این مقطع تاریخی شاهدش 
هستیم این است که علی رغم تاشی که کشور های مختلف برای اینکه 
حقوق بشر به نحو مناسبی اجرا شود و برای گسترش صلح انجام دادند، اما 
برخی کشور ها براساس منافع عمدتا نامشروع خود به گونه ای رفتار کرده و 

می کنند که حقوق بشر در محاق قرار گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: برخی از کشور های سلطه گر 
علی رغم تعهداتی که در اسناد بین المللی در کنوانسیون ها و در معاهدات 
پذیرفتند، اما تاششان در راستای منافع نامشروع خود بوده است و در نتیجه 
اکنون وضعیت حقوق بشر در برخی از نقاط جهان دچار وضعیت اسفباری 

است و ما در اجرا شاهد نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف هستیم.
وی ادامه داد: جدای از اینکه اعضای شورای امنیت به ویژه کشور های عضو 
دائم شورای امنیت که مسئولیت صلح بین المللی و امنیت بین المللی را دارند 
سایر کشور ها هم متعهد هستند که بر اساس تعهداتی که دارند به گسترش 
صلح و امنیت کمک کنند. این امر جدای از برخی از قواعد حقوق بش��ری 
است که در زمره قواعد عامره قرار می گیرد. مؤمنی راد خاطرنشان کرد: اگر به 
دهه های قبل نگاه کنید می بینید در آفریقا نسل کشی های متعدد و جنگ های 

داخلی فراوان قومی شکل گرفته است یا در آسیا نقض حقوق بنیادین بشر به 
کرات دیده شده است، همچنین در امریکای اتین و در اقیانوسیه و در اروپا ما 

می بینیم که به تناسب حقوق بشر وضعیت مناسبی ندارد.
وی در ادامه گفت: وقوع جنگ های متعدد که عمدتاً براساس سیاست های 
نادرست کشور ها است باعث شده که حقوق بشر دوستانه که باید در حین 
جنگ رعایت بش��ود رعایت نش��ود. عضو هیات علمی دانشگاه تهران به 
وضعیت حقوق بشر در اروپا هم اشاره کرد و گفت: اروپایی که خود را داعیه دار 
حقوق بشر و دموکراسی و آزادی می داند، اما می بینیم در همین اروپا جنگ 
خونین بالکان رخ می دهد و یا نقض حقوق بشر مسلمانان در هرزگوین اتفاق 
می افتد. این اتفاق در قرن 5 و 6 میادی که دوره قرون وس��طی بود اتفاق 

نیفتاده بلکه در قرن 21 اتفاق افتاده است.
مؤمنی راد به وضعیت منطقه خاورمیانه نیز پرداخت و گفت: اکنون وضعیتی 
که بر منطقه ما حاکم اس��ت را ببینید، ما جنگ یمن را داریم، جنگ سوریه 
و اوضاع نابس��امان بحرین را داریم و قبل تر هم بحران عراق و افغانستان 
را داشتیم. موضوع فلسطین هم که سال های سال است که زخم چرکینی 
بر حقوق بش��ر اس��ت. به طوری که در این قضیه نقض مداوم، مس��متر، 
سیس��تماتیک و بنیادین حقوق بشر توس��ط یک رژیم جعلی رخ می دهد، 
اما در مقابل این همه نقض حقوق بش��ر فقط سکوت قدرت های بزرگ و 
نهاد های بین المللی و س��ازمان ملل که متولی اصلی صلح و امنیت است 
را شاهد هستیم. این استاد دانش��گاه افزود: همه این ها ما را به این نتیجه 
می رساند که حقوق بشر در جای خود یک حوزه تئوری و فکری و فلسفی 
دارد و یک حوزه اجرا. اما در حوزه عملیات ما می بینیم که متاسفانه وضعیت 
مناسب نیست و حقوق بشر دچار سیطره سیاست، ثروت و قدرت شده و این 
سیطره حقوق بشر را دچار ضعف و سستی کرده است. عضو هیات علمی 
دانشگاه تهران ادامه داد: قدرت های بزرگ در یک توافق نانوشته انسان ها 
را به دو دسته انسان های درجه یک و درجه دو تقسیم کرده اند. یعنی زمانی 
که مردم آفریقایی، آسیا، آمریکاری اتین کشته می شوند هیچ اتفاقی در 
دنیا نمی افتد، اما زمانی که یک آمریکایی یا اروپایی دچار مشکل مثل خراش 

کوچک می افتد همه نهاد های بین المللی و قدرت های بزرگ صدایش به هوا 
می رود. وی تصریح کرد: لذا برخورد قدرت های بزرگ با اصل حقوق بش��ر 
یک برخورد دوگانه است، اگر فرد انسان است مسلمانان میانماری با دیگری 
نباید فرق داشته باشد یا فرض کنید افغانی ها، عراقی ها، سوری ها، یمنی ها 
و بحرینی ها هم انسان هستند، ولی این ها اصا دیده نمی شوند. از منظر منافع 
نامشروع آمریکا و قدرت های غربی انسان ها به این دو دسته ای که بیان شد 
تقسیم شده اند. وی افزود: باید پرسید چرا جنگ یمن اتفاق افتاد و این همه 
انسان بی گناه کشته و آواره و مجروح شدند و اکنون از تغذیه مناسب محروم 
و در معرض مرگ هستند؟ در پاس��خ باید گفت سیاست های اشتباه یک 
دولت با حمایت دول غربی بخاطر دار باعث شده حقوق بشر کنار زده شود.

این استاد دانشگاه به نقش عربستان در نقض حقوق بشر اشاره کرد و گفت: 
متاس��فانه دار های نفتی عربستان س��عودی دهان همه را بسته است، از 
س��ازمان ملل گرفته تا نهاد های نظارتی و کشور های بزرگ، قدرت های 
حاکم همه و همه. این وضعیت حقوق بش��ر در دوره ماست. البته از طرفی 
تاش انس��ان های مقاوم در مقابل ظلم و کفر را می بینیم که طبیعتاً این 

مقاومت باعث شده که خداوند هم نصرت کند و پیروزی هایی بدست آید.
عضو هیات علمی دانش��گاه تهران در رابطه با آینده حقوق بشر هم گفت: 
به لحاظ اسناد و مدارک ما معاهدات و کنوانسیون ها و نهاد های مهمی در 
راستای حمایت از حقوق بش��ر داریم. همچنین تاش های زیادی هم در 
این راستا توسط کشور های مختلف صورت گرفته است، اما این تاش ها 
کافی نیست لذا چیزی که اکنون ما شاهدش هستیم با آنچه که باید باشد 

بسیار فاصله معنادار دارد.
این استاد دانشگاه به جنبش موس��وم به جلیقه زرد ها در فرانسه هم اشاره 
کرد و گفت: اکنون جریان جلیقه زرد ها در فرانس��ه جنبشی است که علیه 
سرمایه داری و با هدف رسیدن به عدالت شکل گرفته است، اما فرانسه که 
خود را مهد آزادی و دموکراسی می داند به نحو بسیار بدی با مردم برخورد 
می کند، حتی تعدادی از مردم و دانش آموزان و دانش��جویان هم کشته و 

دستگیر شده و تعداد زیادی هم مجروح شده اند.

کشور های غربی حقوق بشر را فدای منافع نامشروع خود کرده اند
دار های عربستان دهان سازمان های بین المللی را بسته است

خبر

معاون دادستان کل کشور بر لزوم برخورد 
قاط�ع دس�تگاه های نظارت�ی، س�ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
سازمان تعزیرات با مقوله های کم فروشی 

و گران فروشی تأکید کرد. 

محمدجواد حشمتی،  با اشاره به برنامه ریزی برای 
برخورد قانونی با گران فروشی و کم فروشی لبنیات، 
اظهارک��رد: دو هفته پیش جلس��ه ای به ریاس��ت 
دادستان کل کشور و با حضور بخش دولتی و بخش 
خصوصی به منظور رس��یدگی به وضعیت تولید، 
توزیع و عرضه لبنیات و جلوگیری از سوء استفاده و 

گران فروشی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این نشس��ت تصمیم بر آن ش��د 
تا بخ��ش خصوصی به منظ��ور جلوگیری از وارد 
شدن فشار به مردم، مواداولیه مورد نیاز واحدهای 
تولی��دی را تامین ک��رده و واحدهای تولیدی هم 
با توجه به ش��رایط فعلی انص��اف را در حق مردم 

رعایت کنند.
حشمتی با تأکید بر اینکه کم فروشی و گران فروشی 

جرم است  به تسنیم، گفت:  دادستان کل کشور بر 
لزوم برخورد قاطع دستگاه های نظارتی، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان 
تعزیرات با مقوله های کم فروشی و گران فروشی 
تأکید دارند. این موضوع در جلس��ه مذکور حضورا 
تذکر داده شد و به زودی کتباً هم اباغ خواهد شد.
جلس��ه  بررس��ی افزایش قیمت لبنیات با حضور 
معاون دادستان کل کشور، مسئوان اتاق اصناف 

تهران برگزار شد.

حمید باقری درمنی از داخل زندان به موضوع 
ارتباط خود با بابک زنجانی واکنش نشان داد 
و درحالی کش�یدن چک 10 میلیاردی برای 
بابک زنجان�ی را انکار کرد که در بازرس�ی 
از منزل باقری درمنی و محل کار وی دس�ته 
چک های متعدد اس�تفاده ش�ده و استفاده 
نشده شرکت ها و سربرگ های سفید و امضا 

شده ای که فقط ازم بود پر شود پیدا شد.

روز چهارش��نبه 21 آذرماه خبری منتش��ر شد که 
حکای��ت از ارتباط حمی��د باقری درمن��ی و بابک 

زنجانی داشت.
بنابراین خبر بابک زنجانی در یکی از روز های قبل از 
بازداشت و دستگیری مشغول به بازی بیسبال بوده 
که حمید باقری درمنی با او تماس می گیرد و از وی 
می خواهد هرچه سریع تر همدیگر را ماقات کنند و 
خود را فورا به محلی که بابک زنجانی حضور داشت، 

می رساند و او را نزد یکی از دوستانش می برد. جلسه 
سه نفره آغاز می شود؛ باقری درمنی ریاست جلسه 
سه نفره را به عهده می گیرد و خطاب به بابک زنجانی 
و از قول نفر سوم حاضر در جلسه می گوید: به زودی 
بازداشت خواهی شد، اما من برای دور کردن تو از این 
مخمصه آمدم، باید برای اینکار حق الزحمه دوستمان 
را با یک چک 10 میلی��اردی پرداخت کنی و بدون 
توجه به عدم تمایل باب��ک زنجانی، باقری درمنی 
به مبلغ ده میلیارد کش��یده و به فرد سوم می دهد تا 
صحنه آرایی نمایش��ی از سوی باقری درمنی برای 
آغاز کلید خوردن سناریوی یک کاهبرداری بزرگ 

رقم بخورد.
با برگزاری جلسات بازپرسی و جلسات دادگاه حاا 
درمنی مدعی شده اس��ت بابک زنجانی ده میلیارد 
پول به او بدهکار اس��ت، اما بررسی های اطاعاتی 
نش��ان می دهد فرد مورد اش��اره )نفر سوم( به هیچ 
عنوان صاحب چنین پولی نه در حساب خود و نه در 

حساب افراد وابسته به خودش نشده است یعنی اصا 
چک وصول نشده است و سلطان قیر و بدهکار بزرگ 
بانکی یعنی باقری درمنی نقشه ای کشیده بوده تا 
بدین طریق مقدمه یک کاهب��رداری بزرگتر را از 
کاهبردار بزرگ بابک زنجانی فراهم کند که گویا 

به نتیجه نرسیده است.
در پی انتشار این خبر وکیل حمیدباقری درمنی دراین 
خصوص واکنش نشان داد و به یکی از رسانه ها گفت: 
باقری درمنی در تماس تلفنی از زندان اعام کرده 
است که از سال 85 ممنوع المعامله بوده و حق استفاده 
از چک را نداشته است که بخواهد برای بابک زنجانی 

چک 10 میلیارد تومانی بکشد.
وکیل باقری درمنی در حالی چنین ادعایی را از سوی 
موکل خود مطرح کرد که ی��ک فرد آگاه در پرونده 
باقری درمنی اظهار داش��ته این ادعا کذب محض 
اس��ت چرا که در بازرس��ی از منزل باقری درمنی و 
محل کار وی دسته چک های متعدد استفاده شده و 

استفاده نشده شرکت ها و سربرگ های سفید و امضا 
شده ای که فقط ازم بود پر شود پیدا شد که همگی 
این موارد صورت جلسه شده است و باقری درمنی 
از دسته چک های س��فید امضای دیگر افراد برای 

کار های خود نیز استفاده می کرده است.
وی با اشاره به اینکه در بازرسی های صورت گرفته در 
تاریخ های 14 تا 16 اسفندماه سال 1391 که از منزل 
و محل کار باقری درمنی و مسلمی و شرکت های 
وابسته صورت گرفته، این اس��ناد کشف شده و در 
صفحات جلد 68 پرونده موجود است، افزود: در جلد 
145 پرونده سند مربوط به ممنوع المعاملگی باقری 
درمنی موجود اس��ت که در آن تاریخ اجرای ممنوع 
المعاملگی وی سال 89 است نه سال 85.  به گزارش 
میزان، این منبع آگاه در ادامه عنوان کرد: گروه باقری 
درمنی که از تیم های مختلف تشکیل شده است یک 
تیم جعل حرفه ای نیز داشته که این افراد امکان جعل 

هر سندی را برای وی فراهم می کرده اند.

مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان 
تهرانب�ا بی�ان اینک�ه تعزیرات ب�ا هر نوع 
گران فروشی گوشت قرمز برخورد می کند،  
گفت: قیمت شیر خام در حال ثبات است و 
هم اکن�ون با قیمت 2000 توم�ان در بازار 

عرضه می شود.

محمد علی اسفنانی اظهارکرد: بازار لبنیات ثبات 
نسبی پیدا کرده است.

 مدی��ر کل س��ازمان تعزیرات حکومتی اس��تان 
تهران افزود: قیمت ش��یر خام در حال ثبات است 
و هم اکنون با قیمت 2000 تومان در بازار عرضه 

می شود.
وی اظهارکرد: ثبات قیمت ش��یر خام می تواند از 
نوسانات بی جهت قیمت این محصول جلوگیری 
کند. اس��فنانی تأکید کرد: با توجه به اعام قیمت 
شیر خام، قیمت محصوات لبنی کاهش 9 تا 11 

درصدی خواهند داشت.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران 
در خصوص نح��وه نظارت س��ازمان تعزیرات بر 

عرضه گوشت قرمز در بازار به باشگاه خبرنگاران، 
گفت: گش��ت های تعزیرات حکومتی به صورت 
مرتب در ح��ال رصد و نظ��ارت بر ب��ازار عرضه 
گوشت قرمز در فروش��گاه های پایتخت هستند 
لذا شهروندان تهرانی در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف در حوزه گران فروشی مراتب شکایت را به 
س��امانه 135 تعزیرات حکومتی اعام کنند تا با 
حضور مأموران گشت تعزیرات در محل با تمامی 

متخلفان و گران فروشان برخورد شود.

 لزوم برخورد قاطع دستگاه های نظارتی 
با  کم فروشی و گران فروشی

تکذیب ادعای باقری درمنی مبنی بر عدم استفاده از چک برای بابک زنجانی  

 تعزیرات با هر نوع گران فروشی 
گوشت قرمز برخورد می کند
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چهره ها

 سهمیه بندی و تغییر قیمت سوخت 
مطرح نیست 

بیژن نام��دار زنگنه، وزیر نفت گفت: 
تاکنون در دولت برای سهمیه بندی 
یا تغیی��ر قیمت س��وخت تصمیمی 

گرفته نشده است.
وی اف��زود: ب��ر اس��اس برآورده��ا، 
صاحب��ان حدود 10 میلی��ون خودرو 
و موتورس��یکلت فاقد کارت سوخت 
هس��تند و تا کنون یک میلیون و 200 هزار نفر برای صدور کارت سوخت 
مراجعه یا ثبت نام کرده اند. وزیرنفت گفت: طرح کنونی برای صدور کارت 
س��وخت با هدف مشخص شدن وضعیت سوخت خودروهاست و تا کنون 
برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت س��وخت در دولت تصمیم گیری نشده 

است.
زنگنه افزود: میزان قاچاق سوخت از کشور حدود 4 تا 5 میلیون لیتر است. 
وی اجاس اخیر اوپک را س��خت و تحت فش��ار ش��دید امریکا دانست و 
گفت: عمده فشارها به ایران در این اجاس را دو کشور همسایه داشتند و 

اقداماتشان غیردوستانه بود.
وزیر نفت افزود: در صورتی که با کاهش تولیدات مان موافقت می کردیم 
600 هزار بش��که از ظرفیت تولید و فروش نفت کشور کاسته می شد اما با 
اصرار ،جمهوری اسامی ایران از اجرای قطعنامه اجاس اخیر اوپک برای 

کاهش تولید مستثنی شد.
زنگنه گفت: روند فعلی بازار نشان می دهد که اقدام مثبت اوپک در کاهش 

تولید نفت پذیرفته شده است.
وی افزود: تهدیداتی متوجه اوپک است که برخی از آنها خارجی و بخشی 
دیگر داخلی است. زنگنه با اشاره به طراحی 27 فاز برای پارس جنوبی گفت: 
تا پارسال 21 فاز به مدار آمد و تا پایان امسال 4 فاز دیگر عملیاتی خواهد شد.

اولویت نخست تهران و کانشهرها
 رفع بدمسکنی است

محمدسعید ایزدی، دبیر شورای عالی 
شهرسازی و معماری گفت: اولویت اول 
پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ کشور، 
رفع بدمسکنی در پهنه سرزمینی است.

وی یادآور شد: همه شهرهای ما طرح 
جامع دارند و طرح های جامع شهری 
برای ما در حکم س��ند توسعه شهر و 
قانون هستند. در این قانون پیش بینی شده است که تا افقی مشخص، شهر 
تا چه اندازه ظرفیت دارد. همچنین مدیران شهرس��ازی و معماری در تهیه 
آسیب شناسی باید راهکارهای رسیدن به تعادل شهری را نیز بر اساس ویژگی 

های بومی شهرهای خود ارایه کنند.
این مقام مسئول همچنین گفت: مطالعاتی که انجام می شود باید نتیجه اش به 
این نقطه برسد که بتوانیم به برنامه ریزان مسکن در حوزه ستادی اعام کنیم 
که مستند به طرح های جامع مصوب و مطالعات انجام شده مدیران شهرسازی 

و معماری باید برنامه ریزی مسکن را برای شهرهای مختلف انجام داد.
ایزدی با طرح این پرس��ش که چرا در حال حاضر مسکن بدون متقاضی در 
کشور وجود دارد؟ بار دیگر بر تعیین اولویت های شهرسازی و شهری برای 
تامین مسکن تاکید کرد و گفت: اولویت یک تهران رفع بد مسکنی در پهنه 
سرزمینی و نه شهر است. در حال حاضر در منطقه 22 تهران که قرار بود 320 
هزار نفر س��اکن باشند بیش از 400 هزار نفر ساکن شده اند و همین نکته نیز 
توزیع نامتعادل جمعیت را نشان می دهد و مبین این مطلب است که ساخت 
وسازهای اضافی و خاف طرح جامع در آن منطقه از پایتخت رخ داده است. 
ما با انجام این مطالعات درصدد هستیم تا مشکات مربوط به زندگی و مسکن 

را که شهرسازی ما را دچار چالش کرده است برطرف کنیم.
دبیر شورای عالی شهرس��ازی و معماری ایران یادآور شد: در بخش مسکن 
شاهدیم که نگاه، نگاهی کاما مهندسی است در حالیکه باید این بخش بتواند 
برای مواردی همچون هم پیون��دی با طبیعت، پرهیز از تخریب بافت های 
ارزش��مند، باغات و مواردی از این دس��ت که عموما کیفیت زندگی شهر و 

شهروندان وابسته به آن است، پاسخی مناسب داشته باشد.
وی عدم توزیع جمعیتی را یکی از مشکات شهرهای مختلف ایران برشمرد 
و با ارایه نمونه هایی که تحت عنوان مغایرت اساسی به شورای عالی شهرسازی 
و معماری ارایه می شود از مدیران معماری و شهرسازی خواست تا به استناد 
تجریه های خود از 3 تا 4 دهه تهیه طرح های توس��عه شهری از ناکارآمدی 

طرح هایی که تهیه می شوند جلوگیری کنند.
ایزدی تصریح کرد: طرح های جامع باید توان حل مس��ایل شهرها را داشته 
باشند. معاون وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اجرای 
صحیح بازآفرینی شهری یادآور شد: از بازآفرینی شهری تصور اشتباهی شده 
است. در پنج سال گذشته تاش کردیم تا مس��یر از ریل خارج شده را به راه 

اصلی خود بازگردانیم.

دلیلی برای ادامه روند واردات برنج
 وجود ندارد

محمدصادق حسنی جوریابی، عضو 
کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس، گفت: از ابتدای سال تا 
کنون یک میلیون و 200هزار تن برنج 
وارد کشور شده در حالی که تنها نیاز به 

800هزار تن برنج وارداتی وجود دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای 
اسامی با اشاره به اینکه با توجه به واردات برنج مورد نیاز کشور دلیلی برای 
آزاد کردن واردات این محصول وجود ندارد، ادامه داد: در شرایط کنونی اقتصاد 
کشور تخصیص ارز 4 هزار و 200تومانی به واردات برنج که نیازی به آن نیست 

جز رانت و اختاص دلیل دیگری ندارد.
 در گذشته حدود 4 هزار تومان بود اما در حال حاضر به 12 هزار تومان رسیده 

که اختاف چندانی از نظر قیمتی با محصول تولید داخل ندارد
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسامی با بیان اینکه بر اساس قانون 
مصوب باید واردات کااهایی که در کشور تولید می شود ممنوع باشد و تاکید 
همگان بر حمایت از تولید داخل اس��ت، تصریح کرد: هیچ مانعی در مس��یر 
واردکنندگان برنج وجود ندارد و به راحتی می توانند میزان مدنظر خود را وارد 
کنند از سوی دیگر به کشاورزان برنج کار ظلم می شود و اجازه تغییر کاربری 

به ارازی آنها داده نمی شود.
عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسامی با 
تاکید بر اینکه با توجه به قیمت برنج کشاورزان توان تامین مخارج روزانه خود 
را ندارند، خاطرنشان کرد: قیمت هر کیلو برنج وارداتی در گذشته حدود 4 هزار 
تومان بود اما در حال حاضر به 12 هزار تومان رس��یده که اختاف چندانی از 
نظر قیمتی با محصول تولید داخل ندارد، با ادامه این روند قیمت برنج وارداتی 

از برنج ایرانی بیشتر می شود.

  اقتصادی  

رض��ا پدی��دار، رئی��س کمیس��یون ان��رژی و 
محیط زیست اتاق تهران با اشاره به بازی دوگانه 
آمریکا در خصوص محدودیت های ایجادش��ده 
درفروش نفت ایران ب��ه »حمایت« گفت: نفت 
ایران قابل حذف نیس��ت. با توج��ه به مرغوبیت 
نفت س��بک ایران و قیمت مناس��ب آن، هشت 
کش��ور مصرف کننده باوجود تحریم های نفتی 
ایران خواهان معافیت شدند. بنابراین در خصوص 
نفت ایران نمی توان یک سویه اقدام کرد چراکه 
بازار جهانی نفت به دلیل شرایط پرداخت و حمل 

آسان نفت ایران خواهان آن است.
وی در خصوص تبلیغات سیاس��ی آمریکا برای 
محدودی��ت در فروش نفت ای��ران، افزود: تمام 
تاش امریکا این است که قیمت نفت را در بازار 
جهانی به قیمت میانگین برس��اند که این قیمت 
میانگین موجب رش��د تورم در داخل کشورهای 
مصرف کننده مثل اروپا و امریکا نش��ود که این 
قیمت بین 60 تا 65 دار است. بنابراین آمریکا به 
دنبال سازوکاری است که نفت بر روی این قیمت 
به تعادل برسد و مابقی محدودیت های ایجادشده 
برای ایران تبلیغات و بازی سیاس��ی اس��ت که 

آمریکا برنده این بازی سیاسی نخواهد بود.
پدیدار با بیان اینکه ای��ران هرگز از اوپک حذف 
نخواهد ش��د، عنوان ک��رد: فروش نف��ت ایران 
هیچ گاه صفر نخواهد شد. تاش برای حذف ایران 
مستلزم از بین رفتن اوپک است. کاهش فروش 
نفت ایران به مثابه انفجار بمب در اوپک است. در  

اوپک برای تولید ایران س��همیه تعیین ش��ده که 
س��قف آن 3 میلیون و 780 هزار بشکه است. در 

این زمینه اوپک به اعضایش متعهد است.
این کارشناس انرژی بابیان اینکه ایران برای تولید 
و فروش نفت مشکلی ندارد، اظهار کرد: با توجه به 
سهمیه تعیین ش��ده برای تولید نفت ایران در حال 
حاضر بازی رس��انه ای بر س��ر فروش نفت ایران 
است. در این خصوص باید گفت که ایران از طریق 
بازاریابی و فرا بورس نفت خود را عرضه می کند و 
راهکارهای خ��ود را برای فروش نفت دارد و موانع 
را به راحتی از سر راه برداشته است. با توجه به پیش 
فروش نفت عربستان، برای تولید و عرضه نفت ایران 
مشکلی پیش نخواهد آمد و با توجه به بودجه سال 98 
که قیمت نفت 54 دار پیش بینی شده است تصور 
می کنم فروش ما بیش��تر از این مبلغ باشد. پدیدار 
معتقد است در بدترین ش��رایط که شورای امنیت 
سازمان ملل محدودیت های بیشتری را برای ایران 
تصویب کند که نخواهد کرد حداقل میزان فروش 
نفت برای ایران یک میلیون بشکه است که درآمد 
حاصل از آن کااهای استراتژیک را تأمین خواهد 
کرد و این میزان فروش به دلیل اینکه بر اس��اس 
معاهدات بین المللی است هیچ گاه صفر نخواهد شد. 
ما تجربه محدودیت های نفتی گذشته را داشته ایم 
و در این خصوص نیز معافیت هایی را شامل ایران 
کرده اند. بنابراین این سؤال که »آیا فروش نفت ایران 

صفر خواهد شد؟« از اساس اشتباه است.
حسن مرادی، کارش��ناس انرژی و استاد حقوق 

ان��رژی دانش��گاه تهران ب��ر این باور اس��ت که 
مهم ترین عامل کاهش قیمت نفت اختاف بین 
اعضای اوپک اس��ت. وی در این خصوص بیان 
کرد: اوپک قبل از اینکه چوب دش��منی امریکا با 
برخی از اعضا مثل ایران را بخورد چوب اختافات 
را می خورد یعن��ی اگر قیمت نفت در دنیا کاهش 
پیدا کرد متهم ردیف اول آن اختافات بین اعضا 
است و کج سلیقگی و سرسپردگی برخی اعضا به 
قدرت های جهانی ازجمله عربستان سعودی است 
که متأس��فانه به اختافات دامن میزند و تاش 
دارد که در جهت منویات آمریکایی ها قیمت نفت 
را به شدت پایین بیاورد که اجاس اخیر اوپک در 

جهت رفع آن اقدام کرد.
وی با بیان اینکه تصمیم قطر برای خروج از اوپک 
یک حرکت اعتراضی به سیاست های برخی اعضا 
اس��ت، افزود: چراکه قطر مایل نیس��ت در کنار 
بازیگرانی مثل عربس��تان ادامه کار دهد. اگرچه 
صادرات قطر بیش از 600 هزار بش��که نیست و 
حجم باای��ی از تولید اوپک را به خود اختصاص 
نمی دهد اما به هرحال یکی از ش��رکایی اس��ت 
که بیرون رفتن آن بدون ایجاد تنش و مش��کل 
نخواهد بود و با بیرون رفتن قطر یکی از پایه های 

دوازده گانه اوپک سست خواهد شد.
مرادی بابیان اینکه ای��ران نیز از کانال های خود 
اعتراض خ��ود را عمل��ی کرد، گفت: ش��کایت 
ایران در دیوان اهه مس��موع ب��ود و طبق قرار 
موقت دیوان اهه جامعه جهانی موظف اس��ت 

چه در محصوات غذای��ی و چه در محصوات 
داروی��ی نیازهای ایران را تأمی��ن کند و بنابراین 
برخی کش��ورها از انجام مبادله با ایران مستثنی 
ش��دند. همه این ها  باعث می ش��ود که س��طح 
فروش ایران کمتر از میزان فعلی نشود و ما حتی 
می توانیم با متقاعد کردن دوستان دیگری در دنیا 
حجم بیش��تری از محصوات خود را بفروشیم و 
با تبدیل فراورده ه��ای دیگر نفتی بتوانیم در این 
مورد هم حرفی در دنیا برای گفتن داشته باشیم. 
این کارش��ناس انرژی بر این باور است که نفت 
ایران قابل حذف از بازار جهانی نیست و این یک 
واقعیت اس��ت. ب��ا توجه به ش��رایط جهانی این 
اجازه را ب��ه امریکا را نمی دهد ک��ه نفت ایران را 
حذف کند. به همین جهت آمریکا هش��ت کشور 
را مشمول معافیت نفتی ایران کرد. باید گفت که 
اذن در شیء، اذن در لوازم آن است، درواقع وقتی 
کشورها اجازه داش��ته باشند نفت ایران را بخرند 
پس باید از ابزار و سیس��تم مالی ازم برای خرید 
نفت ایران نیز برخوردار باشند. بنابراین ایران این 
اجازه را دارد تا از سیستم های مالی بین المللی پول 
دریافت کند و در تأمین نیازهای اساس��ی خود به 
کار برد و می توان گفت همه مس��ائل تحریم ها 

بازی رسانه ای آمریکاست. 
اما غامحسین حس��ن تاش، عضو هیأت علمی 
موسسه مطالعات بین المللی انرژی معتقد است 
که علت اصلی کاه��ش قیمت نفت در چندماهه 
اخیر وضعیت عرضه و تقاضا است. در سال 2018 
تنها افزایش عرضه غیر اوپک )نسبت به 2017( 
حدود 800 هزار بش��که در روز بیشتر از افزایش 
تقاضا جهانی در این سال بوده است و پیش بینی ها 
نشان می دهد که در سال 2019 نیز افزایش تولید 
نفت غیر اوپک نسبت به 2018 حدود 500 هزار 
بشکه بیش��تر از میزان افزایش تقاضای جهانی 
خواهد بود و وقتی عرضه نسبت به تقاضا سبقت 
داشته باشد طبعاً قیمت کاهش می یابد؛ اما مسئله 
تحریم های ایران نیز بی تأثیر نبوده است. دولت 
و خصوصاً ش��خص ریاس��ت جمهوری امریکا 
جوس��ازی زیادی ب��رای صفر ک��ردن صادرات 
نف��ت ایران داش��تند و حاا عم��ًا در این زمینه 
شکس��ت خورده و مقداری عقب نشینی کرده اند 
و طبیعتاً این جوس��ازی ها و عقب نشینی نسبی 

از آن، بر فرازوفرود قیمت اثر روانی داشته است.
وی در خصوص توافق اخیر اوپک بر روی کاهش 
تولید نفت عنوان کرد: هدف همکاری های روسیه 
و عربستان و به عبارتی همکاری های بعضی غیر 
اوپکی ها با اوپک عمدتاً کنترل تولید نفت ش��یل 
در امریکا است به این معنا که قیمت را در دامنه ای 
نگهدارند که نفت شیل آمریکا اقتصادی تر و تولید 
آن بیشتر نشود و هم اکنون قیمت نفت درواقع در 
دامنه موردنظر این کشورهاست اما باوجوداین امر 
با تصویب کاهش تولید در اوپک قیمت ها قدری 

افزایش خواهد یافت.

اخبار کوتاهکارشناسان در گفت وگو با »حمایت«:

امروز؛ آخرین مهلت 
ثبت نام کارت سوخت المثنی

فرآیند ثبت نام برای دریافت کارت سوخت المثنی که از سوم آذرماه 
آغاز ش��ده بود، امروز )24 آذرماه( به پایان می رس��د. با قطعی شدن 
بازگش��ت کارت س��وخت، مالکان خودرو یا موتور سیکلتی که فاقد 
کارت س��وخت هستند، موظف ش��دند برای ثبت نام کارت سوخت 
المثنی به چهار طریقی که از س��وی ش��رکت ملی پاایش و پخش 
فرآورده های نفتی اعام شد، اقدام کنند. امروز آخرین مهلت ثبت نام 
این افراد است و به گفته س��خنگوی شرکت ملی پاایش و پخش 
فرآورده های نفتی، هنوز این ش��رکت در مورد تمدید فرآیند ثبت نام 
تصمیم نگرفته است. اس��ماعیلی گفت: تاکنون بیش از یک و نیم 
میلیون نفر به صورت حضوری و غیرحضوری ثبت نام موفق داشته اند 
که 300 هزار نفر از این افراد روز گذشته اقدام به ثبت نام کرده اند. وی 
ادامه داد: هنوز مشخص نیست مهلت ثبت نام تمدید شود یا خیر؛ اما 

احتمال تمدید آن زیاد است.

قیمت گوشت گوسفندی 
در آستانه 70هزار تومان

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه 
بدون دنبه برای مصرف کننده به حدود 70 هزارتومان رسیده است، 

گفت:قاچاق بی رویه و کمبود دام دلیل این امر است.
علی اصغر ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی در دو هفته 
گذشته در بازار افزایش چشمگیری داشته است، اظهارداشت:در این 
مدت، هر هفته سه مرتبه با افزایش قیمت گوشت گوسفندی مواجه 
بوده ایم. وی افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه 
تحویل به مغازه دار بین 62 تا 63 هزارتومان و برای مصرف کنندگان 
حدود 68 تا 69 هزارتومان است. رییس اتحادیه گوشت گوسفندی 
درباره دایل این گرانی توضیح داد: متاسفانه با کمبود شدید دام در 

بازار مواجه هستیم و دام از کشور قاچاق می شود.
ملکی با اشاره به خروج جمعیت زیاد دام از کشور از راه قاچاق، گفت: 
هم دام سنگین و هم دام سبک به صورت قاچاق از کشور خارج می 
شود و همین امر سبب ش��ده قیمت دام افزایش زیادی داشته باشد، 
وقتی هم که دام گران می شود روی نرخ گوشت تاثیرگذار می گذارد. 
وی افزود: این مسائل، برای زیرمجموعه های اتحادیه نیز مشکاتی 

را ایجاد کرده و ما وظیفه داریم در این زمینه اطاع رسانی کنیم.

سرنوشت خدمات پس از فروش 
لوازم خانگی خارجی

در حالی ک��ه برخی از ش��رکت های خارجی از ایران خارج ش��ده اند، 
ابهامات��ی در رابطه با وضعیت خدمات پ��س از فروش آن ها مطرح 
است. در این زمینه رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می گوید 
که نمایندگی و ش��رکت های طرف حس��اب ایرانی موظف به ارائه 
خدمات طبق قرارداد هس��تند. محمد طحان پ��ور، رییس اتحادیه 
فروش��ندگان لوازم خانگی گفت: شرکت های لوازم خانگی خارجی 
با اعمال تحریم های آمریکا از بازار ایران خارج نشده اند و در شرایط 
فعلی تنها امکان واردات محصول جدید به ایران را ندارند. وی افزود: 
با این حال شرکت ها و نمایندگی های عرضه کننده محصوات لوازم 
خانگی خارجی موظف هستند طبق قرارداد فی مابین به مشتریان خود 

خدمات پس از فروش ارائه کنند.
رییس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی خاطرنش��ان کرد: تمام 
محصوات وارداتی که طبق روال قانونی به کشور وارد شده اند دارای 
خدمات پس از فروش 10 ساله هس��تند و مشتریان نگرانی از بابت 
خروج شرکتهای خارجی از بازار ایران نداشته باشند زیرا نمایندگی ها 
در زمان ورود کاا تمام شرایط ارائه خدمات را پذیرفته اند. وی تاکید 
کرد: کاای مورد نیاز خریداران در سطح بازار وجود دارد اما به واسطه 
رکود و عدم تمایل مشتریان به خرید، خرید و فروشی در بازار صورت 

نمی گیرد.

جزییات محدودیت ها در 
خرید و فروش اوراق تسهیات مسکن

خرید و فروش اوراق تسهیات مسکن در حال حاضر از سوی دو بانک 
عامل بخش مسکن و بانک ملی عرضه می شود که از سوی شورای 
پول و اعتبار برای هر کدام از این دو نماد، محدودیت هایی تعیین شده 
است. ش��ورای پول و اعتبار در مصوبه 28 مهر ماه 1394 در خصوص 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیات مسکن بانک عامل بخش 
مس��کن برخی محدودیت هایی در خرید و فروش این اوراق تصویب 
و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط از جمله بانک مذکور و فرابورس 
ایران اباغ کرد. این شورا در خصوص محدودیت زمانی عدم فروش 
اوراق تسهیات مسکن توسط خریداران این برگه ها در کلیه نمادهای 

معاماتی اوراق تسهیات مسکن را به مدت 4 ماه اعام کرد.
با این حال ش��ورای پول و اعتبار محدودیت ع��دم فروش برگه های 
تسهیات مسکن توسط خریداران این اوراق برای نمادهای تسه ای 
که فقط 4 ماه تا پایان معامات آن در بازار فرابورس ایران باقی مانده 
است را قابل اعمال ندانست. با این حساب در مقطع زمانی کنونی، اوراق 
تسهیات مسکن صادره در ماه های دی، بهمن و اسفند سال 1395 و 
فروردین ماه 1396 با نمادهای معاماتی تسه 9510، تسه 9511، تسه 

9512 و تسه 9601 مشمول محدودیت مذکور نیستند.
یکی دیگر از محدودیت های خرید و فروش اوراق تسهیات مسکن، 
محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 برگه 
برای هر کد معاماتی و در هر جلسه معاماتی است؛ به معنای دیگر، هر 
فرد متقاضی می تواند روزانه حداکثر 160 برگه اوراق تسهیات مسکن 
متعلق به بانک عامل بخش مسکن را خریداری کند اما نمی تواند برگه 

های خریداری شده را تا 4 ماه از زمان خرید، به فروش برساند.
در صورتی که خریداران اوراق تس��هیات مسکن، محدودیت های 
اعام ش��ده را رعایت نکنند، کلیه معامات مربوطه باطل و سفارش 
های ثبت شده حذف می شود ضمن اینکه موضوع به مرجع رسیدگی 
به تخلفات ارجاع خواهد شد. گفتنی است اعتبار کلیه اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیات مسکن صادره جهت اخذ تسهیات تا یک ماه پس از 
توقف نماد معاماتی آن در بازار فرابورس ایران اس��ت. به این معنا که 
اگر تاریخ یکی از نمادهای اوراق تسهیات مسکن منقضی شده و نماد 
مذکور در فرابورس دیگر قابل خرید و فروش نباشد، دارنده این اوراق می 
تواند تا یک ماه از زمان توقف نماد معاماتی، تسهیات مسکن را از بانک 
عامل بخش مسکن دریافت کند. بر اساس این گزارش، فرابورس ایران 
در خصوص نمادهای اوراق تسهیات مسکن بانک ملی )تملی( نیز 
محدودیت هایی تعیین کرده که خریداران این برگه ها و نیز متقاضیان 

دریافت وام مسکن بانک ملی می بایست به آن توجه داشته باشند.
اعتبار کلیه اوراق تسهیات مسکن بانک ملی با نماد تملی جهت خرید و 
فروش در بازار فرابورس همانند اوراق تسهیات مسکن صادره از بانک 

عامل بخش مسکن با نماد تسه، به مدت 2 سال از زمان صدور است.
همچنین اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیات تا یک 

ماه پس از توقف نماد معاماتی آن در بازار فرابورس ایران خواهد بود.
خاطرنشان می شود محدودیت حجمی هر بار سفارش خرید و حداکثر 
تعداد اوراق تسهیات مسکن بانک ملی )تملی( که در هر سفارش قابل 
خریداری است، به تعداد 240 برگه تعیین شده است. به عبارت دیگر 
امکان خرید اوراق تسهیات مس��کن بانک ملی از اوراق تسهیات 

مسکن بانک عامل بخش مسکن بیشتر است.

قیمت نفت در چند ماه گذشته با نوسانات زیادی روبرو بود که یکی از دایل آن تأثیر و نقش 
فرزانه دیانتی
 گروه اقتصادی 

نف�ت ای�ران در بازاره�ای جهانی بوده اس�ت.  در پ�ی آن بود ک�ه اعضای اوپ�ک و دیگر 
صادرکنندگان نفت در وین کاهش یک میلیون و 200 هزار بشکه ای نفت  را مصوب کردند 
و طب�ق این نشس�ت، ای�ران از کاهش تولی�د نفت معاف ش�د. »حمای�ت« در گفت وگو با 

کارشناسان حوزه انرژی این موارد را مورد بحث قرار داد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

انرژیپولی مالی

تاش شبکه های مجازی غیررسمی 
برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز

با توجه به روند کاهشی نرخ ارز در بازار و تقویت مداوم ارزش پول ملی، برخی کانال های ناشناخته مجازی با 
انتشار جمات جعلی در مورد »وضعیت اقتصادی کشور«، »هزینه بر بودن پایین نگاه داشتن قیمت ارز برای 
بانک مرکزی« و انتساب آن به عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، تاش می کنند نسبت به بازار 
پول و ارز در بین مردم نگرانی ایجاد کنند. بانک مرکزی با اش��اره به برخی جمات جعلی منتسب به رئیس 

کل این بانک اعام کرد: مردم توجهی به اخبار غیر رسمی بازار پول و ارز نکنند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر کنترل بازار ارز از سوی بانک مرکزی، از ایجاد ثبات در بازار در مسیر 
هدف تعیین شده خبر داد. عبدالناصر همتی گفت: »آنچه در روزهای اخیر در بازار ارز شاهد آن هستیم روند 
طبیعی تعدیل تدریجی قیمت ارز در مسیر واقعی شدن آن است و  بانک مرکزی به دور از هیجانات غیرضرور 

و با تدبیر ازم بازار را مدیریت و هدایت می کند.«
این اظهارات در شرایطی است که هفته گذشته شاهد روند نزولی قیمت ها در بازار ارز و سکه بودیم. قیمت 
هر دار آمریکا روز چهارشنبه به قیمت 9 هزار و 500 تومان در بازار و 9 هزار و 900 تومان در صرافی ها رسید 
و روز پنج شنبه نیز با نوسانی رو به افزایش در کانال 10هزار تومانی بود. فعاان بازار با اشاره به اقدامات موثر 
بانک مرکزی می گویند بازار ساز در تاش برای کنترل قیمت هاست و هر گونه افزایش و کاهش هیجانی 

توسط بانک مرکزی خنثی می شود. 
روز پنج شنبه نوسان قیمت س��که در بازار نیز اندک بود. در جریان معامات پنجشنبه 22 آذرماه، هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و 660 هزار تومان شد. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم سه میلیون و 470 هزار تومان خرید و فروش شد.  هر قطعه نیم سکه یک میلیون و 850 تومان، 
ربع س��که یک میلیون و 70 هزار تومان و سکه یک گرمی 650 هزار تومان بود. هر اونس طا در بازارهای 

جهانی 1244 دار و 50 سنت و هر گرم طای 18 عیار 319 هزار و 700 تومان بود.

ضرورت کاهش بیشتر 
تولید نفت اوپک  

کاهش تولید نفت که اخیرا میان اوپک و متحدانش توافق شده است، بازارهای نفت جهانی را در نیمه اول 
سال 2019 متعادل خواهد کرد اما پس از آن ممکن است به اقدامات جدی تری در این زمینه نیاز باشد.

اگر عربستان سعودی، روسیه و سایر کشورهای مشارکت کننده در ائتاف معروف به اوپک پاس، تولیدشان 
را همان طور که وعده داده اند در 6 ماه نخس��ت سال 2019 به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند، 
عرضه و تقاضای جهانی متعادل خواهد شد. با این همه، آمار اوپک نشان می دهد روند رشد تولید شیل آمریکا 
به معنای آن است که این تولیدکنندگان برای جلوگیری از اشباع عرضه در سه ماهه چهارم، باید کاهش تولید 
را تقریبا دو برابر کنند. قیمت نف��ت در روند نزولی باقی مانده و با وجود موافقت اوپک و متحدانش با کاهش 
تولید که هفتم دسامبر اعام شد، در حدود 60 دار در هر بشکه معامله می شود. معامله گران نگرانند که رشد 
باای تولید آمریکا و رشد ضعیف مصرف سوخت به اشباع عرضه منجر شود. مشاوران شرکت “ریستاد انرژی” 
معتقدند کاهش تولید برای اطمینان از بهبود فوری قیمت نفت کافی نخواهد بود. با این حال این تصمیم مثل 
یک هدیه کریسمس برای صنعت شیل آمریکا است که رشد بی وقفه تولیدش در نیمه دوم سال 2019 و فراتر 
از آن نیز ادامه خواهد یافت. اوپک در گزارش دسامبر خود، پیش بینی درباره میزان عرضه و تقاضای جهانی در 
سال 2019 را تقریبا بدون تغییر حفظ کرد اما این گروه برآوردش از میزان نفتی که در سال آینده عرضه خواهد 
کرد را 90 هزار بشکه در روز کم کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، رشد تولید خارج از اوپک که محرک اصلی 
آن شرکتهای حفاری شیل آمریکا هستند، در سال 2019 بیش از تقاضای جهانی خواهد کرد و 2.16 میلیون 
بشکه در روز رشد می کند در حالی که رش��د تقاضا برای نفت تنها 1.29 میلیون بشکه در روز خواهد بود. در 
گزارش اوپک خاطرنشان شده که بازارهای جهان ممکن است در نیمه دوم سال 2019 با اشباع عرضه مواجه 
شوند و حتی اگر محدودیت عرضه که اخیرا توافق شده است اجرایی شود، همچنان حدود یک میلیون بشکه 

در روز مازاد عرضه در سه ماهه چهارم سال 2019 وجود خواهد داشت.

در حالی که قرار بود ایحه بودجه ۹8 بعد از تعطیات نمایندگان 
به مجلس و در 25 آذرم�اه با حضور رئیس جمهوری به مجلس 
ارس�ال ش�ود که با توجه به تصمیمات جدید برای انجام برخی 
اصاحات، احتماا تقدیم ایحه به پایان آذرماه موکول می شود. 
خبرها حکایت از آن دارد که این اصاحات در سقف منابع بودجه 
عمومی با محوریت اصاح س�هم صندوق توسعه ملی صورت 
می گیرد. براس�اس قوانین بودجه ای، دولت موظف است سال 
آینده 34 درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این 
رقم در بودجه به دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود؛ 
اما ظاهرا حداقل سهم صندوق در سال آینده باید 20 درصد باشد.

بهروز نعمتی، نماینده مجلس از به تعویق افتادن ارسال ایحه بودجه 98 به 
مجلس خبر داد و اعام کرد که پس از انجام اصاحات مورد نظر، ایحه 
به مجلس ارسال می شود. البته نعمتی تاریخ دقیقی برای تقدیم ایحه به 
مجلس اعام نکرده است و با توجه به عدم اطاع رسانی سازمان برنامه 
و بودجه، دقیقا مشخص نیست ایحه دخل و خرج سال 98 چه زمانی به 

مجلس ارسال خواهد شد.

   تغییرسهم صندوق توسعه ملی
اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که اصاحات مذکور باید در سقف منابع 

بودجه عمومی با محوریت اصاح سهم صندوق توسعه ملی انجام شود. 
دولت سقف بودجه عمومی برای سال آینده را 433 هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته بود. طبق قانون از محل فروش نفت باید 14 درصد سهم 
شرکت ملی نفت و 32 درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این 
دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی های سرمایه های 
می تواند به عنوان منابع بودجه پیش بینی شود. اما برای سال آینده سهم 
34 درصدی صندوق به دلیل تعهدات هزینه ای پیش بینی شده در بودجه 
صفر ش��ده بود. به عبارتی دولت قصد داش��ت به دلیل محدودیت های 
فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به 
جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند. اما اخبار 
حکایت از آن دارد که دولت در سال 98 فقط 14 درصد از سهم صندوق 
را می توان��د در بودجه هزینه کند و 20 درصد باقیمانده را باید به صندوق 

توسعه ملی واریز کند.

   احتمال افزایش درآمدهای مالیاتی
همچنین بر اساس اعام منابع رسمی، یکی از اصاحات احتمالی ایحه 
بودجه مربوط به وضعیت درآمدهای مالیاتی اس��ت. آنگونه که نوبخت، 
رییس سازمان برنامه و بودجه اعام کرده بود دولت برای سال آینده رشد 
13 درص��دی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته اس��ت اما با توجه به 
احتمال کسری بودجه در سال آینده، میزان درآمد مالیاتی پیش بینی شده 

)126 هزار میلیارد تومان( با تغییر مواجه خواهد شد تا جبرانی برای کسری 
بودجه باشد. البته ابهامات در زمینه مربوط به مالیات برای سال آینده بسیار 
زیاد است و باید منتظر ماند و دید سازمان برنامه و بودجه چه رویکردی برای 

افزایش درآمدهای این بخش در نظر خواهد گرفت.
در این میان در صورت شفافیت فهرست مربوط به معافیت های مالیاتی که 
نوبخت نیز بر آن تاکید کرده، می توان به اصاح صف معافیت ها و به تبع 
آن افزایش درآمدهای مالیاتی امیداوار بود که البته برای ایجاد هر گونه تغییر 

در معافیت ها، نظر مجلس فصل الخطاب خواهد بود.
افزایش درآمدهای مالیاتی در حال حاضر با اما و اگرهایی رو به روست اما 
تاکید دولت بر افزایش پایه ه��ای مالیاتی از طریق کاهش معافیت های 
مالیاتی و شناسایی فرارهای مالیاتی است که می تواند در شرایط افزایش 
تورم ضمن اینکه به افزایش درامد دولت منجر شود، فشار کمتری بر اقشار 

ضعیف وارد کند. 

  کاهش هزینه های بودجه
اخبار واصله از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه در اصاحاتی که 
برای ایحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزینه ها همچون هزینه های 

مربوط به دستگاه های اجرایی را مدنظر قرار داده است.
درواقع دولت تاش خواهد کرد تا با کاهش هزینه ها و مصارفی که در ایحه 
بودجه پیش بینی کرده بود، زمینه را برای جبران کسری بودجه فراهم کند. 

تغییرسهم صندوق توسعه ملی  و کاهش هزینه ها برای سال آینده در دستور کار دولت است

 تاخیر در ارائه ایحه بودجه ۹۸

 نفت ایران قابل حذف نیست



511/15آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 232/970685آقای سید علی سیدی احمداباد به موجب شکایت خانم ام البنین باروئی به اتهام توهین سرقت تحت تعقیب 
می باشد؛ به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز مواد 174 قانون آیین دادرسی کیفری م  در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف 
است ظرف یک ماه در شعبه 232 دادیاری  دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 2 مشهد واقع در خیابان کوهسنگی حاضر و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید، در صوت عدم حضور تا موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
دادیار شعبه 232 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 2 مشهد

512/16مفقودی برگ کمپانی و برگ سبز
اینجانب ناهید همتی عطائی مالک خودرو س�واری س�مند ایکس 7 مدل 1383 به شماره انتظامی 
36-795 م 21 وش�ماره  موتور 12483035559 و ش�ماره شاسی 83216299 بعلت فقدان اسناد 
فروش و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارد. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت مراجعه نمایند. بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرراقدام خواهد شد.
کاشمر

512/17آگهی مزایده اموال غیر منقول
زمان برگزاری مزایده:1397/10/17 ؛ نوبت مزایده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمر؛ به موجب پرونده 
کاسه 970406 اجرایی محکوم علیه آقای ابوالقاسم اسکندری محکوم ا ست به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلون و پانصد هزار تومان اصل 
خواس�ته و پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد و پنج هزار و پانصد تومان هزینه دادرس�ی وحق الوکاله وکیل در حق محکوم له آقای جواد 
سلیمانی با توجه به عدم پرداخت دین یک باب مغازه تجاری به مساحت 79/2 مترمربع پاک ثبتی 7850 فرعی از 3027 اصلی بخش یک 
واقع در کاشمر خیابان شهید منتظری جنوبی سمت راست نبش میان  معرفی وتوقیف که بر اساس نظریه کارشناسی مبلغ 1/860/000/000 
ریال ارزیابی که در تاریخ 1397/10/17 ساعت 10 صبح با حضور نماینده دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمر  از طریق 
مزایده به فروش خواهد رسید. قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار  و ده درصد قیمت کل 
مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از ملک ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای 

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

512/18آگهی مزایده اموال غیر منقول
زمان برگزاری مزایده:1397/10/19 ؛ نوبت مزایده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمر؛ به موجب پرونده 
کاسه 960683 اجرایی محکوم علیه 1- شرکت درایمن بارثاوا 2- آقای سجاد یوسف پور محکومند به پرداخت مبلغ 696013337 ریال 
باقیمانده محکوم به در حق آقای هادی غامی و پرداخت مبلغ 35/750/000 ریال نیم عشر اجرایی با توجه به عدم پرداخت دین یک واحد 
صنعتی مربوط به ش�رکت درایمن بارثاوا واقع در ش�هرک صنعتی کاشمر خیابان تاش نبش تاش 5 قطعات 309 و 310 به مساحت عرصه 
1988 مترمربع و اعیان 714/20 مترمربع معرفی وتوقیف که بر اساس نظریه کارشناسی کل عرصه و اعیان و امتیازات مبلغ 6/194/600/000 
ریال ارزیابی که در تاریخ 1397/10/19 ساعت 10 صبح با حضور نماینده دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمر  از طریق 
مزایده به فروش خواهد رس�ید. قیمت مزایده از مبلغ کارشناس�ی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذارو ده درصد قیمت کل 
مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از ملک ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای 

احکام حاضر تا  ترتیب بازدید آنان از ملک داده شود. 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کاشمر-اکبری

512/19آگهی مزایده اموال غیر منقول
زمان برگزاری مزایده:1397/10/22 ؛ نوبت مزایده:نوبت اول؛ محل برگزاری مزایده: اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمر؛ به موجب پرونده 
کاس�ه 960425 اجرایی محکوم علیه آقای علی س�ید قاس�م هاشمی محکوم ا س�ت به پرداخت مبلغ 71/502/500 ریال اصل خواست و 
اجرت المثل ایام تصرف و هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس در حق خانم مریم نداف کاته و محمد بیقرار عارفی و پرداخت مبلغ 
3/575/125 ریال نیم عشر اجرایی با توجه به عدم پرداخت دین و با تقاضای محکوم له مازاد پاک ثبتی 2790فرعی از 3026 اصلی 
بخش یک مالکیت محموم علیه توقیف که بر اس�اس نظریه کارشناس�ی کل پاک مبلغ 3/803/546/000 ریال ارزیابی که در تاریخ 
1397/10/22 س�اعت 10 صبح با حضور نماینده دادس�تان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمر  از طریق مزایده به فروش 
خواهد رس�ید. قیمت مزایده از مبلغ کارشناس�ی شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذارو ده درصد قیمت کل مزایده فی 
المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد.متقاضیان در صورت تمایل بازدید از ملک ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای احکام 

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

512/20آگهی مزایده اموال منقول
ب�ه موجب پرونده کاس�ه 970170 ارجاعی محک�وم علیه آقای علی الوی کاهه فرزند محمدرضا محک�وم گردیده به پرداخت مبلغ 
94/820/000 ری�ال بعن�وان اصل خواس�ته در ح�ق محکوم له آقای حس�ن رجبیان و پرداخ�ت مبلغ 4/741/000 ری�ال بعنوان نیم 
عش�ردولتی . با توجه به اس�تنکاف نامبرده از پرداخت محکوم به ، ش�خص ثالث آقای محمدرضا الوی )پدر محکوم علیه( اقدام به 
معرفی یک دس�تگاه پوک شکن پسته س�اخت شرکت آذرماشین تبریز نموده است و به مبلغ 65/000/000 ریال ارزیابی و قرار است 
از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده بصورت حضوری و در مورخه 1397/10/16 راس ساعت 10 صبح در محل اجرای دادگاه عمومی 
حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد. فروش از قیمت کارشناس�ی ش�روع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. ده درصد 
بهای مورد مزایده از برنده اخذ و الباقی ظرف یک ماه از موعد مزایده به حس�اب س�پرده دادگس�تری نزد بانک ملی واریز و رس�ید 
آنرا ارائه و اا ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د. انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی و عدم 

اعتراض به مزایده خواهد بود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خلیل آباد

512/21رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای اس�داله صحرایی دارای شناسنامه ش�ماره به شرح دادخواست به کاسه 284/97 از این شورا درخواست گواهی 
حص�ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ن�وروز علی صحرائی به شناس�نامه 0792697733 در تاریخ 1344/6/3 در 
اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- محمد صحرایی فرزند نوروزعلی متولد 
1302/3/5 کدمل�ی 0792697741 فرزن�د متوفی 2- قربانعلی صحرایی فرزند نوروزعل�ی متولد 1304/4/7 کدملی 0792697758 
فرزن�د متوفی 3- علی صحرایی فرزند نوروزعلی متولد  1311/8/6کدملی 0792698101 فرزند متوفی 4- ش�هربانو صحرایی فرزند 
نوروزعل�ی متول�د 1320/3/1 کدمل�ی 0794593831 فرزند متوفی5- فاطم�ه صحرایی فرزند نوروزعلی متول�د1323/3/1 کدملی 
0794563899 فرزن�د متوفی 6- اس�داله صحرای�ی فرزند نوروزعلی متول�د 1330/1/1 کدمل�ی 0794563953 فرزند متوفی 7- 
مرواری�د صحرایی فرزند نوروزعلی متول�د 1334/1/1 کدملی 0794564038 فرزند متوفی 8- تاج بی بی صحرایی فرزند نوروزعلی 
متولد 1336/1/12کدملی 0794564100 فرزند متوفی9- بی بی جان ابراهیم نژاد دهمیانی فرزند اسمعیل متولد 1301/8/26 کدملی 
0900531134 همس�رمتوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
دبیرخانه شورا شعبه ریوش شورای حل اختاف شهرستان کوهسرخ

512/22رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای دانیال حکمتی دارای شناس�نامه ش�ماره 0740201352به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 4/970165از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حجی محمد حکمتی به شناسنامه 35 در تاریخ 1397/8/9 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- دانیال حکمتی فرزند حجی محمد به 
ش.ش 0740201352 متولد 1372/6/7 پسر متوفی 2- نسیم حکمتی فرزند حجی  محمد به ش.ش 0740056050 متولد 1369/3/17 
دخت�ر متوفی 3- زیبا حکمتی فرزند حجی محمد به ش.ش 0740621548 متولد 1384/7/21 دختر متوفی 4- نلیوفر ناصری مقدم 
فرزندسعیدی به ش.ش 532 متولد 1349/1/26 همسرمتوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی 

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

512/23آگهی
محکوم له:س�عید نمازی فرزندناصر؛ محکوم علیه: آقای محمدرضا درویش فرزند رس�ول؛   پیرو آگهی های منتش�ره  بدینوسیله به 
آقای محمدرضا درویش فرزند رس�ول که مجهول المکان می باش�د اباغ می شود طبق اجرائیه صادره در پرونده کاسه 970182 به 
موجب دادنامه شماره 9709975194900260 مورخ 1397/06/24 صادره از شعبه دوم محکوم علیه محکوم است1- به پرداخت مبلغ 
300/000/000 ریال بابت سفته به شماره 746874بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیرتادیه از تاریخ طرح شکایت 1397/5/1 
لغایت یوم الوصول که بر اس�اس ش�اخص نرخ تورم اعامی از ناحیه بانک مرکزی در اجرای احکام مدنی محاس�به خواهدش�د.2- 
پرداخت مبلغ 8/884/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له 3- پرداخت 5 درصد حق ااجرا دولتی در حق صندوق دولت 
می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم 
له، یا اباغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتش�ار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتش�ار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

گردد.در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گناباد

512/24رأی شورا
کاس�ه پرونده:97/364؛ شماره احکام:632 ؛ مرجع رس�یدگی کننده شورای حل اختاف بجستان؛ تاریخ:1397/8/27؛ رأی شورا: 
در خصوص دعوی خواهان اقای امیر رشیدی فرزند محمد حسن به نشانی بجستان میدان گلها استیک فروشی رشیدی به طرفیت 
خوانده آقای مرتضی برجس�ته فرزند حس�ن به نش�انی :فعا مجهول المکان به خواس�ته ی مطالبه ی وجه یک فقره چک به شماره 
298933/44 مورخه 1397/5/8 و به مبلغ پنج میلیون وهفتصد هزار ریال عهده بانک ملت به انضمام هزینه دادرس�ی و خس�ارت 
تاخیرتادیه و بدین وش�رح که خواهان اعام نموده خوانده از بابت صدوریک فقره چک با مش�خصات فوق الذکر نسبت به این جانب 
مدی�ون و بده�کار می باش�د و به رغم مراجعات مکرر از پرداخت دین خود امتناع م�ی ورزد و تقاضای محکومیت وی را به پرداخت 
اصل بدهی به انضمام خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرسی نموده است و در مقابل خوانده به رغم اطاع از وقت رسیدگی )از طریق 
نشرآگهی در روزنامه(در جلسه حاضر نگردیده و هیچ گونه ایحه و دفاعیه ای ارسال نداشته است و نظر به اینکه وجود اصل چک 
در ید خواهان دالت بر بقای دین و ظهور در اش�تغال ذمه خوانده را دارد و با عنایت به این که با صدور گواهینامه ی عدم پرداخت 
از سوی بانک محال علیه عدم کارسازی وجه چک در سررسید احراز شده است و با توجه به اصل تجریدی بودن چک، شورا ادعای 
خواهان را در این مرحله از رس�یدگی وارد تش�خیص داده و به اس�تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی وقانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک و آراء وحدت رویه دیوان عالی 
کش�ور به ش�ماره های 688-1385/3/23 و 669-1383/7/21، خوانده را به پرداخت پنج میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یک میلیون ویکصدو پنجاه و یک هزار و دویس�ت و پنجاه ریال هزینه دادرس�ی وهمچنین پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 
سررس�ید چک)97/5/8( الی یوم الوصول که بر مبنای ش�اخص بانک مرکزی در زمان اجرای حکم محاس�به و تعیین خواهد شد در حق 
خوهان محکوم واعام می دارد. رأی صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف 

مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان بجستان می باشد.
قاضی شورای حل اختاف شهرستان بجستان- غامرضا باقری

512/25رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عصمت نبی زاده نوقابی دارای شناس�نامه ش�ماره 0910010821 به ش�رح دادخواست به کاسه 97/581/ ش 3 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین نبی زاده نوقابی به شناسنامه 22 در تاریخ 
1396/7/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- عصمت نبی زاده نوقابی 
ب�ه ش.ش 0910010821 متول�د 1368/5/10  صادره از گناباد فرزند متوفی 2- امین نبی زاده نوقابی به ش.ش 75 متولد 1360/10/25 
ص�ادره از گناباد فرزند متوف�ی 3- مجید نبی زاده نوقابی به ش.ش 0919647911 متول�د 1363/12/8صادره از گناباد فرزند متوفی 
4- ج�واد نب�ی زاده نوقابی ب�ه ش.ش 38 متولد 1358/7/1 صادره از گناباد فرزند متوفی 5- صدیق�ه طاهری ثانی نوقابی به ش.ش 
45 متول�د 1341/1/17صادره از گناباد عیال دائمی متوفی 6- ش�هربانو طاهری ثان�ی نوقابی به ش.ش 359 متولد1300/4/15 صادره 
از گناباد مادر متوفی و اغیر ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 3 شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/26رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه خانم  صدیقه صحرائی کلوخی دارای شناس�نامه ش�ماره 0872325581 به شرح دادخواست  به کاسه 474-97 ش2 
از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم برات محمد صحرائی کلوخی به شماره شناسنامه 
0871306190 در تاری�خ 1397/4/31 در اقامت�گاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- 
صدیقه صحرائی کلوخی  به کد ملی 0872325581 و ت.ت 1351 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند 2- محسن 
صحرائی کلوخی  به کد ملی 0872379965 و ت.ت 1358 محل صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند  3- نرگس صحرائی 
کلوخی  به کد ملی 0872403319 و ت.ت 1360 محل صدور شناس�نامه قوچان نس�بت با متوفی فرزند  4- زینب س�هرابی کواکی 
ش.ش 6359560836 ت.ت 1333 محل صدور شناسنامه فاروج همسرمتوفی ؛اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس�ی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهي 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر و هر وصیت نامه جز س�ری و رس�می که بعد از این موعد ابراز ش�ود از درجه 

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

512/27رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم نارا بخش�ی زاده فیروز آباد دارای شناس�نامه ش�ماره 0872961079 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 558-97 
شعبه 5 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قره نامور به شناسنامه 2802 در تاریخ 
1397/8/5 در اقامت�گاه دائم�ی خود ب�درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه: 1- فوزیه نامور به ش.م 
0681742690متول�د 1347/2/30  ص�ادره از بجن�ورد فرزند متوفی 2- محمود رضا نامور ب�ه ش.م 0702473537 تولد 1355/1/7 
ص�ادره از ترب�ت حیدریه فرزند متوف�ی 3- حافظه نامور  به ش.م 0759709173 متولد 1341/6/11 ص�ادره از جاجرم  فرزند متوفی 
4- نارا بخش�ی زاده فیروز آباد به ش.م 0872961079 متولد 1365/9/10 صادره از قوچان همس�ر متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/28رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم ش�هین ش�بانی دارای شناس�نامه ش�ماره 406-07309073 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 1/1320/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حسن بلوچ قرائی به شناس�نامه 1538-073987744 در تاریخ 
1397/7/29اقامت�گاه دائم�ی خ�ود ب�درود زندگی گفته و ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- الناز بل�وچ قرائی  به ش.ش 
0720576563 متولد 1376/11/6 محل صدور شناس�نامه تربت جام  فرزند متوفی 2- مصطفی بلوچ قرائی به ش.ش 0720819601 متولد 
1381/3/23 صادره از تربت جام فرزند متوفی 3- تکتم بلوچ قرائی  به ش.ش 0720346517 متولد 1373/1/13 صادره از تربت جام فرزند 
متوفی 4- شهین شبانی به ش.ش 406 متولد 1348/6/2 صادره از تربت جام همسر متوفی؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

512/29رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ولی محمد خردمند دارای شناس�نامه شماره 2797 به شرح دادخواست به کاسه 97/146 ش5 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اسماعیل خردمند به شناس�نامه 33 در تاریخ 1397/8/23 دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- گلش�اه کمالی به ش.ش 6 متولد 1322 صادره از تربت جام همسر مرحوم 
2- فرزانه خردمند به ش.ش 364 متولد 1365 صادره از تربت جام فرزند مرحوم 3- ولی محمد خردمند به ش.ش 2797 متولد 1345 صادره 
از تربت جام فرزند مرحوم 4- دوست محمد خردمند به ش.ش 1 متولد 1342 صادره از تربت جام فرزند مرحوم5- مسعود خردمند به ش.ش 
1896 متولد 1358 صادره از تربت جام فرزند مرحوم 6- سهیا خردمند به ش.ش 33 متولد 1356 صادره از تربت جام فرزند مرحوم7-لیا 
خردمند به ش.ش 21 متولد 1361 صادره از تربت جام فرزند مرحوم ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی 
در پی ماهی یک مرتیه آگهی می نماید تا هر کسی 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.
رئیس شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/30رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای رجبعلی مراتی دارای شناسنامه شماره 28969 به شرح دادخواست به کاسه 97/570 ش1 از این شورا درخواست گواهی 
حص�ر وراث�ت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم صغری درودی به شناس�نامه 0872170969 در تاریخ 1392/12/14 دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبداله مراتی به ش.ش 0870362011 متولد 1349/6/1 صادره از 
قوچان فرزند  متوفی  2-معصومه  مراتی به ش.ش 0870362021 متولد 1351/6/17 صادره از قوچان فرزند  متوفی 3- رجبعلی مراتی به 
ش.ش 0870289391 متولد 1341/12/20 صادره از قوچان فرزند  متوفی 4- براتعلی مراتی به ش.ش 0870431250 متولد 1355/6/4صادره 
از قوچان فرزند  متوفی5- زهرا مراتی به ش.ش 0870431269 متولد 1358/4/2 صادره از قوچان فرزند  متوفی 6- مهدی مراتی به ش.ش 
0872430510 متولد 1368/2/10 صادره از قوچان فرزند  متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی  یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/48دادنامه*
کاسه پرونده:3/248/97 شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان چناران؛ ساعت مراجعه:شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح الی 13/30؛ 
ش�ماره حکم:2/375-97/9/7؛  خواهان:بانک ملت با وکالت آقای مهدی کوکبی به نش�انی مشهد،بین کاهدوز 17/1 و عطار طبقه دوم پ 
348 دفتر وکالت آزاد؛ خوانده:1- قربان بیگی صمیمی توپکانلو مجهول المکان 2- موس�ی گلدی به نش�انی چناران خ بهش�تی 13 پ 27 
؛موضوع:مطالب�ه وجه؛رأی قاضی ش�ورا:در خصوص دعوی بانک ملت ب�ا وکالت آقای مهدی کوکبی فرزند رجب به طرفیت 1- قربان بیگی 
صمیمی توپکانلو فرزند گل حسن 2- موسی گلدی فرزند حسن به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 26/924/903 ریال بابت اصل خواس�ته و س�ود و مبلغ 9/157/723 ریال بابت خس�ارات تاخیرتادیه تا تقدیم 
دادخواست جمعا به مبلغ 36/082/626 ریال و همچنین خسارت  تاخیرتادیه از تقدیم دادخواست تا یوم الوصول ساانه به ماخذ 12 درصد 
به انضمام کلیه خسارات وارده قانونی و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه ایحه وکیل خواهان به شماره 63/97 مورخ 
97/9/5 و رونوشت مصدق قرارداد مورخه 93/10/10 و تعهدنامه 93/10/10 و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی علیرغم اباغ از طریق 
نشر آگهی و اباغ قانونی و عدم ارائه ایحه دفاعیه ای جهت پرداخت دین و برائت ذمه خویش ،لذا دعوی خواهان مصون از اعتراض واقع 
گردیده است و با توجه به بند 5 و6 و 18 قرار داد مورخ 93/10/10 و مواد 2 و 13 تعهدنامه ،شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به 
ماده 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی و ماده 7 قانون اعطای تس�هیات بانکی و تبصره 1 و 2 الحاقی به ماده 5 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا خواندگان به صورت تضامنی محکومند به پرداخت1- مبلغ سی و شش میلیون و هشتاد و دو هزار و ششصد و بیست وشش 
ریال  بابت اصل خواسته و تاخیرتادیه تا تقدیم دادخواست 2-پرداخت مبلغ دو میلیون و پنجاه و دو هزار ریال  بابت هزینه های دادرسی 
3-پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و نود و هش�ت هزار و نهصد و هفتاد و چهار ریال  بابت حق الوکاله وکیل 4- پرداخت خس�ارت 
تأخیرتأدیه بر اساس شاخص تورم اعامی از سوی بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد از روز تقدیم دادخواست به مورخ 
97/6/24 تا یوم الوصول را صادر واعام می نماید. رأی صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 

ازآن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم حقوقی چناران می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان چناران-محمد علیزاده

512/49رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای علی عیدی دارای شناسنامه شماره 5228131620 به شرح دادخواست به کاسه 7/449/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب عیدی به شناسنامه 5228149384 در تاریخ 1397/8/20 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شهربانو نظام خواه فرزند عباسعلی ش.م 5228147888 ت.ت 
1315 همسر متوفی2- علی عیدی فرزند حبیب  ش.م 5228131620 ت.ت 1354 فرزند متوفی 3- غامحسن عیدی فرزند حبیب  ش.م 
2030124737 ت.ت 1347 فرزن�د متوف�ی 4- علی اصغر عیدی فرزند حبی�ب  ش.م 5228154681 ت.ت 1355 فرزند متوفی  5- فاطمه 
عی�دی فرزند حبی�ب  ش.م 5228151400 ت.ت 1341 فرزند متوفی 6- علی محمد عیدی فرزند حبیب  ش.م 5228155163 ت.ت 1358 
فرزند متوفی 7- احمد عیدی فرزند حبیب ش.ش 5228155449 ت.ت 1361 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه هفتم شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/50آگهی مزایده اموال منقول *
در پرونده کاس�ه 67/1033/96 و 67/1034/96 و 67/1032/96 این اجرا به موجب دادنامه ش�ماره صادره از ش�عبه 9 شورای حل اختاف 
چناران محکوم علیه شرکت نوش دارو توس سامت به مدیر عاملی هادی غامی به پرداخت مبلغ 128/978/512 ریال بابت اصل خواسته 
در حق محکوم له محمد شیخی و مبلغ 4/518/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده است .نظر به اینکه محکوم علیه یک 
دستگاه بسته بندی پرکن مواد پودری ساخت شرکت ستاره سازمان با خدمت ساخت بیش از 10 سال شامل تجهیزات الکترونیکی آنالوگ 
)فاقد پی ال سی ( و تابلو کنترل ، مخروطی ورودی مواد، تجهیزات موتورها و گیربکس و سایر متعلقات جهت بسته بندی پودر با ظاهر سالم ، 
بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 95/000/000 ریال معادل)نود و پنج میلیون ریال( تعیین گردیده است راجهت استیفاء 
دین خویش معرفی نموده که درتاریخ 1397/10/12 از ساعت 9 الی 9/30 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان 
شهرستان چناران در محل اجرای احکام شورای حل اختاف مدنی چناران به فروش برسد. طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از وسیله 
توقیفی 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 خواهدشد.ضمنا کسانی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند در روز برگزاری مزایده می بایست 10 
درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129  احکام مدنی باید 10 درصد قیمت خرید را فی 

المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/51رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا نوروزی فرزند حس�ن داراي شناس�نامه شماره 5629916963 به ش�رح دادخواست به کاسه 970456 از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد آشفته فیض آبادی فرزند محمد حسین شناسنامه شماره 80 
در تاریخ 1397/8/2 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زهرا نوروزی فرزند حسن 
متولد 1353 ش.ملی 5629916963 همس�ر متوفی 2- مجید آش�فته فیض آبادی فرزند محمد متولد 1359 ش.ملی 0702522074 فرزند 
متوفی 3-محسن آشفته فیض آبادی فرزند محمد به متولد 1369 ش.ملی 0690166631 فرزند متوفی 4- مهدی آشفته فیض آبادی فرزند 
محمد به متولد 1365 ش.ملی 6519936545 فرزند متوفی  5- رضا آشفته فیض آبادی فرزند محمد به متولد 1376 ش.ملی 6510056021 
فرزند متوفی  6- سجاد آشفته فیض آبادی فرزند محمد به متولد 1379 ش.ملی 6510086212 فرزند متوفی  7- مه ناز آشفته فرزند محمد به 
متولد 1358 ش.ملی 6519688282 فرزند متوفی  8- مرضیه آشفته فیض آبادی فرزند محمد به متولد 1362 ش.ملی 6519694495 فرزند 
متوفی  9- مرجان آشفته فیض آبادی فرزند محمد به متولد 1368 ش.ملی 0690016034 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.
رییس شوراي حل اختاف شعبه اول شهرستان مه وات

512/52دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9409985172401939 ش�عبه اول دادگاه عموم�ی حقوق�ی دادگس�تری شهرس�تان تربت جام تصمیم نهایی ش�ماره 
9709975172401200؛ خواه�ان : خانم فرحناز عنایتی حاجی آباد حاجی ابراهیم فرزند گل محمد به نش�انی اس�تان خراس�ان رضوی –
شهرس�تان تربت جام- ش�هر تربت جام- خ جامی 11- جنب نانوایی معصومی کوچه بنایی پ58 ؛ خوانده: آقای حبیب اله عنایتی حاجی 
آبادی حاجی ابراهیم فرزند رحمان به نشانی ؛خواسته:ثبت و اثبات واقعه طاق؛ در وقت فوق العاده پرونده کاسه ی فوق تحت نظر است . با 
بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می گردد.

رای دادگاه:در خصوص دادخواست خانم فرحناز عنایتی حاجی آباد حاجی ابراهیم فرزند گل محمد به طرفیت آقای حبیب اله عنایتی حاجی 
آبادی حاجی ابراهیم فرزند رحمان به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام زوج به طاق به علت اعتیاد؛ با عنایت به اینکه خواهان هیچگونه 
دلیل ومس�تندی بر اثبات ادعا خود ارائه ننموده و ش�اهد تعرفه شده اظهار بی اطاعی از موضوع کرده و همچنین حسب تحقیقات مرجع 
انتظامی از محل سکونت خواهان،همسایگان و مجاوران اظهار بی اطاعی نموده اند،لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته ، مستندا به ماده 197 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطان دعوای خواهان صادر واعام می گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ 

قابل تجدیدنظر خواهی از دادگاههای محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

512/53آگهی اباغ دادنامه به آقایان ابراهیم فیضی و فرهاد فیضی
وفق دادنامه شماره 9709977795500395 مورخه 1397/4/5کاسه بایگانی 1/951525 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار 
آقایان ابراهیم فیضی و فرهاد فیضی دائر بر مشارکت در تخریب عمدی شیشه موضوع شکایت علی اصغر مدبر منفردا به تحمل سه سال 
حبس تعزیری محکوم شده اند. رأی صادره غیابی وظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد .ضمنا جهت دریافت 

نسخه ای از دادخواست و ضمائم به این شعبه مراجعه نمایید.رایگان
قاضی شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/54آگهی اباغ دادنامه به آقای میاد حسین زاده
وفق دادنامه ش�ماره 9709977795500793 مورخه 1397/4/24کاسه بایگانی 962381 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار 
آقای میاد حسین زاده به اتهام حمل 50 سی سی مشروبات الکلی دست ساز به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی جایگزین حبس و 
پرداخت یکصد و بیست هزار ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل 30 ضربه شاق تعزیری محکوم شده ، که رأی صادره غیابی وظرف 20 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان 

رضوی می باشد.رایگان
قاضی شعبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار

512/55آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
در پرونده کاس�ه 681/97/ش این اجرا محکوم علیه مهران تحققی سرش�وی فرزند محکوم به  پرداخت مبلع 20/880/000 ریال گردیده 
است. نظر به اینکه مبالغ محکوم به پرداخت گردیده است و نگهداری وسایل نزد حافظ اموال متحمل هزینه سنگی می باشد .لذا طبق ماده 
66 ق.ا.ا.م اموال به مزایده قرار می گیرد.اموال منقول شامل قطعات خودرو)رینگ –صندلی-استیک- چراغ – آینه بغل- فنرو...( و دیگر 
لوازم)بخاری –گنجه-ساعت- مبل و ...( به آدرس گلبهار- محله استانداری نبش شقایق 6 قطعه دوم جمعا به ارزش 31/869/500 ریال که 
توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و در مورخه 1397/10/17 از ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم 
دادگاه بخش گلبهار در اجرای احکام ش�وراهای دادگاه بخش گلبهار به فروش می رس�د، طالبین به خرید می تواند جهت بازدید از اموال 
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. کلیه بدهی های معوقه،هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی به عهده 

فروشنده خواهد بود .تحویل اموال تابع مقررات خواهد بود. 
اجرای احکام شورای حل اختاف گلبهار  

512/56اجرائیه
کاسه پرونده شورا:598-96-ش4 ؛مشخصات محکوم علیه: زهرا کریمیان جوزان به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: حسنقلی 
داور به نشانی قوچان-روستای بهار ؛محکوم به : به موجب رای شماره 711 تاریخ 96/11/10 شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان قوچان 
که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: پرداخت اجورمعوقه به مدت 7 ماه از قرار ماهی 150 هزار تومان و نیز هزینه دادرسی 
مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت.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 دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از س�وی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/57آگهی
احتراما پیرو شماره 970434 ک104 مورخ 1397/7/16 و عطف به نامه 640 مورخ 1397/7/21 به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم آقای 
رضا ازادی فرزند محمد به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری،مراتب در روزنامه آگهی میگردد.رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای 
رضا آزادی فرزند محمد فاقد مشخصات بیشتر دائر بر کاهبرداری به مبلغ هشتاد و پنج هزار تومان از طریق مانور متقلبانه در فضای مجازی 
بدین شرح که شاکی آقای سجاد سلمانی در شکایت خود اعام داشته است بنده از طریق برنامه اینستاگرام به حساب متهم مبلغ هشتاد 
وپنج هزار تومان واریز نمودم وقرار بر این شد که چند روز برای من قاب کیلومتر ماشین بفرستند ولیکن مدتی است که از زمان واریز پول به 
حساب متهم گذشته است وعاوه بر اینکه قاب ماشین برای اینجانب ارسال ننموده است وجواب تلفن خودش را نیز نمی دهد حال شاکی و 
تقاضای رسیدگی را دارم و با عنایت به اینکه در واقع معامله بین طرفین صورت گرفته است لذا بلحاظ فقدان وصف جزایی به استناد ماده 4 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رأی بر برائت متهم صادر واعام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

اعتراضی در دادگاه  تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
دادرس شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان قوچان

512/58آگهی
در خصوص ش�کایت اداره منابع طبیعی خلیل آباد علیه حامد اس�داه زاده دائر بر چرای دام در مناطق قرق ش�ده ظرف مهلت یکماه از 
زمان نشرآگهی در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خلیل آباد جهت دفاع از بزه انتسابی حاضر در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام 

خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر خلیل آباد

512/59رونوشت آگهي حصروراثت
 نظر به اینکه آقای علی رضائی س�راب دارای شناس�نامه شماره 0871058596 به ش�رح دادخواست  به کاسه 623-97 ش2 از این شورا 
درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم مریم گل دائم به شماره شناسنامه 0933609884 در تاریخ 1389/4/31 
در اقامتگاه  دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- شهین رسولی پور به کد ملی 0941755657 
و ت.ت 1338 محل صدور شناسنامه مشهد نسبت با متوفی فرزند 2- معصومه رسولی پور به کد ملی 0870288271 و ت.ت 1342 محل 
صدور شناسنامه قوچان نسبت با متوفی فرزند؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسی اعتراضي دارد و یا وصیتنامه نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهي 

صادر و هر وصیت نامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و با اثرخواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

511/60آگهی
بدینوسیله پیروآگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای 1- هادی زنگویی 2- جواد زنگوئی که مجهول المکان می 
باش�ند اباغ می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977504100301 صادره از شعبه 169 در پرونده شماره 970090 محکوم به پرداخت 
تضامنی مبلغ 40/000/000 ریال بابت چک ش�ماره 640669 مورخ 1396/3/9 اصل خواس�ته و مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و 
پرداخت خس�ارت تاخیرتادیه از تاریخ سررس�ید لغایت یوم الوصول بر مبنای شاخص تورم در حق محکوم له آقای سید علی داوری ونیم  
عشر دولتی  شده اید. ظرف ده روز از انتشار این 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.
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/61آگهی
خواهان/خواهان ها بهروز صاحبی فرزند عباسعلی فرزند دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی تیزتک حسن آباد فرزند رمضان به خواسته 
مطالبه وجه چک )قسمتی از 2 فقره چک به شماره های 708361 و 708360 مورخ 96/7/28 و 1396/8/28 به مبلغ سه میلیون و هفتصد 
هزار تومان(  به مبلغ 37/000/000 ریال تقدیم ش�ورای حل اختاف شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970793 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخه 1397/11/9 و ساعت  8/30 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/62آگهی
خواهان/خواهان ها سید یاسر محمودی طرقبه فرزند سیدرضا دادخواستی به طرفیت خوانده نرگس علیزاده فرزند به خواسته مطالبه وجه 
الزام خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال از محل یک فقره چک به شماره 459156 مورخ 1394/12/30 به عهده بانک ملی ایران شعبه 
17 شهریور مشهد تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه 
شهرستان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970716 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/10 و ساعت9/30 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از 

مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 145 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

512/1آگهی اباغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست وضمائم
بدین وس�یله به آقای مریم ش�هنواز فرزند محمد شاه اباغ می گردد آقای حسین اسفیوخی دادخواستی به طرفیت شما بخواسته تنظیم 
سند پراید مدل 88 به شورای حل اختاف تقدیم که به شورای حوزه 5  ارجاع و به کاسه 97/300/ح5 ثبت و مقید به وقت رسیدگی روز 
97/10/25 ساعت 4 عصر می باشد و چون  آدرس شما مجهول المکان اعام گردیده مراتب به تقاضای خواهان وموافقت شورا در اجرای ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی از طریق جرائد اباغ می گرددجهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شوار مراجعه و نیزآدرس 

دقیق و کامل خود را اعام و در وقت رسیدگی در شورا حاضرشوید،در غیر این صورت حکم مقتضی صادر خواهدشد.
دبیر حوزه 5 شورای حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

511/2آگهي مزایده اموال مرحله اول 
بموجب  پرونده اجرائی کاسه شماره 33/970151 صادره از حوزه شماره 159 شورای حل اختاف مشهد محکوم علیه آقای مختار دوانلو 
خیاط   جمعا به پرداخت مبلغ 50/577/618 ریال بابت بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای حسین کانتری   
محکوم گردیده است و چون تا کنون نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به 
توقیف و توسط کارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/9  از ساعت 12 الی 1 ظهر در محل اجرای احکام مدنی شوراهای 
حل اختاف مشهد واقع در بین قرنی 22و24 –مجتمع 3 شوراحل اختاف از طریق مزایده حضوری به فروش برسد ،مزایده از قیمت پایه 
ش�روع وبه کس�اني که بااترین قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهدشد.طالبین به خرید می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده  
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد 
 4800rpm 2000 وW 72558 تکفازE مدل Magic ش�د . اموال مورد مزایده عبارت اس�ت از : 1-یک دس�تگاه اره رومیزی چرخدار مارک
به ارزش 25/500/000 ریال –2- یک دس�تگاه اره گرد circalarsaw مارک Tosan با ش�ماره سریال  00267-11-16-5067 تکفاز ساخت 
چین با قدرت 1200w و قطر 190mm مدل  0sc12-190   به ارزش 5/400/000 ریال –3-یک دس�تگاه اره –مارک Ronix مدل 4318 تکفاز 
با قطر 180mm و سرعت چرخش ماکزیمم  6000rpm با شماره سریال  1704B01593 و توان  1350w و به ارزش 6/300/000 ریال –4-یک 
دستگاه کمپرسور هوا-مارک Hyundai قدرت 5Hp/2 مدل 8c-5025 تکفاز ،ظرفیت ماکزیمم 200 لیتر در دقیقه با مخزن 50 لیتری به 
ارزش 14/000/000 ری�ال –5- ی�ک عدد جعبه ابزار 20 تکه مدل SHTK-30 با کیفیت همراه ،مارک 0SAFIR به ارزش 4/600/000 ریال که 

توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد

511/3آگهي  
بدینوسیله به اقای فرهادشیبانی بهروز  فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که آقای کیومرث یوسفی دادخواستي به خواسته  مطالبه وجه به 
طرفیت شما به شعبه 192 شوراي حل اختاف مجتمع4ارائه و به کاسه970920 ثبت  و برای روز دوشنبه بتاریخ 97/10/26 ساعت 8 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 شعبه192 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد-بلوار کوثر-کوثر 15 مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است 

درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد 
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/4آگهی وقت رسیدگی
کاس�ه پرون�ده :37/970696-خوهان :ش�رکت مرغداران طوس-خوانده:داود رکنی فرزند حس�ین –خواس�ته:مطالبه وجه چک –وقت 
رس�یدگی:97/10/26 س�اعت 12 ظهر –محل حضور شعبه 37 دادگاه حقوقی مش�هد-علت دعوت و حضور خوانده رسیدگی به خواسته 
خواهان –خوانده می تواند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

غیر این صورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد 
مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/5آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول )اصاحی(
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه19 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/10/961094 آقای امر اله اسدی 
محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 970/444/000 ریال در حق آقای محمد حسین قبولی و نیز مبلغ 48/522/200 ریال نیم عشر دولتی،2- 
مبلغ 3/719/991/200 ریال بابت کاسه پرونده 110/10/951709 ،نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است 
حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به ش�رح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/08 از ساعت 11 الی 11/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی 
مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد.طالبین به خرید می توانند جهت کسب 
اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدیدآنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 
10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه 
قضایی  و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: 4 دانگ 
و 6135 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب آپارتمان واقع در مشهد،هاشمیه، بین اله 19 و 21، پاک 89، طبقه چهارم، بدون 
سند و صورت جلسه تفکیکی و پایان کار شهرداری در یک مجموعه شش واحدی با نمای سنگ در نمای اصلی و فاقد نما درسمت جنوب و 
غرب در زمینی به مساحت عرصه 236 مترمربع آپارتمان، سه خوابه،آشپزخانه دارای کابینت ام دی اف، کف ها سرامیک، دارای آسانسور، 
گرمایش پکیج دیواری و سرمایش کولر آبی دارای انشعابات مشتمل برق و گاز وانشعاب آب مشترک به مساحت حدود 165 مترمربع با حق 
استفاده اختصاصی از انباری و بقیه اشتراکات که شش دانگ آپارتمان مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 6/100/000/000 ریال برآورد شده 

است که به میزان فوق به مبلغ 4/690/435/200 ریال به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/6آگهی مزایده مرحله اول اموال غیر منقول
نظر به اینکه در پرونده کاسه اجرایی شماره 49/961380 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب فریمان مقرر گردیده است 
پاک ثبتی شماره 2821 فرعی از 276 اصلی مالکیت آقای ابوتراب غفوری فرزند غامحسین که توسط خبره محلی به مبلغ پانصد و ده میلیون 
ریال ارزیابی گردیده است و مقرر گردیده از طریق مزایده به فروش برسد .لذا این اجرا مزایده ایی را در تاریخ 1397/10/13 ساعت 10 صبح در 
محل دفتر اجرای احکام کیفری فریمان برگزار می نماید از کلیه کسانی که تمایل به شرکت د رمزایده دارند درخواست می شود قبل از تاریخ 
برگزاری به این اجرا مراجعه  و از محل ملک بازدید و درخواست کتبی خود را تحویل این اجرا نمایند بدیهی است کلیه پیشنهادات در روز 
مزایده بازگشایی و به کسی که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید واگذار خواهدشد، ده درصد قیمت ملک نقدا و الباقی ظرف مدت یک 
ماه اخذ خواهد شد سایر شرایط مطابق مقررات قانونی مزایده خواهد بود.مشخصات فنی ملک: سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 

به مساحت یک هزار و هفتصد مترمربع به شماره 2821 فرعی از 276 اصلی ؛ آدرس ملک: فریمان اراضی روبروی دانشگاه پیام نور.رایگان
دادستان دادسرای عمومی وانقاب شهرستان فریمان

512/7سازمان ثبت اسناد واماک کشور
اداره کل ثبت اسنادواماک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقاي فتح اله س�خدری فرزند محمد ابراهیم به ش�ماره شناسنامه 148  باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثني نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعي است سند مالکیت دفترچه ای به شماره سریال 
228293 به میزان ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پاک 445 فرعی از 133 اصلی بخش سه زبرخان که متعلق به نامبرده می باشد ، به 
علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی دفتر اماک مشخص گردید که سند مالکیت مزبور ذیل دفتر 2 صفحه 330 ذیل شماره ثبت 450 
بنام متقاضی ثبت و سند صادرگردیده است و دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده120 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 ظرف 
مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نمایید بدیهي 
اس�ت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه س�ند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند 

مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار:1397/09/24 
رئیس ثبت اسنادواماک زبرخان- سیدحسن پور موسوی

511/8آگهی اباغ اخطار اجرایی
احتراما بدینوسیه به آقای اسمعیل خادمی امیرهنده فرزند ابوالحسن؛فعامجهول المکان ، اباغ می شود در مورد دادخواست آقای علیرضا 
بیژن نژاد فرزند حسن  به طرفیت شما بخواسته مطالبه وجه، بموجب حکم شماره 9709977502700129/احکام مورخه 1397/06/26،در 
پرونده کاسه 9709987502700014 ؛ محکوم به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/744/000 بابت هزینه 
دادرسی و هزینه آگهی روزنامه و خسارت ناشی از تأخیرتأدیه چک شماره 101231 مورخ 1394/8/10 طبق شاخصهای تورمی سالیانه بانک 
مرکزی ،شده اید.بدین وسیله اخطار می گردد، ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی، جهت دریافت نسخه ثانی اجراییه یاد شده،به این شعبه 

مراجعه نمایید؛در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام ازم معمول خواهد گردید.
دبیر شعبه 221 شورای حل اختاف مشهد مجتمع شماره چهار ویژه زندان مرکزی مشهد

511/9اباغ ماده 142 و 136 قانون اجرای احکام مدنی
آقای آریوبرزن ش�کیبائیان و خانم آس�انا شکیبائیان، متن صورتجلسه مزاید برگزر شده به ش�رح ذیل اعام می گردد چنانچه به مزایده 
اعتراضی دارید ظرف مهلت یک هفته از تاریخ انتشار به واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد مراجعه نمایئد در غیر اینصورت 

مطابق مقررات اقدام خواهدشد.صورتجلسه برگزاری مزایده اموال منقول و غیر منقول
در مورخه 1397/08/27 کاسه پرونده 110/17/970046 تحت نظر است جلسه مزایده به تصدی اینجانب سیدمحمدرضا تشنگر و در حضور 
نماینده محترم دادستان آقای مسعود فخرآرا در وقت و تاریخ مقرر برگزار گردید،برخی اباغات طرفین به شعبه اعاده شده است)اباغات 
از طریق س�امانه ثنا( ، آگهی مزایده هنوز به ش�عبه اعاده نشده اس�ت. موضوع مزایده فروش مال مشاع می باشد واحدی از مالکین آقای 
ابوالفضل نیرومند در جلس�ه حضور دارند. آقای ابوالفضل نیرومند وخانم فرش�ته صدر به عنوان خریدار در جلس�ه حضور دارند وتقاضای 
خرید مال موضوع مزایده را به قیمت کارشناس�ی دارند . قیمت پایه ملک 4/500/000/000 ریال می باش�د و با توجه به اعام قیمت بااتر 
توس�ط آقای ابوالفضل نیرومند و اعام انصراف خریدار دیگر، مال موضوع مزایده به ش�رح:یک باب آپارتم�ان دارای پاک ثبتی 23486 
فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزی شده از 14191 فرعی از اصلی مذکور بخش 9 مشهد)به شرح و مشخصات مندرج در آگهی مزایده و نظریه 
کارشناس( به مبلغ 5/390/000/000 ریال فروخته شد به آقای ابوالفضل نیرومند فرزند حبیب اله با کدملی 5749434435 به آدرس بلوار 
س�جاد، حامد جنوبی 10 بعد از چهارراه دوم پاک 127 و تلفن 09151825381 خریدار ده درصد مزایده را طی یک فقره فیش به ش�ماره 
شناسه 96757810060904243 و به مبلغ 404/250/000 ریال را به واحد مزاید تحویل نمودند. توضیح اینکه خریدار مالک 1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ می باشد و ده درصد اخذ شده بر مبنای مالکیت ایشان و کسر سهم متعلق به خریدار می باشد. مواد اجرای احکام از جمله ماده 
129 و 136 و 142 )مبنی بر اینکه خریدار بایستی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به واریز مابقی مبلغ اقدام نمایند در غیر این صورت ده 
درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و طرفین پرونده در صورت اعتراض می توانند ظرف یک هفته اعتراض خود را به صورت کتبی 

به واحد مزایده ارائه نمایند(به خریدار و طرفین حاضر تفهیم و مراتب صورتجلسه و به امضاء حاضرین درجلسه رسید.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد – سیدمحمدرضا تشنگر

511/10آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 21 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/6/951342 آقای محمد جمال 
خو محکوم است به پرداخت مبلغ 432/186/851 ریال در حق آقای محمد اشرف زاده نیک و نیز مبلغ 14/000/000 ریال نیم عشر دولتی،نظر 
به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و 
هزینه دادرسی ونیم عشر دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/10/9 از 
ساعت 11 الی 11/45 صبح در مجتمع قضایی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد شد.طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به 
بازدیدآنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد .هزینه 
های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی  و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و 
ارتباطی به این اجرا ندارد.شرح اموال مورد مزایده: 3 دانگ و 881/2 هزار یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشاع واقع در پاک 
75 اصلی بخش 1 مشهد به آدرس نرسید روستای اندرخ حدود 300 مترمانده به روستا سمت راست جاده جنب ترانس برق ، قطعه زمینی 
است باغی به میزان 1098 سهم و 1/3 سهم مشاع از 6945 سهم مشاع از 1712884 سهم ششدانگ مزرعه اندرخ که معادل مساحت 1089 
مترمربع می باشد و متعلق به شخص ثالث آقای مهدی جمال خود می باشد. قطعه زمین مورد مزایده به صورت مشاع و افراز نشده می باشد 
و دارای حق آبه از س�د کارده و فاقد امتیازات برق و گاز می باش�د و داخل آن تعدادی درختان مثمر میوه کش�ت شده است. لذا با توچه به 
جمیع موارد مذکور کل زمین به مساحت 1098 مترمربع توسط کارشناس 900/000/000 ریال ارزیابی گردید که به میزان فوق الذکر از آن و در 

مقابل مبلغ 432/186/851 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد.  
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/11آگهی وقت رسیدگی
خواهان/شاکی آقای حسن توسطی فریمانی  دادخواستی به طرفیت خوانده /متهم خانم مریم افتخار فرزند محمد مهدی به خواسته الزام 
خوانده به فک رهن از پاک ثبتی 8873 فرعی از 276 اصلی ،تقدیم دادگاههای عمومی شهرس�تان فریمان نموده که جهت رس�یدگی به 
شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان فریمان واقع در فریمان ارجاع و به کاسه 970455/ح2 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/10/27 ساعت 9/30 تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی حاضر شوند. 
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان

512/12آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم*
در پرونده کاسه 64/970009 این اجرا محکوم علیه آقای محمد علی محمدی صدر فرزند غام فاروق وفق اجرائیه صادره از شعبه 12 دادگاه 
عمومی حقوقی مشهد وفق نیابت 13970250000685363 شعبه 9 اجرای احکام مدنی مشهد محکوم به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 17/065/000 ریال خسارت دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1393/08/22 تا یوم اادا در 
حق محکوم له آقای علیرضا سعیدی مرشت و مبلغ 9/000/000 ریال نیم عشر در حق دولت است که در راستای تودیع دین تمامت 50/000 
سهم مشاع از 640/000 سهم یک قسمت از 18 قسمت معادل 5/85 سهم از 27 سهم ششدانگ اراضی زراعی قزلحصار از پاک 41 فرعی 
از 188 اصلی بخش 7 چناران ابتیاعی معادل سند قطعی به شماره 48815 خانم  زهرا خدادوست واقع در مقابل روستای قزلحصار در فاصله 
100 متری از چاه موسوی که در حال حاضر زیر کشت نباتات زراعی است با مساحت حدود 5 هکتار)ارزش هر 10/000 سهم معادل مساحت 
حدود یک هکتار با ارزش حدود 150/000/000 ریال( که مجموعا توس�ط کارش�ناس رسمی دادگس�تری به مبلغ 750/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده )ضمنا وفق اعام اداره ثبت اسناددر  مورخ 1397/01/28 ملک مذکور در مورخ 1396/12/8 در قبال 15 سکه تمام بهار آزادی توقیف 
است و مزایده فقط به لحاظ دستور شعبه 9 اجرای احکام مدنی مشهد انجام می گردد( و مقرر گردید در تاریخ 1397/10/19 از ساعت 10/30 
الی 11 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان چناران در محل اجرای احکام مدنی چناران به فروش 
برسد. طالبین به خرید می توانند جهت بازدید از محل ملک پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا هماهنگی ازم بعمل 
آید.مزایده از مبلغ کارشناس�ی شروع و به بااترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهدشد.ضمنا افرادی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده 
دارند در روز برگزاری مزایده می بایست 10 درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129 ق.ا 
احکام مدنی باید10 درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به صندوق دادگستری واریز و الباقی مبلغ را ظرف مهلت مشخص 
شده توسط اجرای احکام در جلسه مزایده تعیین خواهد شد.پرداخت نمایند)حداکثر مهلت یک ماه خواهد بود.(در غیر این صورت مبلغ 
پرداختی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد.تحویل مورد مزایده تابع مقررات مربوطه خواهد بود.کلیه بدهی های 

معوقه به عهده فروشنده وتخلیه و تحویل ملک تابع مقررات خواهد بود و ارتباطی به این اجرا ندارد.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چناران

512/13آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کاس�ه 970150 این اجرای احکام محکوم علیه عبدالرضا اس�دی فرزند جهانگیر محکوم است به پرداخت مبلغ 
49879050000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و کارشناسی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه در حق محکوم له رضا نیک بین 
و همچنین پرداخت 5 درصد  کل محکوم به بابت  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. با عنایت به اینکه از اموال محکوم علیه ششدانگ 
یک باب منزل مس�کونی پاک ثبتی باقیمانده 364 از 49 اصلی مفروز از 22 فرعی واقع در فیض آبادخیابان چمران یک با 214 متر مربع 
عرصه و حدود 400 متر مربع اعیان در سه طبقه، دارای پیلوت ، توقیف و توسط کارشناس به مبلغ 4389000000 ریال ارزیابی گردیده .لذا با 
تعیین مورخ 1397/10/05 ساعت 8/30 الی 9/30 صبح اعام می شود از مال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر بفروش خواهد 
رسد .طالبین به خرید می بایست در مورد مقرر با در دست داشتن مدارک شناسنایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در 
صورتی که متقاضی رویت مال توقیفی هستند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید ایشان از مال توقیفی داده 
شود.مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد.بهای مزایده نقدا دریافت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری  مه وات

511/14آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 232/970675آقای امیر حقانی به موجب شکایت آقای عا الدین حقانی به اتهام توهین سرقت تحت تعقیب می باشد؛ به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز مواد 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف 
یک ماه در شعبه 232 دادیاری  دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 2 مشهد واقع در خیابان کوهسنگی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در 

صوت عدم حضور تا موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.رایگان
دادیار شعبه 232 دادسرای عمومی وانقاب ناحیه 2 مشهد

512/31آگهی وقت رسیدگی
شماره بایگانی شعبه: 970055 ؛خواهان:زینب کارگران کاته میرزامحمد رضا فرزند علی اصغر به وکالت هاشم نیکوکار؛ خوانده: محمدعلی محمدعلی 
فتح آبادی فرزند غام؛ خواسته: طاق؛ وقت رسیدگی:ساعت 11 صبح مورخه 1397/10/30؛ خواهان دادخواستی دایر به طاق و بذل پنج عدد سکه 
از مهریه و درخواست حضانت فرزند صغیر به نام امیرحسین تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده قوچان 
ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بون خوانده به درخواستخواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را نیز دریافت نموده ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود خواهان به 
اسامی 1- آقای غفاریان 2-حمید فرمان 3- رضا کارگران حاضر گردد .ضمنا یک نفر داور واجد شرایط داوری داشتن حداقل سن سی سال و آشنا به 
مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی و متاهل از بستگان خود را همراه بیاورد و در غیر اینصورت دادگاه راسا از طرف ایشان داور منصوب خواهد کرد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان قوچان

512/32آگهی*
شماره بایگانی شعبه:970230؛با عنایت به تجدید نظر خواهی آقای یاسر هدایت نیا علیه آقایان مصطفی سلطانی و اله وردی مایی نسبت 
به دادنامه ش�ماره 9709975177400462 مورخ 97/7/2 نامبردگان ظرف مهلت ده روز در این ش�عبه حاضر و دادخواس�ت و ضمائم آن را 
دریافت نمایید و ظرف مهلت مقرر چنانچه پاسخی دارید کتبا به این شعبه اعام در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید 

نظر استان خراسان رضوی ارسال خواهد شد.
شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان چناران
512/33آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم نرگس یزدان پناه فرزند ابراهیم

خواهان:محمد اسماعیل نوجوان و مریم فاح یساولی  با وکالت آقای ابراهیم حاتمیان دادخواستی به طرفیت خوانده نرگس یزدان پناه  به  
خواسته درخواست سرپرستی دائم طفل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985180200395 شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی دادگس�تری  شهرس�تان درگز  ثبت و وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/6 س�اعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه 

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

512/34آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد عباس نیا فرزند 
غامحسین و خانم خدیجه صادقی فرزند غامحسن#

خواهان:سید هاشم چکونه  فرزند ابراهیم دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد عباس نیا فرزند غامحسین و خانم خدیجه صادقی 
فرزند غامحس�ن  به  خواس�ته اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم س�ند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 
1/963537 ش�عبه اول دادگاه عمومی بخش گلبهار  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1398/2/8 ساعت 10:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، 

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

512/35آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای احمد سمندری  فرزند خسرو
خواهان خانم اکرم چوپانزاده  فرزندامین دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد سمندری  فرزند خسرو به  خواسته حضانت مطرح که 
به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه 9609985172400875 و بایگانی 960883 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان تربت جام   ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/12/18 ساعت 12:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 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. 
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تربت جام 

512/36آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی مختاری  فرزند علی
خواهان خانم فاطمه ابراهیمی  فرزند حسین  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی  مختاری فرزند علی  به  خواسته مطالبه نفقه جاریه 
مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709985186700465 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/21 ساعت 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 کثیراانتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریمان 

512/37آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وس�یله به آقای احس�ان درویش  فرزند احمد  فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای عباس وطن خواه دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 3 شورای حل اختاف چناران ارائه و به کاسه 276/97ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 1397/11/3 
ساعت 8/15 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 3 شهرستان چناران مستقر در مجتمع شماره به نشانی چناران – 
جنب نمایندگی سایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه سوم  شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/38آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای  حسن علی کامیاب  فرزند فعا مجهول المکان اباغ می شود که  شرکت تولیدی آرد جام)حصار جام ( دادخواستی 
به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به ش�عبه  دوم  شورای حل اختاف تربت جام  ارائه و به کاس�ه 2/1122/97 ثبت و برای روز یک 
ش�نبه مورخ 1397/10/30 ساعت 10صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است. لذا به اس�تناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم  شهرستان  تربت جام  مستقر در 
مجتمع ش�وراهای حل اختاف  به نش�انی  بلوار امام خمینی مقابل دادگس�تری تربت جام  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 

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

512/39رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه  آقای علی امیریان عباس آباد  دارای شناسنامه شماره 0932294596 به شرح دادخواست به کاسه 7/479/97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر امیریان عباس آباد  به شناسنامه 5229241187 در تاریخ 
1393/9/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-  ایران دانشمند بهمن  فرزند عبداله  
ش.م 522924116  ت.ت 1338 همسر متوفی 2-  علی امیریان عباس آباد  فرزند  علی اکبر   ش.م  0932294596 ت.ت1357 فرزند متوفی 
3-  حس�ن امیری�ان  عباس آباد  فرزند  علی اکب�ر  ش.م  0942630394 ت.ت 1363  فرزند متوف�ی 4-  اصغر امیریان عباس آباد  فرزند  
علی اکبر  ش.م  0932294601 ت.ت  1358فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

512/40رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه  اقای اس�د اله لعل بیداری  دارای شناس�نامه ش�ماره 5228406352 به شرح دادخواست به کاس�ه 7/467/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  محمد اس�ماعیل فضلی  به شناسنامه 5228381279 در تاریخ 
1347/9/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- قربان فضلی  فرزند محمد اسماعیل 
ش. م 5228381295 ت.ت 1306  فرزند  متوفی 2-  زهرا فضلی  فرزند محمد اسماعیل  ش.م  5229462868 ت.ت 1309 فرزند متوفی ؛ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

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

512/41رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم مریم معشوقی دارای شناسنامه شماره 13961 به شرح دادخواست به کاسه 2/593/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  حس�ن شاکریان  به شناسنامه 12241 در تاریخ 1397/9/14 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-  مریم   معش�وقی ش.ش  13961 ت.ت  1352/6/24 همس�ر متوفی 
2- امیر  حس�ین ش�اکریان  ش.م  0890836388ت.ت1387/8/18 فرزند متوفی 3-  محمد صادق ش�اکریان ش. م 0891062009 ت.ت 
1393/10/20 فرزند متوفی 4-  رضا ش�اکریان  ش.م  0890494118 ت.ت 1377/12/25  فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

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

512/42رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه خانم  کلثوم عباسیان دارای شناسنامه شماره 5229448581 به شرح دادخواست به کاسه 7/459/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب ولی زاده  به شناسنامه 0828251568 در تاریخ 1397/9/9در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- کلثوم عباسیان فرزند حیدر ش.م 5229448581 ت.ت 
1356 فرزند متوفی2- درنه عباسیان فرزند حیدر ش.م 0828255954 ت.ت 1340 فرزند متوفی 3-گل جمال عباسیان فرزند حیدر ش.م 
0828255946 ت.ت 1339 فرزند متوفی4- سکینه عباسیان فرزند حیدر ش.م 0828254923 ت.ت 1334 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

512/43رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای قاس�م صادقی کاریزنو دارای شناس�نامه ش�ماره 0933212089 به شرح دادخواست به کاس�ه 7/447/97 از این شورا 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان اس�ماعیل ای�ران نژاد به شناس�نامه 5228363645 در تاریخ 
1392/1/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زینب جوان فرزند اسماعیل ش.م 
5228363866 ت.ت 1333 همسر متوفی2- محمد ایرانی نژاد فرزند اسماعیل ش.م 5229877081 ت.ت 1366 فرزند متوفی 3-مصطفی 
ایرانی نژاد  فرزند اس�ماعیل ش.م 5229913932 ت.ت 1365 فرزند متوفی 4- س�کینه ایرانی نژاد  فرزند اسماعیل ش.م 5228366032 
ت.ت 1351 فرزند متوفی  5- مهین ایرانی نژاد  فرزند اسماعیل ش.م 0942465288 ت.ت 1359 فرزند متوفی 6- اکرم ایرانی نژاد  فرزند 
اسماعیل ش.م 5229567376 ت.ت 1363 فرزند متوفی  7- الهه ایرانی نژاد  فرزند اسماعیل ش.م 5220011936 ت.ت 1369 فرزند متوفی 
8- اعظم ایرانی نژاد  فرزند اسماعیل ش.م 0942972481 ت.ت 1361 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه هفتم شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/44رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای اس�داله لعل بیداری دارای شناس�نامه ش�ماره 5228406352 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 7/468/97 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا فضلی به شناسنامه 5229462868 در تاریخ 1397/3/30 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- طاهره لعل بیداری فرزند غامحسن ش.م 3945 
ت.ت 1350 فرزند متوفی2- محمدرضا لعل بیداری فرزند غامحسن ش.م 5229529008 ت.ت 1340 فرزند متوفی 3- برات اله لعل بیداری 
فرزند غامحسن ش.م 5229543515 ت.ت 1343 فرزند متوفی 4- اسد اله لعل بیداری فرزند غامحسن ش.م 5228406352 ت.ت 1347 
فرزند متوفی  5- طیبه لعل بیداری فرزند غامحسن ش.م 4317 ت.ت 1353 فرزند متوفی 6- فاطمه لعل بیداری فرزند غامحسن ش.م 
5228412905 ت.ت 1357 فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورا شعبه هفتم شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/45اجرائیه*
کاسه پرونده شورا:4/461/97؛ مشخصات محکوم علیه:ابوالفضل محرابی فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان،مشخصات محکوم له: 
نعمت اله معزیان فرزند امیرخان به نشانی چناران، خ حسن زاده 10 پاک 27 منزل امانی؛محکوم به : به موجب رای شماره 203-29 تاریخ 
1397/7/11 شعبه چهار شورای حل اختاف شهرستان چناران که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به:1- پرداخت مبلغ بیست 
میلیون تومان بابت اصل خواسته2- پرداخت مبلغ دویست و شصت هزار تومان بابت هزینه های دادرسی 3- نیم عشر دولتی) رأی غیابی 
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 شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/46رونوشت آگهی حصر وراثت*
نظر به اینکه آقای محمدجواد الهی دارای شناسنامه شماره 5228255605 به شرح دادخواست به کاسه 7/460/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی الهی به شناسنامه 5228222510 در تاریخ 1382/3/5 در اقامتگاه دائمی 
خ�ود ب�درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- ربابه طاهری فرزند ش.م 5228215417 ت.ت 1314 همس�ر 
متوف�ی2- علیرضا اله�ی فرزند علی  ش.م 5229408626 ت.ت 1335 فرزند متوفی 3- معصومه اله�ی فرزند علی  ش.م 5228255621 
ت.ت 1347 فرزن�د متوفی 4- س�کینه الهی فرزند عل�ی  ش.م 5228302123 ت.ت 1352 فرزند متوفی  5- زهرا الهی فرزند علی  ش.م 
5228255591 ت.ت 1341 فرزند متوفی 6- جعفر الهی فرزند علی  ش.م 5228255613 ت.ت 1346 فرزند متوفی 7- محمد جواد الهی 
فرزن�د عل�ی  ش.ش 5228255605 ت.ت 1343 فرزند متوفی 8- محمدرضا الهی فرزند عل�ی  ش.م 5228223762 ت.ت 1333 فرزند 
متوفی؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

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

512/47دادنامه*
کاسه پرونده:3/219/97 شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان چناران؛ ساعت مراجعه:شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح الی 13/30؛ 
شماره حکم:68/337-97/8/29؛  خواهان:بانک ملت با وکالت آقای مهدی کوکبی به نشانی مشهد،بین کاهدوز 17/1 و عطار طبقه دوم پ 
 B348 دفتر وکالت آزاد؛ خوانده:1- جواد عطائی پدها مجهول المکان 2- امیر قدیمی به نشانی گلبهار پشت بخشداری مجتمع کوثر بلوک
4واحد 14 ؛موضوع:مطالبه وجه؛رأی قاضی شورا:در خصوص دعوی بانک ملت با وکالت آقای مهدی کوکبی فرزند رجب به طرفیت 1- جواد 
عطائی پدها فرزند موسی 2- امیر قدیمی فرزند ولی محمد به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 104/517/252 ریال بابت اصل خواسته و سود و مبلغ 30/482/748 ریال بابت خسارات تاخیرتادیه تا تقدیم دادخواست 
جمعا به مبلغ 135/000/000 ریال و خسارت  تاخیر از تقدیم دادخواست تا یوم الوصول ساانه به ماخذ 27 درصد با توجه به جمیع اوراق پرونده 
و اظهارات وکیل خواهان و با این توضیح که خوانده ردیف اول دریافت کننده وام و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن متعهد به بازپرداخت 
کامل مطالبات بانک گردیده اند نظر به اینکه از خواندگان ،خوانده ردیف دوم در جلس�ه حاضر و ضمن اقرار به موضوع دفاع موجهی ارائه 
ننموده اس�ت و خوانده ردیف اول علیرغم اباغ از طریق نش�ر آگهی و استحضار از وقت رسیدگی در جلسه حاضر نشده با توجه به اینکه 
مدیون اصلی می باشد دلیل بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است و دعوی وکیل خواهان مصون از ایراد واقع گردیده .فلذا 
با توجه به محتویات پرونده و در نظر گرفتن مواد 5 و6 و 18 قرار داد مورخ 94/6/4 و بندهای 2 و 13 تعهدنامه ،شورا دعوی خواهان را وارد 
دانس�ته و و مس�تندا به ماده 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس�ی مدنی و ماده 7 قانون تحصیل اعطایی تسهیات بانکی و تبصره 1 و 2 
الحاقی به ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا خواندگان به صورت تضامنی محکومند به پرداخت1- مبلغ 135/000/000 صد و سی و پنج 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و تاخیرتادیه تا تقدیم دادخواست 2- مبلغ 3/333/000 ریال سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار ریال 
بابت هزینه های دادرس�ی 3- مبلغ 5/490/000 ریال پنج میلیون و چهارصد و نود هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل 4- پرداخت خس�ارت 
تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 97/6/14 تا یوم الوصول به ماخذ 27 درصد که توسط دایره محترم اجرای احکام شورا محاسبه 
می گردد،در حق خواهان صادر واعام می گردد . رأی صادره نس�بت به خوانده ردیف اول غیابی وظرف مدت بیس�ت روز پس از اباغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت بیست روز پس ازآن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی چناران می باشد و در خصوص خوانده 
ردیف دوم با عنایت به اباغ حضوری در جلس�ه رس�یدگی رأی صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر 

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

   شنبهآگهی
  24 آذر 1397
 شماره  4364

5



آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   خواهان/شاکی بانک سینا با مدیریت جعفر میرزاپور کلشتری دادخواستی بطرفیت خواندگان کوکب مقصودلو-مهری پقه-آنه قلیچ گرکز 
به خواسته تامین خواسته-مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع وبشماره پرونده کاسه 9709980056100482بایگانی970522/
شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی گرگان ثبت ووقت رسیدگی مورخ 11/07/ 1397ساعت 12تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرس�ی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خوانده آنه قلیچ گرکز ودرخواس�ت خواه�ان 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.
546-منشی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی حصر وراثت 
خانم طاهره عطایی پور دارای شماره شناسنامه 2658895704 به شرح دادخواست 970556/ح2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان کشاورز جمالی سوسفی به شماره شناسنامه 5949726316 مورخه 97/7/29 در اقامتگاه دایمی 
خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن روانشاد منحصر است به: 1- طاهره عطایی پور ش م  2658895704 همسر متوفی- 2- حمید 
جمالی سوسفی ش م 4310319051 فرزند متوفی- 3- زهره جمالی سوسفی ش م 4310714099 فرزند متوفی- 4- عربعلی جمالی سوسفی 
ش م 5949895861 پدر متوفی-  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد. م الف: 2784/15 مورخه: 97/7/24
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهر محمدیه- داود رضائی

آگهی حصر وراثت 
آقای خدایار باقری دارای ش�ماره شناس�نامه 5949813464 به شرح دادخواست 970540/ح2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذوالفقار باقری لیاولی به شماره شناسنامه 2 مورخه 97/8/12 در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات 
گفته ورثه حین الفوت آن روانشاد منحصر است به: 1- بنفشه مسیح زاده لیاولی ش م 5949656377 همسر متوفی- 2- ثریا باقری لیاولی 
ش م 5949812220 فرزند متوفی-3- خدایار باقری لیاولی ش م 5949813464 فرزند متوفی- اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به شورا تقدیم دارد. م الف: 2783/15  مورخه: 97/9/24
قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهر محمدیه- داود رضائی

دادنامه 
پرونده کاسه 9709982850600280 شعبه دوم شورای حل اختاف شهری رامند استان قزوین تصمیم نهایی شماره 9709972850600578  
خواهان: آقای محرم آقاعلی خانی فرزند محمد با وکالت آقای س�عید علیخانی فرزند محمدعلی به نش�انی قزوین بویین زهرا روبه روی 
دادگستری  خوانده: آقای مجید اسدی مجهول المکان  خواسته: الزام به فک پاک خودرو  رای قاضی شورا  در خصوص دادخواست تقدیمی 
آقای محرم آقاعلی خانی فرزند محمد با وکالت آقای سعید آقاعلیخانی به طرفیت آقای مجید اسدی به خواسته صدور حکم بر توقیف و فک 
پاک ماشین کمپرسی به شماره شهربانی ایران 28 ع 559- 79 و دستور موقت مبنی بر توقیف ماشین فوق با پاک ذکر شده و همچنین 
صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 115/000/000 بابت باقیمانده ثمن معامله به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره 
بدین ش�رح که وکیل خواهان مدعی اس�ت )موکل اینجانب به موجب تصویر مبایعه نامه تنظیمی و تقدیمی واقع در روس�تای خیارج یک 
دستگاه ماشین کمپرسی به شماره شهربانی فوق به شخص خوانده به مبلغ 565/000/000 ریال فروخته و خوانده مبلغ 450/000/000 ریال آن 
را پرداخت نموده است و متعهد شده است که تتمه ثمن معامله را در روستای خیارج پرداخت نماید که پس از تحویل ماشین از پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله که 115/000/000 ریال می باشد امتناع نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 
115/000/000 ریال بابت تتمه ثمن معامله به انضمام خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.( لهذا شورا 
باتوجه به شرح و محتویات پرونده از جمله وکالتنامه وکیل مبایعه نامه تنظیمی، شناسنامه مالکیت خودرو و عدم حضور خوانده علی رغم 
اباغ از طریق نشر آگهی )اباغ قانونی( و استحضار از وقت رسیدگی که خواسته خواهان از هرگونه ایراد و اعتراض خاص )موثر( مصون مانده 
خواسته خواهان را موجه و مستدل تشخیص داده و مستندا به مواد 198، 303، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و بند الف ماده 9 و مواد 25 و 26 و 27 قانون شوراهای حل اختاف مصوب سال 1394 حکم به توقیف و فک پاک 
ماشین کمپرسی به شماره شهربانی ایران 28 ع 559- 79 و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته به عاوه مبلغ چهار میلیون و نهصدو هشتاد و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس آیین نامه تعرفه 
حق الوکاله وکیل مصوب 1385 ریاست معظم قوه قضاییه و همچنین خسارت تاخیر تادیه مبلغ فوق بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسامی ایران از تاریخ تقدیم دادخواست )1397/05/09( تا یوم ااداء که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد 
در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره بعلت اباغ قانونی اخطاریه و عدم دفاع کتبی و عدم حضور شخص خوانده و عدم معرفی 
وکیل از س�وی ایش�ان غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�ورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 

مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی بخش رامند می باشد.  م الف: 1605/1 مورخه: 97/9/24 20
علی فولیان- قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف بخش رامند

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کاسه 970611 اجرایی صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه محکوم له حسینعلی مجیدی فرزند محمدعلی 
به طرفیت علیرضا احمدی فرزند علی اصغر که محکوم له درخواس�ت توقیف اموال متعلق به محکوم علیه را نموده و دس�تور فروش 
آن صادر شده که عبارتند از: یک دستگاه کامیون کشنده اویکو مدل 1992 میادی تیپ HT 26/330 رنگ سفید روغنی به شماره 
انتظامی 91 ع 297 ایران 11 و ش�ماره شاس�ی 004132647 و ش�ماره موتور 284696 به ارزش 115/000/000 تومان اعام می گردد 
که این دادگاه قصد دارد در روز یکش�نبه مورخ 1397/10/09 راس س�اعت 10:00 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی ش�عبه اول 
دادگستری محمدیه- قزوین از طریق مزایده عمومی، اموال فوق الذکر را به فروش برساند. خریداران می توانند در مدت 5 روز قبل 
از زم�ان برگ�زاری مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی دادگاه بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و در راس س�اعت مقرر و در 
محل مقرر برگزار می گردد. کس�انی می توانند در مزایده ش�رکت نمایند که اوا منع قانونی نداشته ثانیا 10 درصد قیمت پیشنهادی 
خود را نقدا به همراه داش�ته باش�ند. مال مورد مزایده به کس�ی فروخته می ش�ود که بااترین قیمت را پیشنهاد کند. کسی که در 
مزایده اخال کند مطابق مقررات با وی رفتار خواهد ش�د. کس�ی که به عنوان خریدار مزایده شناخته شد بدوا نسبت به پرداخت 10 
درصد مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی اقدام و حداکثر ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام مزایده جهت تودیع مابقی آن به حساب 
س�پرده دادگس�تری اقدام کند. انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال منقول منوط به واریز بهای مزایده و تایید مزایده از 
س�وی دادگاه می باش�د. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می ش�ود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده 
در مهلت قانونی و یا اعام انصراف از س�وی خریدار 10 درصد واریزی پس از کس�ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد. م الف: 2785/15 مورخه: 97/9/24 19
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه- اکبری

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول 
نظر به محکومیت محکوم علیهم سارا، الیسا همگی  مینا و خانم کوکب افسرده شرکانلو ورثه مرحوم ) مجید مینا (  به پرداخت تعداد  
یکصد عدد س�که تمام بهار آزادی در حق محکوم له خانم نفیس�ه محمد زاده  ش�رکانلو  از ماترک مرحوم مجید مینا  واحد اجرای 
احکام مدنی  ش�یروان در نظر دارد  نس�بت به مزایده و فروش س�هم اارث  مرحوم از یک قطعه باغ میمی  انگور کشمش�ی واقع در  
دو نیم کیلومتری حاشیه  جاده آسفالته شمال خانلق به مساحت  6432  متر مربع که 5280  متر مربع به صورت باغ میمی  و 1152  
متر مربع باغ جدید ااحداث  سیب و یک  خانه باغ  که با توجه به موقعیت محل  باغ و نزدیک  به جاده شهر  و وضعیت باغ و سایر 
عوام�ل تاثی�ر گذار  هر مت�ر مربع و ارزش کل باغ  6432 متر مربع  به مبلغ 450/240/000 ریال و س�هم اارث  مرحوم 98/490/000 
ریال  ارزیابی گردیده اس�ت  س�هم اارث مرحوم از دو 2- قطعه زمین هموار  که دارای بافت مناس�ب  و دارای جوی آب و نش�ان  از 
آبی بودن  بوده به مس�احت های  2/5 و 1/8 هکتار  که از اب س�د ابیاری میگردد   و با توجه به موقعیت و بافت خاک  هر متر مربع 
8/500 ری�ال  و ارزش کل 43000 مت�ر مربع  و مبلغ 365/500/000 ریال و س�هم اارث  مرح�وم 79/906/125 ریال ارزیابی گردیده 
است . را در خصوص پرونده کاسه شماره 970523 اجرائی شعبه اول در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به فروش 
برس�اند، مورد مزایده از قیمت کارشناس�ی مذکور شروع و به فرد یا افرادی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
ضمنا هزینه نقل و انتقال س�ند به عهده خریدار می باش�د. و در خصوص اماک فاقد س�ند رسمی  گواهی اعطا می گردد  و این اجرا 

مسئولیتی  در قبال تنظیم سند  ندارد و تحوی ملک  تابع مقررات مربوطه خواهد بود . 
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان

زمان مزایده: روز چهارشنبه 1397/10/05 – از ساعت 9 الی 10 ظهر
طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نش�انی : باغ واقع در روس�تای امان آباد  و 
زمین واقع در روستای قلندر آباد بازدید به عمل آورند .  ضمنا برنده مزایده بایستی 10 درصد وجه مال مورد مزایده را فی المجلس 
به عنوان س�پرده به دایره اجرا تس�لیم نماید. و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ س�پرده به نفع دولت 

ضبط می گردد. 
تاریخ انتشار در روزنامه :  97/09/24 16

مدیر دفتر شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان – مرادی 
آگهی مفقودی

اصل شناس�نامه مالکیت خ�ودروی پیکان وانت مدل 1390 به ش�ماره پاک ای�ران 42- 419 
ه  53  و ش�ماره موتور 11490074464و شماره شاس�ی NAAA46AA5CG314174 به نام 

مهسا طاوسی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. شیروان

دادنامه
نهای�ی  تصمی�م  س�ابق  دوش�هرخوی103جزایی  کیف�ری  9709984435900024ش�عبه103دادگاه  کاس�ه  پرون�ده 
شماره9709974435900962-ش�اکی علی حس�ینلو فرزندکاظم بنش�انی خوی چای باشی ک فتح اله افش�اری –متهمین1.صادق 
حس�ن نژادقورولی فرزندرضاقلی بنشانی خوی بلوار ش�مس تبریزی اول ک فروتنی صبا1-2. مینا یوسفی بنشاین خوی محله چای 
باش�ی 3.محمدحس�ن نژادقورولی فرزندصادق بنش�انی خوی 22بهمن بن بس�ت صبای یک-اتهام رابطه نامش�روع-رای دادگاه- 
درخصوص اتهام1.محمدحس�م نژادقورولی فرزندصادق2.مینایوسفی فاقد سایرمشخصات دایربربرداشتن رابطه نامشروع باتوجه به 
اعام شکایت شاکی وگزارش وتحقیقات مرجع انتظامی ومفادگزارش نهایی مورخ 97/1/28 پلیس اطاعات و امنیت عمومی مطابقت 
عکس�های موجود درآیفون تصویری بافرد مذکور و ماش�ین توصیف ش�ده حکایت داردتوجها به دفاعیات غیرموجه وبااثرمتهم و 
س�ایرامارات وقرائن موجوددر پرونده بزهکاری متهمین موصوف محرزومس�لم بوده لذامس�تندا به ماده637قانون مجازات اسامی 
هرکدام از مشارالهیم رابه تحمل99ضربه شاق تعزیری درغیرماعام محکوم مینماید رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری 
ظرف مدت20روزپس ازتاریخ اباغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظرمیباش�د نس�بت به ردی�ف دوم غیابی ظرف مدت20روزپس 
ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس ازان ظرف20روزپس ازتاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان 

میباشد.
3374-دادرس شعبه102دادگاه کیفری2خوی-شیخلو

رونوشت آگهی حصر وراثت
س�کینه محمدنژاداقدم دارای شناس�نامه شماره 489 بشرح دادخواست به کاس�ه 970412 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان الهوردی طایفه حس�ن آقائی بشناس�نامه 314 در تاریخ 88/10/22 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به1- سکینه محمدنژاداقدم فرزندمختارش ش489ت ت28صادره شوط زوجه 
متوفی .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.
3380- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شوط - نادرزمانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
فیروزبدیری دارای شناس�نامه ش�ماره 1477 بش�رح دادخواست به کاس�ه 970406 از این دادگاه در خواس�ت گواهی حصر وراثت 
نم�وده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان مهری معم�ارزاده خوئی بشناس�نامه 27 در تاریخ 95/10/5 اقامت�گاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- امیربدی�ری فرزندفیروزش ش24ت ت60فرزندمتوفی2.علیرضابدیری فرزندفیروز ش 
ش50ت ت61فرزندمتوفی3.س�ولمازبدیری فرزندفی�روزش ش619ت ت65فرزندمتوفی4.فیروزبدی�ری فرزندحاج�ی بابا ش ش1477ت 
ت33ش�وهرمتوفی .اینک با انجام تش�ریفات 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.
3379- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شوط - نادرزمانی

دادنامه
پرونده کاس�ه 9609986644300671 ش�عبه دادگاه انقاب دادگس�تري شهرستان دورود تصمیم نهایی ش�ماره 9709976639600212   
متهمین:  1. خانم نس�رین س�ااروند به نشاني شهرس�تان ازنا خیابان طالقاني ک توکلي پ7 منزل قاسم سااروند 2. خانم گل طا همسر 
رسول حاجیوند به نشاني لرستان-دورود  اتهام ها:  1. ورود دو گرم شیشه به زندان 2. معاونت در ورود دو گرم شیشه به زندان   گردشکار 
-  دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 
نسرین سااروند ، متواری دائر بر ورود دو گرم شیشه به زندان با توجه به محتویات پرونده ، گزارش مامورین انتظامی، برگ توزین مواد مخدر 
مکشوفه ،کیفر خواست تنظیمی  و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبرده محرز است لذا دادگاه به استناد بند 3 ماده 8 
قانون اصاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367  مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصاحات و الحاقات بعدی  متهم موصوف  را به  
تحمل به سه سال حبس تعزیری پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و تحمل 40ضربه شاق تعزیری و ضبط مواد 
مکشوفه بنفع دولت محکوم می نماید رای صادره  غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 

آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد/
 بیژن سوری  - دادرس دادگاه انقاب شهرستان دورود        

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715100282 شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715100689  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 گودرزي نعمتي  فرزند هوش�نگ به نش�اني مجهول المکان  خواس�ته ها: 1. مطالبه طلب 2. مطالبه وجه چک 
گردش�کار:پس از وصول دادخواس�ت و ثبت به کاس�ه فوق به تصدی امضاء کنندگان ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  رای ش�ورا در 
خصوص دادخواس�ت خواهان آقای جهاگیر لرس�تانی نژاد فرزند عباس  به طرفیت خوانده آقای محمد گودرزی نعمتی فرزند هوشنگ  به 
خواس�ته مطالبه مبلغ پانزده میلیون و چهارصد و هفتاد هزار تومان به اس�تناد 11 فقره چک به ش�ماره های 1345593 – )30/8/95( به 
مبل�غ 2000000 توم�ان ، 345594  - )30/9/95( به مبلغ 2000000توم�ان، 345595 –  )30/10/95( به مبل�غ 2000000 تومان ،  345597- 
)5/8/95( ب�ه مبل�غ 1000000 توم�ان ، 595205 – )15/10/95( به مبل�غ 1000000 تومان ، 595212 – )25/10/95( ب�ه مبلغ 1500000 تومان ، 
595213 – )25/9/95( ب�ه مبلغ 1500000 توم�ان ، 595219 – )10/11/95( به مبلغ 1000000 تومان ، 595220 – )30/11/95( به مبلغ 1000000 
تومان ، 595221 – )25/11/95( به مبلغ 1000000 تومان و 595223 –)10/10/95( به مبلغ 970000 تومان با احتساب خسارات  تاخیرو  تادیه 
و خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و نظر به وجود اصل چک ها و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان دالت بر اشتغال 
ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیلی بر برائت ذمه خود به این مرجع ارائه نداده 
لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 198، 515 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 312 و 315 قانون تجارت 
و قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصاحی 82خوانده موصوف را به 
پرداخت 15470000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 478575 تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به عدم درج تاریخ 
انتقال چکها  از تاریخ تقدیم دادخواست )27/5/97( لغایت وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعامی بانک مرکزی که اجرا ی احکام مکلف 
به محاسبه آن است  در حق خواهان صادر و اعام میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن 

ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد./س
محمد آصف ظفری – قاضی مشاور شعبه اول شورای حل اختاف دورود

دادنامه
پرونده کاسه 9709986715100280 شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان دورود تصمیم نهایی شماره 9709976715100683  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 فاطمه اداوي به نشاني مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت به کاسه فوق به تصدی امضاء 
کنندگان ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای جهانگیر لرستانی نژاد فرزند عباس به طرفیت 
خوانده خانم فاطمه اداوی به خواسته مطالبه مبلغ هجده میلیون تومان به استناد دو فقره چک به شماره های 144675 ) 96/11/20 ( به مبلغ 
7000000 تومان و 144689  )97/3/30 ( به مبلغ 11000000 تومان عهده بانک ملی بابت اصل طلب به انضمام کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با عنایت به محتویات پرونده و نظر به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن در ید خواهان دالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و اینکه 
خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دلیلی بر برائت ذمه خودبه این مرجع  ارائه نداد لذا شورا دعوی را وارد تشخیص و 
به استناد مواد 198، 515 ، 519 ،  قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد 312 و 315 قانون تجارت و قانون استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در خصوص تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اصاحی 82خوانده موصوف را به پرداخت 18000000 تومان بابت اصل خواس�ته و مبلغ 
269800 تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست  ) 97/5/29 ( لغایت وصول آن بر مبنای شاخص تورم اعامی 
بانک مرکزی که اجرا ی احکام مکلف به محاسبه آن است  در حق خواهان صادر و اعام میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان دورود می باشد.
محمد آصف ظفری – قاضی مشاور شعبه اول شورای حل اختاف دورود

گواهی حصروراثت
خانم سعادت فیروزی  بشماره شناسنامه 570 فرزند حبیب اله متولد 1349 صادره خودان  ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1053/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان حبیب اله فیروزی خودان 
فرزند فتح اله به شماره شناسنامه 237 درتاریخ 97/3/30 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- وجیهه 
عذیری فرزند محمدعلی ش.ش30همسرمتوفی2- علی احمد فیروزی خودان فرزند حبیب اله ش.ش466پسرمتوفی3- سکینه فیروزی 
خودان فرزند حبیب اله ش.ش779دخترمتوفی4- سعادت فیروزی فرزند حبیب اله ش.ش570دخترمتوفی5- منیره فیروزی فرزند حبیب 
اله ش.ش10 دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه 
هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد 

شد. م الف 3327
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ دادنامه 
 حسب محتویات پرونده  کاسه  910586     در خصوص پاک ثبتی 3568/6  
بخ�ش 2 تهران  متعلق به  وراث س�ید علی اکبر  نوابی ن�ژاد مطابق دادنامه  
ب�دوی ش�ماره 9609970260400656  م�ورخ 96/12/13  و  دادنامه اصاحی 
9609970260400656  مورخ 96/12/13  صادره از شعبه چهارم دادگاه انقاب 
اسامی  تهران تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم  گردیده و حکم به تملک    ملک 
مزبور به اس�تثنا سهم خانم نورالس�ادات به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره(  صادر گردیده اس�ت. با توجه به غیابی بودن دادنامه فوق  نسبت به 
نامبردگان  بدینوسیله مراتب از طریق انتشار آگهی  به ایشان اباغ می گردد 
ت�ا چنانچه ا عتراضی دارند ظرف مهلت قانونی  اقدام و به این ش�عبه دادگاه 

اعام نمایند. 
58569  مدیر دفتر شعبه چهارم  دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ دادنامه 
 حسب محتویات پرونده  کاسه  970012      در خصوص قطعه اول تفکیکی از 
پاک 1437 فرعی از 2395 اصلی بخش 10 تهران متعلق  به ابوالقاسم فهیمی 
مطابق دادنامه  بدوی ش�ماره 9709970260400400   م�ورخ 97/8/5 صادره 
از ش�عبه چهارم دادگاه انقاب اسامی  تهران تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم  
گردیده و حکم به تملک    ملک مزبور به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره(  صادر گردیده است. با توجه به غیابی بودن دادنامه فوق  نسبت به نامبرده 
بدینوسیله مراتب از طریق انتشار آگهی  به ایشان اباغ می گردد تا چنانچه 
ا عتراضی دارند ظرف مهلت قانونی  اقدام و به این شعبه دادگاه اعام نمایند. 
58570  مدیر دفتر شعبه چهارم  دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ دادنامه 
 حس�ب محتویات پرونده  کاسه 940148   دادگاه در  خصوص  دعوی ستاد 
اجرای�ی فرم�ان حضرت ام�ام )ره(  به طرفیت گوهر دهن�اد  و علی قربانی – 
قدرت اله قدرتی و حس�ین عرش�ی اعا و ذبیح اله قوامی و معصومه چاه   کنی 
ب�ه موجب دادنامه  ش�ماره 9709970260400316  م�ورخ 97/7/4  و اصاحیه 
9709970260400407  م�ورخ 97/8/6  حکم به ابطال اس�ناد رس�می ش�ماره 
10273  مورخ 87/5/15  دفترخانه 800  تهران و سند وکالت شماره 5527 مورخ 
40/05/17 دفترخانه 280 تهران و 30005  مورخ 91/3/27 دفترخانه 680 تهران 
و اعاده وضع مالکیت  پاک ثبتی 48/514 به حال سابق و تملک و صدور  سند 
مالکیت  پاک موصوف به نام خواهان صادر نموده اس�ت رای صادره نس�بت به 
خواندگان   غیابی بوده و قابل واخواهی در این شعبه  دادگاه  می باشد بدینوسیله 
مراتب از طریق نشر آگهی به ایشان اباغ می گردد  تا چنانچه ا عتراضی دارند 
مراتب را ظرف مهلت قانونی به شعبه چهارم دادگاه انقاب اسامی تهران  واقع 

در تهران  خیابان شریعتی خیابان معلم اعام نمایند. 
58571  مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ دادنامه 
 حسب محتویات پرونده  کاسه  970017 در خصوص پاک ثبتی 1676 فرعی از 
123 – اصلی متعلق به خانم ا حترم السادات نظامی مطابق دادنامه  بدوی شماره 
9609970260400401   م�ورخ 97/8/5  ص�ادره از ش�عبه چهارم دادگاه انقاب 
اسامی  تهران تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم  گردیده و حکم به تملک    ملک 
مزبور به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  صادر گردیده است. با توجه 
به غیابی بودن دادنامه فوق  نسبت به نامبرده بدینوسیله مراتب از طریق انتشار 
آگهی  به ایش�ان اباغ می گردد تا چنانچه ا عتراضی دارند ظرف مهلت قانونی  

اقدام و به این شعبه دادگاه اعام نمایند. 
58572   مدیر دفتر شعبه چهارم  دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغیه 
  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  درخواستی تسلیم دادگاه انقاب اسامی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه ارجاع گردیده و طی کاسه بایگانی 
به ش�ماره ثبت 970091  و وقت رسیدگی ساعت 10:30 صبح مورخ 1397/10/10 
تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن خواندگان بنام های  1. محمد 
پاکدامن  2.پرویز فتح زاده  خمارلو 3.  هاشم نصیروند  4. خانم جان عزیزی  5. 
زهرا عزیزی حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73  قانون 
آئین دادرس�ی  دادگاه های  عمومی و انقاب  در امور مدنی مراتب یک نوبت از 
طریق جراید آگهی می گردد تا نامبردگان مذکور در  دادگاه حاضر  ضمن اعام 
نشانی و دریافت نسخه ای از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسیدگی 

در این شعبه دادگاه واقع در تهران  خیابان شریعتی خیابان معلم حاضر گردد. 
58573  مدیر دفتر  شعبه  سوم دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان ستاد اجرایی به طرفیت علی وکیلی مقدم به شماره بایگانی 970159 و 
دادخواستی تسلیم دادگاه انقاب اسامی تهران نموده است که به  علت مجهول 
المکان بودن خوانده  و به درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود 
با تعیین وقت 98/01/20 س�اعت 09:00 صبح تا خوانده  از تاریخ نش�ر آگهی به 
دفتر شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی تهران  مراجعه و ضمن اعام نشانی خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  
حضور یابد در هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد شد. 
58574 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ رای 
 حس�ب محتویات پرونده به ش�ماره بایگانی 970124  در خصوص دعوی ستاد 
اجرایی به طرفیت  شاهپور  برومند فرزند میرزاآقاخان به دادنامه بدوی شماره 
477  مورخ 97/8/26 تعیین تکلیف و  اتخاذ تصمیم  گردیده و حکم مقتضی 
به نفع ستاد اجرایی صادر شده و رای دادگاه غیابی  است و از تاریخ اباغ  ظرف 
بیست روز قابل واخواهی خواهد بود. ا لنهایه  با عنایت به مراتب فوق  با تجویز 
ذیل ماده 302  قانون آئین دادرس�ی مدنی بدینوسیله مراتب از طریق نشر این 
آگهی به نامبرده و یا وکیل قانونی وی اعام و اباغ می گردد  تا چنانچه اعتراضی  
دارند مراتب را   حداکثر  ظرف مدت مقرر به شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی 

تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم  گزارش نمایند. 
58575  مدیر دفتر  شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی  تهران 

آگهی حضور در جلسه 
خواهان س�تاد اجرایی به طرفیت نعمت اله انصاری و عبداله رحیمی به شماره 
بایگانی 880258 و دادخواس�تی تسلیم دادگاه انقاب اسامی تهران نموده 
است که به  علت مجهول المکان بودن خواندگان و به درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتشار آگهی می ش�ود با تعیین وقت 97/12/14 ساعت 11:00 صبح تا 
خواندگان از تاریخ نش�ر آگهی به دفتر شعبه شش�م دادگاه انقاب اسامی 
تهران  مراجعه و ضمن اعام نش�انی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد در هر صورت عدم 

حضور در دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
58576 -  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ رای 
 حس�ب محتویات پرونده به ش�ماره بایگانی 970121  در خصوص دعوی ستاد 
اجرای�ی به طرفیت  فواد  و س�بیح هر دو حنوکه فرزندان حض�وری به دادنامه 
بدوی ش�ماره 474 م�ورخ 97/8/23 تعیین تکلیف و  اتخاذ تصمیم  گردیده و 
حکم مقتضی به نفع ستاد اجرایی صادر شده و رای دادگاه غیابی  است و از تاریخ 
اباغ  ظرف بیست روز قابل واخواهی خواهد بود. ا لنهایه  با عنایت به مراتب فوق  
با تجویز ذیل ماده 302  قانون آئین دادرس�ی مدنی بدینوسیله مراتب از طریق 
نشر این آگهی به نامبرده و یا وکیل قانونی وی اعام و اباغ می گردد  تا چنانچه 
اعتراضی  دارند مراتب را   حداکثر  ظرف مدت مقرر به شعبه ششم دادگاه انقاب 

اسامی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم  گزارش نمایند. 
58577 مدیر دفتر  شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی  تهران 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی برابر 
رای شماره 139760327002001433- 1397/08/13 کاسه 92- 1397 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ظهراب  
رجبی  فرزند اصف به  شماره شناسنامه 538 صادره از ابهر در یک باب خانه به مساحت 146/26 متر مربع از پاک 1688 فرعی از 
1 اصلی واقع در ابهر خیابان 17 ش�هریور بلوار ش�هدا کوچه قدس خریداری از مالک رسمی )سهم اارث ابوالفضل شفیعی از مرحوم 
احم�د ش�فیعی ( محرز گردیده اس�ت. لذا ب�ه منظور اطاع عموم مرات�ب 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 باش�ند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/24 
761 - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ابهر –  حسین کاظمی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی برابر 
رای شماره 139760327002001434- 1397/08/13 کاسه 13- 1397 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حمید 
محمدی فرزند  شمسعلی به  شماره شناسنامه 15941 صادره از ابهر در یک باب مغازه به مساحت 44 متر مربع از پاک 484 فرعی از 
1 اصلی واقع در ابهر خیابان ولی عصر )عج( نرسیده به میدان شهید رجایی  خریداری از مالک رسمی )وراث مرحوم کوچک لطفی( 
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 س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول: 1397/09/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/09/24 
760 - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ابهر –  حسین کاظمی

آگهی وقت رسیدگی نوبت دوم
نظر به اینکه در  پرونده کاسه 970922 اتهامی جمیل دریادل فرزند قدیر 
وقت رسیدگی  در روز  چهارشنبه مورخ 1397/10/5 ساعت 8 صبح تعیین 

گردیده لذا از طریق نشر آگهی وفق تبصره 1 ماده 394 قانون آئین دادرسی  
کیفری طی دو مرحله به فاصله 10 روز به نامبرده اباغ گردد که در موعد 

مقرر جهت حضور در جلسه دادگاه به شعبه 19 دادگاه انقاب اسامی تهران 
واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه بدیهی است در صورت 

عدم حضور  طبق مقررات بصورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58237 مدیر دفتر شعبه 9  دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی وقت رسیدگی نوبت دوم 
  نظ�ر ب�ه اینکه در پرونده کاس�ه 900011  اتهامی جواد عط�ا پیله رود فرزند 
ضربعلی  دائر بر مشارکت در نگهداری 7 کیلوگرم متامفتامین وقت رسیدگی 
در روز شنبه مورخ 1397/10/01  ساعت 09:00 صبح تعیین گردیده لذا از طریق 
نشر آگهی وفق تبصره 1 ماده 394  قانون آئین دادرسی کیفری طی دو مرحله 
به فاصله 10 روز به نامبرده اباغ گردد که در موعد مقرر جهت حضور در جلسه 
دادگاه به شعبه 30 دادگاه انقاب اسامی تهران واقع در خیابان شریعتی ابتدای 
خیابان معلم مراجعه بدیهی است در صورت عدم حضور طبق مقررات به صورت 

غیابی  اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58215  مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه  انقاب اسامی تهران 

آگهی وقت رسیدگی نوبت دوم 
  نظ�ر به اینکه در پرونده کاس�ه 950316 اتهامی حس�ین مرگدری نژاد 
فرزند موس�ی دائر بر نگهداری 168  کیلوگرم تریاک و 47 کیلو 700 گرم 
مرفین و 13 کیلو 200 گرم س�وخته تریاک وقت رس�یدگی در روز ش�نبه 
مورخ 1397/10/01  س�اعت 09:00 صبح تعیین گردیده لذا از طریق نش�ر 
آگهی وفق تبصره 1 ماده 394  قانون آئین دادرسی کیفری طی دو مرحله 
ب�ه فاصله 10 روز به نامبرده اباغ گردد که در موعد مقرر جهت حضور در 
جلس�ه دادگاه به ش�عبه 30 دادگاه انقاب اسامی تهران واقع در خیابان 
ش�ریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه بدیهی است در صورت عدم حضور 

طبق مقررات به صورت غیابی  اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58216  مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه  انقاب اسامی تهران 

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود ش�دن اس�ناد فروش ومالکیت وکارت مش�خصات موتورسیکلت سیستم 
روان سیکلت OM 200 کارخانه روان سیکلت به رنگ سفید تیپ CC200 سال ساخت 1387 
ش�ماره موتور 30051033 ش�ماره تنه 8721369بنام محمدرضا ش�هری فرزند ابراهیم شماره 
شناس�نامه325 ص�ادره ازکردکوی لذا برگ س�بز-فاکتور فروش کارخانه وکارت مش�خصات 

موتور)سند مالکیت- سند کمپانی( فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
557-استان گلستان - گرگان

آگهی مفقودی
   درخص�وص مفقود ش�دن اس�ناد فروش خودروی س�واری پ�ژو هاچ بک تی�پ 206به رنگ 
خاکستری- متالیک مدل1385شماره موتور 13085023467شماره شاسی 10852703شماره 
پ�اک ای�ران59- 532 س 77 بن�ام عل�ی رض�ا ابراهیم�ی میان�دره فرزند لطف اله ش�ماره 
شناس�نامه305صادره از کردکوی لذا فاکتور فروش کارخانه)سند کمپانی(خودروی فوق الذکر 

مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
558-استان گلستان - گرگان
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه خدماتی ومشاوره گیاه داروی ستاک ثبت 

بشماره 21003وشناسه ملی10103318120
   بدینوس�یله ازکلیه شرکا دعوت میشود راس ساعت9 صبح روزشنبه 97/10/8 جهت شرکت 
در جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده موسسه خدماتی ومش�اوره گیاه داروی ستاک ثبت شده 
بش�ماره 21003 که درمحل قانونی موسسه واقع درتهران میدان رسالت چهارراه هنگام فرجام 
می�دان69 پاک 2/1 طبقه اول کد پستی1681668815تش�کیل میگردد حضور بهم رس�انند. 

دستور جلسه: 1- تاسیس شعبه درشهرهای قائم شهر وگرگان 2- اصاح محل شرکت
551 - هیئت مدیره شرکت

آگهی مزایده
   درپرونده کاس�ه970598/احکام حقوقی ش�عبه اول احکام مدنی شهرس�تان کاله محکوم علیه شرکت تعاونی پارمیس محکوم 
اس�ت بپرداخت51269345ریال درحق محکوم له علی اصغری وپرداخت مبلغ1400000ری�ال بابت هزینه های اجرایی درحق دولت 
که درقبال آن 1دس�تگاه کامیون کاویان مدل 92 بش�ماره پاک 45 ع 371- 59 توقیف گردیده اس�ت که ازطریق مزایده حضوری 
بش�رح ذیل بفروش میرسد1-حس�ب نظریه کارشناس�ی مورد مزایده مبل�غ 850000000ریال اعام گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ 
اعامی کارش�ناس ش�روع وبه بااترین قیمت پش�نهادی فروخته میش�ود3-موعد مزایده مورخه1397/10/09س�اعت10الی11ظهر 
میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده 
دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میش�ود 7-مزای�ده مذکور برای نوبت اول برگ�زار میگردد8-برنده مزایده مکلف 
اس�ت10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق دادگس�تری کاله تودیع الباقی را درمهلت 1ماهه بحساب مذکور واریز وفیش 
آنرا تحویل اجرای احکام مدنی دادگس�تری کاله نماید درغیراینصورت مبلغ واریزی درحق صندوق دولت ضبط میگردد9-بهمراه 

داشتن کارت شناسایی برای متقاضیان الزامی است.
569-مدیردفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری کاله-قربانی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
  خواه�ان خان�م زه�را ب�اج فرزن�د محمد حس�ین بطرفیت خوان�ده روح ال�ه باغخیراتی به خواس�ته ط�اق به درخواس�ت زوجه 
تقدی�م دادگاه ه�ای عموم�ی شهرس�تان گنب�د کاووس نم�وده که جهت رس�یدگی ب�ه ش�عبه 2دادگاه خانواده شهرس�تان گنبد 
کاووس)1خانواده(واق�ع دراس�تان گلس�تان شهرس�تان گنب�د کاووس خیابان ام�ام خمینی جنوب�ی جنب فرمانداری  کد پس�تی 
http://dadgolestan. گلس�تان  اس�تان  کل  دادگس�تری  4971436386تلفن01723334641الی01723334645پورت�ال 
ir ارج�اع وبکاس�ه 9709981787100492بایگانی970510/ثب�ت گردیده که وقت رس�یدگی واس�تماع اظه�ارات گواهان خواهان 
روزچهارشنبه1397/11/10وس�اعت10صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 
قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامور مدنی ودس�تور دادگاه مراتب 1نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتش�ار 
آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
570-مدیردفتر شعبه دوم دادگاه خانواده شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای بهرام دل داده مهربان دارای ش�ماره شناسنامه249بشرح دادخواست بکاسه 970788/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان حوریه انوشا به شناسنامه595درتاریخ 97/5/3دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به1-بهرام دل داده مهربان فرزند عباس ش ش249ت ت 1342صادره ازگنبد پسرمتوفیه2-محمود دل داده 
مهربان فرزند عباس ش ش905 ت ت1358صادره ازگنبد پسرمتوفیه3-سعید دل داده مهربان ف عباس ش ش 11486ت ت1345صادره 
ازگنبد پسرمتوفیه4-عبداله دل داده مهربان ف عباس ش ش 556ت ت1339صادره ازگنبد پسرمتوفیه5-لیا دل داده مهربان ف عباس 
ش ش 14789ت ت1349صادره ازگنبد دخترمتوفیه6-فاطمه دل داده مهربانف عباس ش ش 753 ت ت1351صادره ازگنبد دخترمتوفیه که 
بجز موارد فوق متوفیه وارث دیگری ندارد اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
571-قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان گنبد کاووس

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خانم اجو پژمان دارای ش�ماره شناس�نامه990 بشرح دادخواست بکاسه970791/ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان مرد ولی پژمان به شناس�نامه 1درتاریخ97/9/8 دراقامتگاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به1-اجو پژمان ف مرد ولی ش م2030822019ت ت 1344صادره ازگنبد دخترمتوفی2-جمیله 
پژم�ان ف مرد ولی ش م2030824348ت ت1351صادره ازگنب�د دخترمتوفی3-زعفره پژمان ف مرد ولی ش ش2031938479 ت 
ت1387ص�ادره ازگنبد دخترمتوفی4-فاضل محمد پژمان ف مرد ولی ش ش2030824231تت1349صادره ازگنبد پس�رمتوفی5-

بش�یر پژمان ف مرد ولی ش م 2031965295ت ت1360صادره ازگنبد پس�رمتوفی6-یغمر پژمان ف مرد ولی ش م2030824321ت 
ت1347 صادره ازگنبد پس�رمتوفی7-قربان م�راد پژمان ف مرد ولی ش م2031709836ت ت1361صادره ازگنبد پس�ر متوفی8-
عبدالمجید پژمان ف مرد ولی ش م2032089051ت ت1365صادره ازگنبد پس�رمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا در1نوبت آگهی مینماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف 1ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
572-قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان گنبد

آگهی احضار متهم واباغ وقت دادرسی
   دراج�رای م�اده 344-ازقان�ون آئین دادرس�ی کیفری مصوب 1392/12/4-با انتش�ار این آگه�ی برای یکنوبت دریک�ی ازروزنامه های 
کثیراانتش�ار مهدی عرب احمدی فرزند محمد ابراهیم که بلحاظ مجهول المکان بودن اباغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده است به 
اتهام نگهداری40سانت کراک احضار میشوند تا دروقت رسیدگی ساعت9 صبح روزشنبه مورخه97/10/29 دراین شعبه حاضرشده وازاتهام 
منتس�به درپرونده کاس�ه 970874/ازخود دفاع نمایند درصورت عدم حضورمتهم یا عدم اعام عذر موجه دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ 

مینماید.
510-رئیس شعبه دوم دادگاه انقاب اسامی گرگان-قنبری

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به غامرضا لکزایی
   خواه�ان اداره امورمناب�ع آب گ�رگان ش�کایتی علیه غامرضا لکزای�ی دایربر بهره ب�رداری 1حلقه چاه آب غیرمجاز مط�رح که به این 
ش�عبه ارج�اع وبش�ماره پرون�ده کاسه9709980167300275بایگانی970710/ش�عبه110دادگاه کیفری2 گرگان ثبت ووقت رس�یدگی 
مورخ1397/10/29ساعت8/30تعیین که حسب دستوردادگاه 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.
545-منشی شعبه110دادگاه کیفری 2شهرستان گرگان

آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به 
   آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به1-اصغر کاهه 2-محمد احمدی3-علی آلوستانی4-رمضان کریمی خواهان سید سعید 
حسینی باوکالت قربان علی وسعید نیری گل خیلی دادخواستی بطرفیت خواندگان1-رضا2-حسن هر دو شاهینی فرزندان محمد3-محمد 
حسن احمدی فرزند محمد 4-علی دنکوب نیا فرزند درویش5-اصغر کاهه 6-محمد احمدی7-علی آلوستانی8-رمضان کریمی خواهان 
س�ید سعید حسینی به خواسته قلع وقمع وخلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع وبش�ماره پرونده کاسه9709980056500639وشماره 
بایگانی970758/ش�عبه 6 دادگاه عموم�ی حقوق�ی گ�رگان  ثبت و وقت رس�یدگی مورخ1397/11/10س�اعت10صبح تعیین که حس�ب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بعلت مجهول المکان بودن خواندگان1-اصغر کاهه 2-محمد احمدی3-علی 
آلوستانی4-رمضان کریمی خواهان سید سعید حسینی 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 حاضرگردد.
547-منشی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی اباغ نظریه کارشناسی 
بدینوس�یله به ورثه مرحوم  برات حس�ین زاده ، آقایان و خانم ها 1- گوهر ش�اد غنیمت دان  2- سمانه حسین زاده 3- یاسر حسین زاده 
4- مهدی حسین زاده  نظر به توقیف پاک ثبتی  606 فرعی از یک اصلی  واقع در قطعه 2  شیروان بخش 5 قوچان  مزرعه پیر شهید به 
مس�احت 30 متر مربع ) بصورت مغازه ( که از ناحیه کارشناس�ی به مبلغ 257/000/000 ریال ارزیابی شده است  چنانچه اعتراضی به نظریه 

کارشناسی دارید  ظرف سه روز به صورت کتبی  به این اجرا ارائه نمایند  در غیر اینصورت  طبق نظریه کارشناسی  اقدام می گردد . 8
 مدیر اجرای احکام مدنی  دادگستری شیروان – مرادی 

دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709986638700380 ش�عبه دوم دادگاه عموم�ي حقوق�ي دادگس�تري شهرس�تان دورود تصمی�م نهای�ی ش�ماره 
9709976638700887  خواهان: آقای رضا موس�وي فرزند س�یدابراهیم به نش�اني استان لرستان - شهرستان دورود - بخش سیاخور 
شهرستان دورود - دهستان سیاخور روستاي امیر آباد خوانده: آقای ابراهیم قائدرحمتي فرزند علي به نشاني مجهول المکان  خواسته ها: 
1. تامین خواسته2. اعسار از پرداخت هزینه دادرسي3. مطالبه وجه چک گردشکار : پس از وصول دادخواست و ثبت بکاسه فوق بتصدی 
امضاء کننده ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه  درخصوص دعوی خواهان آقای رضا موسوی به طرفیت خوانده آقای ابراهیم 
قائدرحمتی به خواسته ی مطالبه ی مبلغ45/000/000  تومان یک فقره چک بامحل و 7 فقره سفته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/20 
لغایت اجرای دادنامه به انضمام هزینه های دادرسی و هزینه واخواست به مبلغ 000/280 تومان با توجه به محتویات پرونده نظر به وجود اصل 
چک ش�ماره ی 636242-20/12/94 به مبلغ 7/500/000 تومان بانک رفاه و گواهی عدم پرداخت آن و نیز س�فته های و شماره ی 664613 
– 664614-664615-664616 ه�ر ی�ک به مبلغ 6/000/000 تومان و 358688 و 358689 هر یک به مبلغ 5/000/000 تومان  و 664612 به 

مبلغ 3/500/000 تومان و برگ واخواست آنها در ید خواهان که دالت بر اشتغال ذمه ی خوانده داشته و عدم ایراد هر گونه دفاعی از ناحیه 
ی خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد تلقی مستنداً به مواد 198-519-522 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 308-309-307-304-

312--313-314 از قانون تجارت و تبصره ی الحاقی به ماده ی 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 280/000 
تومان بابت هزینه ی واخواست سفته ها و مبلغ 45/000/000 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/317/000 تومان هزینه دادرسی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ صدور چک و سفته ها از تاریخ واخواست )97/7/22( لغایت اجرای کامل حکم بر اساس شاخص 
تورم اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران صادر می نماید که خواهان در مرحله ی اجرای حکم موظف به پرداخت هزینه ی دادرسی 
خسارت تاخیر تادیه به نفع صندوق دولت است رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن 

ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در مراجع تجدیدنظر استان لرستان می باشد.م 
محمد آصف ظفری -  رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان دورود

آگهي اباغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم سید احمد خاني فرزند آقا 
حسین و  میثم جمالی  تنها فرزند آیت اله    

خواهان آقاي/خانم  حسین سااروند و   دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي/خانم  سید احمد خاني فرزند آقا حسین و  میثم جمالی  تنها 
فرزند آیت اله به خواسته   مطالبه وجه     مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709986638900002 شعبه چهارم دادگاه 
عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/09/26 ساعت 10:30 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 اانتش�ار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش�ار 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 .
 مدیر دفتر دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه عمومي)حقوقي(دادگستري شهرستان دورود - روح اله یاراحمدي 

آگهي اباغ وقت رسیدگي
خواهان/شاکي: جهانگیر لرستاني نژاد خوانده/متهم: حسن براتي خواسته/اتهام: تامین خواسته - مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709986638900002 شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/10/16 ساعت 
12:00 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 .
شعبه سوم شوراي حل اختاف شهرستان دورود

آگهی حصر وراثت
مژگان نیک خواه دارای شناس�نامه ش�ماره 1444  به شرح دادخواست به کاسه 1039-1397 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا زند بشناسنامه 65  در تاریخ 1397/07/06 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :  نیک خواه دارای شناس�نامه شماره 1444 )همس�ر متوفی(. میاد زند دارای شناسنامه شماره 11644  
)فرزند متوفی(. شقایق زند دارای شناسنامه شماره 0016499859  )فرزند متوفی(. شراره زند دارای شناسنامه شماره 0016499840  )فرزند 
متوفی(. مائده زند لشنی دارای شناسنامه شماره 73848  )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
مهتاب رکرک دارای شناسنامه شماره 52  به شرح دادخواست به کاسه 1003-1397 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان همت بوالحسنی بشناسنامه 4  در تاریخ 1397/06/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به :  مهتاب رکرک دارای شناس�نامه شماره 52  )همسر متوفی(. بانو بصیری دارای شناسنامه شماره 262  
)مادر متوفی(. عزت اله بوالحسنی دارای شناسنامه شماره 269  )پدر 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 

گواهی حصروراثت
آقای علی بهمنی  بش�ماره شناس�نامه 1588 فرزند فرخ متولد 1357 صادره س�یاورود  ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1051/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان فرخ بهمنی فرزند قربان به 
شماره شناسنامه 171 درتاریخ 88/11/19  دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- رقیه محمدی فرزند جمال 
ش.ش395 همس�رمتوفی2- علی بهمنی فرزند فرخ ش.ش1588پسرمتوفی3- خوشقدم بهمنی فرزند فرخ ش.ش877دخترمتوفی4- 
ش�هربانو بهمن�ی فرزند فرخ ش.ش1042دخترمتوفی5- روحی�ه بهمنی فرزند فرخ ش.ش1352دخترمتوف�ی6- بهاره بهمنی فرزند فرخ 
ش.ش1587دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه 
هرک�س قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدی�م دارد و اباغ گواهی ازم صادر 

خواهد شد.م الف 3328 
رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای احمد یوسفی  بشماره شناسنامه 1 فرزند قدرت اله متولد 1344 صادره میانه  ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواس�تی بش�ماره 1037/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان قدرت اله یوسفی قلعه فرزند هاشم 
به ش�ماره شناس�نامه 56 درتاریخ 95/4/31 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- اش�تر یوسفی قلعه 
فرزن�د قدرت اله ش.ش1پس�رمتوفی2- احمد یوس�فی فرزند قدرت اله ش.ش1پس�رمتوفی3- س�ودابه یوس�فی قلعه فرزن�د قدرت اله 
ش.ش3دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردر جرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس 

قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادر خواهد شد.
م الف 3330 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی دادنامه
بسمه تعالی: به تاریخ 97/7/28 در وقت مقرر جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان آبدانان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است 
و پرونده کاسه 970098 کیفری تحت نظر است و دادگاه پس از اعام ختم دادرسی، با استعانت از خداوند متعال و تکیه برشرف ووجدان با 
توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می نماید.))رأی دادگاه(( در خصوص اتهام آقای علی مروت شکر 
س�خن فرزند جبار به شماره شناس�نامه 1951، تاریخ تولد 1363/10/1 به شماره ملی 3257550367 دارای سابقه کیفری، احضار از طریق 
انتشار آگهی ، فاقد قرار تأمین کیفری، ساکن کرمانشاه، ماهیدشت، خیابان قصر شیرین- کوچه نجف آبادی پاک 7251927 دائر برارتکاب 
بزه سرقت تعزیری 4 رأس بره در تاریخ 1395/5/20 ساعت یک ظهر ، در روستای چم کبود)گرز اباد( موضوع شکایت آقای محمد عزیزی 
فرزند عیسی، دادگاه با مداقه و امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده پرونده از جمله شکایت شاکی، اظهارات متهم در صفحه 37، مودای 
گواهی گواهان،تحقیقات محلی گسترده پلیس آگاهی به عنوان ضابطین عام دادگستری، مواجهه حضوری بین گواه شاکی و متهم، عدم 
حضور متهم در دادگاه جهت ارائه دفاعیات احتمالی خود و سایر قرائن و امارات موجور در پرونده، ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه متهم موصوف 
محرز و مسلم دانسته فلذا دادگاه مستنداً به مواد 2-10- 13-14-18- 19- 144- 276- 267 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و مواد 661 
و 667 و بند 2 ماده 656 قانون مجازات اسامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات نامبرده را عاوه بر رد عین مال به مالباخته و در صورت 
فقدان عین به رد مثل با قیمت آن به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم 
مینماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز دیگر 

قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان ایام می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آبدانان- کامران رومیانی

مفقودی
اینجانب علیرضا آخوندزاده لیچایی مالک سواری پژو پارس مدل 1383 به رنگ نقره ای متالیک به 
شماره ش�هربای ایران 22- 829 ص31 و شماره شاسی 82820611 و شماره موتور 12682000433 
بعلت  فقدان  سند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است،  لذا چنانچه هر کس 
ا دعایی  در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی س�ازمان فروش ش�رکت ایران 
خودرو و اقع در کیلومتر 14 اتوبان تهران کرج، شهرک پیکان شهر ساختمان سهند – سمند 5 طبقه  

1 مراجعه نمایند، بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق  ضوابط  مقرر اقدام خواهد شد.
مراغه

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای داود کاظمی  دارای شناسنامه شماره 14322 به شرح دادخواست به کاسه 9701200747 از این  شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  محمد رحیم کاظمی به شناسنامه شماره 4 در تاریخ 97/5/24 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته 
و ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1  متقاضی پسر متوفی 2. رسول کاظمی به ش ش  27066 پسر متوفی 3. شاهرخ 
کاظمی به ش ش  737 پسر متوفی 4. فرهاد کاظمی به ش ش  3803 پسر متوفی 5. مینا کاظمی به ش ش  3804 دختر 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. 
3752 - قاضی  شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم عفت سیدان دارای شناسنامه شماره 19067 به شرح دادخواست به کاسه 9701200744 از این  شعبه درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که شادروان  عشرت سیدان به شناسنامه شماره 17303 در تاریخ 78/3/22 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و 
ورثه حین الفوت  آن متوفی / متوفیه منحصر است به:   1 . متقاضی خواهر 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. 
3751 - قاضی  شعبه 112  شوراهای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی 
آقایان امین مردانی، حسن زمانی، گلعلی لشگری و داود مردانی شکایتی علیه علی ازلگینی فرزند اسام دایر بر سرقت تقدیم دادگستری 
شهرستان ابهر نموده است که جهت رسیدگی به  شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ابهر واقع در ابهر بلوار معلم دادگستری شهرستان ابهر ارجاع و 
به کاسه 971040 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/10/25 ساعت12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و تجویز 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهم پس از 

نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
792 منشی  شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان ابهر 

آگهی مزایده نوبت اول
ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان سنندج آگهی 
مزایده مال منقول نوبت اول به موجب پرونده اجرایی کاسه 961374 آقای سید 
حمید پرویزی فرزند مهدی محکوم است به پرداخت مبلغ 224/666/569 ریال 
در حق آقای اس�ماعیل صفری با وکالت آقای محمد احسان مرادی و همچنین 
پرداخت مبلغ 11/233/328 ریال نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دولت نظر 
به عدم پرداخت وجوه مذکور توس�ط محکوم علیه اموال مش�روحه ذیل که به 
نظر کارش�ناس به مبل�غ 203/200/000 ریال قیمت گذاری گردیده در روز س�ه 
ش�نبه مورخ 97/10/04 از ساعت 9 الی 10 ودر محل اجرای احکام شوراهای حل 
اختاف واقع در میدان آزادی سنندج با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی 
و انقاب سنندج و دادورز محترم اجرای احکام شوراها به مزایده گذاشته میشود 
طالبین میتوانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام از مال 
مورد مایده بازدید به عمل آورد و پیشنهادات خود را کتبا در روز مزایده تسلیم 
نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که بااترین قیمت را اعام و پرداخت نماید 
و بافاصله مبلغ 10 درصد از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری واریز 
نمایید و حداکثر ظرف یک ماه آتی ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیشنهادی را به 
حساب دادگستری فراهم نمایید بدیهی است وفق ماده 129 قانون اجرای احکام 
مدنی در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده 
او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.مشخصات مال یا اموال 
به نشانی سنندج ننله شهرک اوراز کوچه سوسن یک منزل عباس علی ویسی) 
انبار اجاره ای همسایه ( میباشد.مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل است:1 
� ساعت دیواری چوبی متوسط ایستاده با مارک آسیا چوب 52 عدد قیمت واحد 
3/600/000 ریا به ارزش 187/200/000 ریال2 � س�اعت دیواری بزرگ ایس�تاده 
با مارک آس�یا چوب 1ع�دد 7/000/000 ریال 3 � س�اعت دیواری چوبی کوچک 
ایستاده با مرک اسیا چوب 10 عدد 900/000 ریال ارزش کل به ریال 203/200/000 

ریال
شماره : 2/546� خ-قاضی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختاف  سنندج � هادی 
اه مرادی
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511/63آگهی 
خواهان وحید حاجی زاده نداف دادخواس�تی به طرفیت س�ید جواد طاهر وفائی به خواس�ته مطالبه وجه  چک و مطالبه خس�ارت 
دادرس�ی و مطالبه خسارت تأخیرتأدیه تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 شورای 
حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی- نبش قرنی 28 ارجاع و به کاسه 970852 ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی 1397/11/13 و س�اعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 172 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

511/64آگهی
خواهان ملیحه مجرب دادخواستی به طرفیت خوانده/خواندگان 1- مصطفی عفیفی 2- حسن مهربان شکیب 3- محسن مهین یار 
به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند خودرو تقدیم شورای حل اختاف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 169 شورای 
حل اختاف مجتمع ش�ماره س�ه شهرس�تان مشهد واقع در مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به کاس�ه 970564 ثبت گردیده که وقت 
رس�یدگی آن مورخه 1397/11/3 و س�اعت8/30 تعیین شده اس�ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/65آگهی
خواهان بی بی مرضیه اکبرزاده شوروکی دادخواستی به طرفیت خوانده محمد جمالی نژاد به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در 
مشهد- بین قرنی 22 و 24 و به کاسه 970655 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/3 و 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 وانقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یک از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 
آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت و در وقت مقرر فوق جهت حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 169 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد

511/66آگهی
ش�ماره بایگانی: 971001. بدینوس�یله به متهم آقای س�ید علی  حسینی فرزند سید موس�ی فعا مجهول المکان اباغ می گردد که  
جهت رس�یدگی به اتهام خویش دایر به نگهداری کاای قاچاق ممنوعه )پاس�ور( در جلسه رس�یدگی مورخ 1397/11/07 ساعت 9 
صبح واقع در مشهد بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی )رض( مشهد شرکت و از خود دفاع نماید، در صورت عدم حضور دادگاه 

غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود. رایگان.
مدیر دفتر شعبه 140 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام  خمینی شهر مشهد )140 جزایی سابق(

511/67آگهی احضار متهم
ش�ماره بایگانی: 951033. بدینوس�یله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به 1� 
احمد حقانی 2� راضیه حقانی 3� عذرا فعال فعامجهول المکان اباغ می ش�ود در پرونده کاس�ه 133/951033 حس�ب ش�کایت 
فاطمه رئیس�ی به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاش�ی تحت تعقیب می باش�د وقت رسیدگی در برابر مورخه 97/10/29 ساعت 
10 صبح تعیین گردیده اس�ت لذا در وقت مذکور جهت دفاع از اتهام منتس�به در این دادگاه حاضر ش�وید نتیجه عدم حضور اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )133 جزایی سابق( � 
زارعی

511/68آگهی احضار متهم
شماره بایگانی: 970171. بدینوسیله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری به آقایان 
سید هادی فیض آبادی و امیر مهدی حسین زاده و ابراهیم قنبری و یاسر مرادی و ابراهیم حمیدی سنگل آبادی فعامجهول المکان 
اباغ می ش�ود در پرونده کاس�ه 133/970171 حس�ب دادخواست اعس�ار مهدی نریمانی وقت رس�یدگی برای مورخه 97/10/25 
س�اعت 10 صبح تعیین گردیده اس�ت لذا در وقت مذکور جهت دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه حاضر شوید نتیجه عدم حضور 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 133 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )133 جزایی سابق( � 
زارعی

511/69آگهی
ش�ماره بایگان�ی: 970579. بدینوس�یله ب�ه آقای ج�واد ابراهیمی فرزندعلی اهل افغانس�تان  اب�اغ می گردد به  موج�ب دادنامه 
9709977593800840 مورخ 97/6/17 به اتهام رانندگی بدون پروانه به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم ش�ده اس�ت 

لذا چنانچه اعتراضی دارد از تاریخ اباغ در مهلت مقرر به شعبه مراجعه واا اقدام ازم قانونی بعدی انجام خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام  خمینی شهر مشهد )138 جزایی 
سابق( � دهقانی

511/70آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 609/970537 آقای محمد رضا یزدانی فرزند رمضان به اتهام س�رقت تلویزیون تحت تعقیب می باش�د به واسطه 
معل�وم نبودن مح�ل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انق�اب در امور کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت س�ی روز از تاریخ نش�ر آگهی در شعبه 609 دادسرای عمومی و انقاب مشهد مجتمع قضایی شهید 

کامیاب حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.
مدیر دفتر شعبه 609 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب  ناحیه 6 شهر مشهد 

511/71رای داور
ش�ماره بایگانی: 970311. در خصوص دعوی آقای هادی رس�تم نژاد فرزند محمد به خواس�ته اس�ترداد مبلغ س�ی میلیون و پانصد 
هزار تومان بابت لغو عضویت از ش�رکت به طرفیت ش�رکت تعاونی مهر 130 به ش�ماره ثبت 31102 و به مدیریت جناب آقای منصور 
بخش�ی نظر به اینکه حس�ب مدارک ارائه شده مبنی بر خروج عضویت ایشان از شرکت تعاونی محرز می باشد و طبق مقررات ماده 
18 اساس�نامه که تصریح ش�ده اس�ت در صورت لغو عضویت به سبب فوت، اس�تعفاء، انحال و ... ارزش س�هام وی براساس ارزش 
اس�می س�هام محاسبه و پس از منظور نمودن س�ایر حقوق و مطالبات وی به دیون تعاونی تبدیل می شود لذا حکم به استرداد مبلغ 
30/500/000 تومان به عنوان ارزش اس�می س�هامی در حق خواهان محکوم می گردد رای داوری قطعی و ازم ااجرا اس�ت و ظرف 

مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم حقوقی می باشد.
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان طرقبه  شاندیز

511/72آگهی احضار متهم
در پرونده ش�ماره 970681 شعبه 206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد آقای جال سلیمانیان فرد فرزند اصغر به 
موجب ش�کایت علی اکبر کامی و یوس�ف فاتحی و غیبی به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارد.با توجه به معلوم نبودن 
مح�ل اقام�ت وی و عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت 
روزنامه کثیراانتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود.پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه 206 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � غامرضا یحیائی

511/73آگهی احضار متهم
احتراما در  کاسه 201/961215 متهم محسن میر آخور فریمانی فرزند محمد علی متولد 1367 به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی 
منجر به مصدومیت خانم زهرا جمالی تحت تعقیب می باش�ند و به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی 
در ش�عبه 201 دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید، در صورت  عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اظهار عقیده مینماید. رایگان
بازپرس شعبه 201 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � محمدجان سالم اندای 

511/74آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 215/971250 آقای س�ید علی خطیب زاده یزدی فرزند سید حبیب به اتهام خیانت در امانت و جعل امضاء تحت 
تعقیب می باش�د. به واس�طه ی معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی و 
انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه 215 بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقاب ناحیه 2 مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. درصورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. 
بازپرس شعبه 215 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � محمد جواد قربانی پور

511/75آگهی احضار متهم
در  پرونده ش�ماره 940637 شعبه 211 بازپرسی دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد هادی رستمی حصار سرخ فرزند عباس 
به موجب ش�کایت زهرا حدادیان به اتهام قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی تحت تعقیب قرار دارد. 
ب�ا توج�ه به معل�وم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ احظاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرس�ی 
کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش�ود. پس از انقضای مهلت مذکور 

تصمیم ازم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه 211 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 2 مشهد � کاظم میرزائی

511/76رای دادگاه
ش�ماره بایگان�ی: 970877. پیرو آگهی های قبلی در خصوص تجدی�د نظرخواهی آقای رضا دیزآبادی فرزن�د حبیب اله به طرفیت 
آقای�ان  و خان�م ها 1� محم�د دیزآبادی فرزند حبیب ال�ه 2� زهرا برادران حس�ینی فرزند علی 3� ام البنین نعمتی فرزند حس�ن 
4� دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 37 ش�اندیز 5� مهدی دیزآبادی فرزند حبیب اله 6� فدا علی اخوان گابی فرزند حجی آقا 7� 
حمیده فهمیده زبردس�ت. نسبت به دادنامه ش�ماره 9709975710500001 � 97/1/5 موضوع پرونده  کاسه 931134 � با عنایت به 
اینکه دعوی جلب از ناحیه تجدید نظرخواه به طرفیت )خانم ها بتول فرزند حبیب اله و آقایان بهزاد و مهناز و امیر فرزندان حسین 
ش�هرت همگی دیزآبادی( همگی فعا مجهول المکان در این مرحله اقامه ش�ده و در نتیجه حسب ادعای تجدید نظر خواه و مدارک 
ارائه ش�ده تمامی ورثه خانم س�کینه اعلمی در دادرس�ی حضور دارند اعتراض موجه بوده  تجدید نظرخواهی وارد است مستنداً به 
م�اده 353 قانون آیین دادرس�ی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رس�یدگی ب�ه دادگاه بدوی اعاده میگردد و 
همچنی�ن با اس�تناد به ماده 135 قانون مذکور رس�یدگی به دعوی جلب ثال�ث نیز به دادگاه صادر کننده رای نخس�تین محول می 

گردد. رای صادره قطعی است./. خ
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی 

511/77آگهی
پرونده کاس�ه 9609987577900784 ش�عبه 24 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی در خصوص آقای حسن مشهدی فرزند 
علی اکبر مجتمع تخصصی فنی پردیس با مدیریت آقای جواد ش�قایقی فاح و  حمید ذوالفقاری مش�هدی و حس�ن صالح کاش�انی 
فرزن�د احم�د و جواد ش�قائی فاح فرزند محم�د دادگاه اعتراض تجدید نظر خ�واه را منطبق با هیچ یک از مواع�د ماده 348 آئین 
دادرس�ی مدنی ندانس�ته با تبدی�ل رای صادره به قرار رد دعوی مطروحه در وضعیت فعلی مس�تندا به  م�واد 353�358� 2 آئین 

دادرسی مدنی با اصاح به عمل آمده رای صادره از حیث نتیجه ضمن رد اعتراض تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
منشی دادگاه تجدید نظر شعبه 24 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی 

511/78آگهی
شماره بایگانی : 970626. در خصوص تجدید نظرخواهی آقای مجید حیدری فرزند ابراهیم از دادنامه شماره 9709977593600843 
م�ورخ 1397/06/27 ش�عبه 136 دادگاه کیفری دو مش�هد که به موج�ب آن تجدید نظرخوانده مجهول الم�کان آقای حبیب دلبند 
ش�انجانی به اتهام کاهبرداری محکوم ش�ده است و با رسیدگی در ش�عبه 10 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی و به موجب 
دادنامه ش�ماره 9709975133000907 مورخ 1397/09/07 خوانده مجهول المکان  فوق را به اتهام کاهبرداری در حق تجدید نظر 
خ�واه آق�ای مجید حی�دری فرزند ابراهیم عاوه ب�ر رد مال به مبل�غ 588/503/49 ریال به پنجاه میلیون ری�ال جزای نقدی غیابا 
محک�وم گردی�ده این رای غیابی و ظرف مهل�ت مقرر قابل واخواهی در همین دادگاه می باش�د و لذا به دس�تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در روزنامه های کثیر اانتش�ار آگهی و تجدید نظرخوانده پس از اطاع  و اعام نش�انی دقیق محل س�کونت خود نسخه ثانی 

دادنامه را دریافت نماید.
شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

511/79آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970852 شعبه 607 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد متهم پوران شاه محمدی به اتهام سرقت 
گوش�ی موبایل تحت تعقیب اس�ت با توجه به شکایت عاطفه خدادادی و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ 
احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت 

یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان.
بازپرس شعبه 607� دادسرای عموی و انقاب ناحیه 6 مشهد� معینی

511/80آگهی احضار متهم
در پرونده ش�ماره 970842 ش�عبه 607 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد متهم علی تازیکی به اتهام تهدید تحت 
تعقیب اس�ت با توجه به ش�کایت آقای ابوالفضل معصومی خرش�تمی و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان اباغ 
احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت 

یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان.
بازپرس شعبه 607� دادسرای عموی و انقاب ناحیه 6 مشهد� معینی

511/81آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 970775 شعبه 607 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 6 مشهد متهم علی بهشتیان فرزند محمد جعفر به 
اتهام تهدید تحت تعقیب است با توجه به شکایت آقای نصراله وزیری زاده و با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان 
اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او طبق ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف 

مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان.
بازپرس شعبه 607� دادسرای عموی و انقاب ناحیه 6 مشهد� معینی

511/82متن آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم خدیجه فیضی ربابی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977503200680 صادره از شعبه 146 در پرونده شماره 970257 محکوم به در حق محکوم له خانم 
آرزو ب�اروزه و ضم�ن صدور حکم بر اثبات وقوع عقد بیع حکم بر الزام خوانده ردی�ف دوم خدیجه فیضی ربابی بحضور دردفترخانه 
اس�ناد رس�می و تنظیم سند خودرو موضوع خواس�ته بنام خواهان و همچنین حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 3846000 
ریال بابت هزینه دادرس�ی نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه 

اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
متصدی امور دفتری شعبه 146 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد – فهیمه 
سلطانی

511/83آگهی احضار متهم
ش�ماره بایگانی: 970980 در پرونده کاسه فوق شعبه 632 دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد علیرضا نیکوئی 
فرزند عبدالحس�ن به اتهام ترک انفاق موضوع ش�کایت  خانم منیره طاهری تحت تعقیب قرار دارند. با توجه به معلوم نبودن محل 
اقام�ت وی و ع�دم امکان اباغ احظاریه و عدم دسترس�ی به وی، طبق ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری، مراتب یک نوبت در 

روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود. پس  از انقضای مهلت مذکور تصمیم ازم گرفته خواهد شد. رایگان
دادیار شعبه 632 دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد � حدادی

511/84آگهی
ش�ماره بایگانی: 970524. در پرونده کاس�ه فوق آقای عباس حسین زاده بنا فرزند حسن به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت 
آقای هادی نویدی نیک تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت س�ی روز در شعبه 623 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مشهد  

حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
دادیار شعبه 623 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب ناحیه شش مشهد � امید ابراهیم زاده

511/105رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه حس�ن شجری   داراي شناس�نامه شماره 14880به شرح دادخواست به کاسه 1089-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه رضائی کسرینه  به شناسنامه 13750 در تاریخ 97/7/1 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-محمد رضا شجری مغانی فرزند حسن ش ش 0923756426 
ت ت 1375 ص مش�هد فرزند متوفی 2- لیلی زراعتکار عش�رت آبادی فرزند محمد حس�ن ش ش 23 ت ت 1334 ص کاشمر مادر 
متوفی 3- علی اکبر رضائی کسرینه فرزند محمد ش ش 379 ت ت 1325 ص کاشمر پدر متوفی 4- حسن شجری مغانی فرزند علی 
ش ش 14880 ت ت 1353 ص کاش�مر همس�ر متوفی   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

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

511/106رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد سااری   داراي شناسنامه شماره 36808 به شرح دادخواست به کاسه 1291-97 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان بتول رضازاده ورقچی  به شناس�نامه 1060 در تاری�خ 1395/5/24 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حسین سااری فرزند احمد ش ش 12962 ت ت 1351 
ص مشهد فرزند متوفی 2- علی سااری فرزند احمد ش ش 36807 ت ت 1340 ص مشهد فرزند متوفی 3- معصومه سااری فرزند 
احمد ش ش 36806 ت ت 1338 ص مش�هد فرزند متوفی 4- محمود س�ااری فرزند احمد ش ش 6457 ت ت 1349 ص مش�هد 
فرزند متوفی 5- محمد س�ااری فرزند احمد ش ش 36808 ت ت 1341 ص مش�هد فرزند متوفی 6- احمد س�ااری فرزند کربائی 
غامرضا  ش ش 16 ت ت 1311 ص مش�هد همس�ر متوفی -7- جواد سااری فرزند احمد ش ش 4665 ت ت 1345 ص مشهد فرزند 
متوف�ی 8- نجمه س�ااری فرزن�د احمد ش ش 4664 ت ت 1343 ص مش�هد فرزند متوفی 9- مهدی س�ااری فرزند احمد ش ش 
1372 ت ت 1362 ص مشهد فرزند 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 نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/107رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه تکتم نظافت یزدی    داراي شناس�نامه ش�ماره 0933955340 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 1299-97 ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین صادقی نیا  به شناسنامه 60399 در تاریخ 97/8/27 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-طهورا صادقی نیا فرزند حس�ین ش ش 
0923603050 ت ت 1375 ص مشهد فرزند متوفی 2- تکتم نظافت یزدی فرزند عباس ش ش 14017 ت ت 1353 ص مشهد همسر 
توفی 3- محمد طاها صادقی نیا فرزند حس�ین ش ش 0925801062 ت ت 1380 ص مش�هد فرزند متوفی   اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/108رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه حس�ین ابریش�م بایگ   داراي شناسنامه شماره 15499به شرح دادخواست به کاسه 1289-97 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد باقر ابریش�م بایگ  به شناسنامه 12 در تاریخ 96/6/8 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حسین ابریشم بایگ فرزند محمد باقر ش ش 15499 
ت ت 1355 ص مشهد فرزند متوفی 2- سیمین ابریشمی بایگی فرزند محمد رضا ش ش 62 ت ت 1323 ص تربت حیدریه –همسر 
متوفی 3- فرزانه ابریشم بایگ فرزند محمد باقر ش ش 9451 ت ت 1349 ص مشهد فرزند متوفی 4-مریم ابریشم فرزند محمد باقر 
ش ش 0931608341 ت ت 1357 ص مشهد فرزند متوفی 5-صدیقه ابریشم فرزند محمد باقر ش ش 9452 ت ت 1350 ص مشهد 
فرزند متوفی 6- فهیمه ابریشم بایگ فرزند محمد باقر ش ش 2652 ت ت 1364 ص مشهد فرزند متوفی 7- افسانه ابریشم فرزند 
محمد باقر ش ش 15498 ت ت 1353 ص مش�هد فرزند متوفی    اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي 

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

11/109رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه قاس�م زرقامی    داراي شناس�نامه شماره 69103 به شرح دادخواس�ت به کاسه 971209 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عزت پاک پور  به شناسنامه 19105 در تاریخ 95/3/26 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-قاس�م زرقامی فرزند حس�ینعلی ش ش 69103 ت ت 1346 ص 
مش�هد فرزند متوفی 2- حس�ینعلی زرقامی فرزند رمضان ش ش 662 ت ت 1308 ص نیشابور همسر متوفی 3- علی زرقامی فرزند 
حسینعلی ش ش 1928 ت ت 1340 ص مشهد فرزند متوفی 4- اعظم زرقامی فرزند حسینعلی ش ش 69102 ت ت 1344 ص مشهد 
فرزند متوفی 5- علی اصغر زرقامی فرزند حس�ینعلی ش ش 1271 ت ت 1338 ص مش�هد فرزند متوفی    اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

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

511/110رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه میثم صمدی   داراي شناس�نامه ش�ماره 2598 به ش�رح دادخواست به کاس�ه 971251 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان رضا صمدی  به شناس�نامه 347 در تاریخ 1397/8/5 دراقامتگاه  دائمي خود 
ب�درود زندگ�ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-زهرا صمدی فرزند رضا ش ش 5845 ت ت 1365 ص س�بزوار 
فرزند متوفی 2- مجتبی صمدی فرزند رضا ش ش 1449 ت ت 1361 ص مشهد فرزند متوفی 3- رویا زمانی فرزند ابوالقاسم ش ش 
486 ت ت 1338 ص س�بزوار همس�ر متوفی 5- میثم صمدی فرزند رضا ش ش 2598 ت ت 1357 ص سبزوار فرزند متوفی   اینک 
باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت 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

511/111رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه س�ید قاس�م عوض زاده  داراي شناسنامه شماره 1069 به ش�رح دادخواست به کاسه 1284-97 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان کبری ش�اه رضوی  به شناس�نامه 8 در تاریخ 1397/8/28 دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-سید علی عوض زاده فرزند سید مهدی ش ش 4096 
ت ت 1356 ص مش�هد فرزند متوفی 2- زینب الس�ادات عوض زاده فرزند س�ید مهدی ش ش 1835 ت ت 1364 ص زاهدان فرزند 
متوفی 3- سیده زهرا عوض زاده فرزند سید مهدی ش ش 0921703503 ت ت 1370 ص مشهد فرزند متوفی 4- سید مهدی عوض 
زاده فرزند عوض ش ش 1090 ت ت 1332 ص تربت جام همسر متوفی 5- سیده فاطمه عوض زاده فرزند سید مهدی ش ش  4097 
ت ت 1359 ص مش�هد فرزند متوفی 6- س�ید قاسم عوض زاده فرزند سید مهدی ش ش 1069 ت ت 1360 ص مشهد فرزند متوفی 
7- زکیه عوض زاده فرزند س�ید مهدی ش ش 2568 ت ت 1361 ص زاهدان فرزند متوفی 8- س�ید محمد عوض زاده فرزند س�ید 
مهدی ش ش 22447 ت ت 1367 ص مش�هد فرزند متوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 
362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي 

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

511/112رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي امین ش�یرینی  داراي شناسنامه ش�ماره 0923827668 به شرح دادخواست به کاسه 230/970696 ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد علی شیرینی  به شناسنامه 8418 در تاریخ 81/6/5 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-تومار ش�یرینی فرزند فرمان ش ش 485 
ت ت 1329 ص ورزقان پدر متوفی 2- فاطمه صغری مازاده فرزند محمد ش ش 1352 ت ت 1333 ص مشهد مادرمتوفی 3- رقیه 
زینی قراجه فرزند ولی ش ش 7089 ت ت 1355 ص مشهد همسر متوفی 4- امین شیرینی فرزند محمد علی ش ش 0923827668 
ت ت 1375 ص مش�هد فرزند متوفی   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

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

511/113رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه مروجی اثر آباد   داراي شناسنامه شماره 0924225602 به شرح دادخواست به کاسه 230/970691 ازاین 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان نجفعلی مروجی اثرآباد  به شناس�نامه 25 در تاریخ 
97/6/14 دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-فاطمه مروجی اثرآباد ش ش 
0924225602 ت ت 1376 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 هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

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

511/114رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مسعود فارسی کیش  داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971799 ازاین 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد رضا فارس�ی کیش  به 
شناس�نامه 56211 در تاریخ 97/7/11 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-صدیقه حدادی نژاد –همس�ر متوفی 2- مجید فارسی کیش –فرزند 3- حمیدرضا  فارسی 
کیش –فرزند 4- سعید فارسی کیش –فرزند5- مسعود فارسی کیش –فرزند 6- سمانه فارسی کیش –فرزند 
اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد    

511/115رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي سید جواد جعفرنیا  داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971780 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان بی بی صغری امیری  به شناس�نامه 1681 در تاریخ 90/9/20 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-س�ید جواد جعفرنیا-فرزند 2- بی بی تکتم جعفرنیا-فرزند 
3- سید اصغر جعفرنیا-همسر متوفی 4- سید هادی جعفرنیا-فرزند 5- بی بی سمیه جعفرنیا-فرزند 6- بی بی زهرا جعفرنیا-فرزند 
7- س�عیده س�ادات جعفرنیا-فرزند 8- نه نه خانم زنده دل –ماد رمتوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به 
اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد    

511/116رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد جواد امیری سرخس  داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971691 
ازای�ن ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراث�ت نموده وچنی�ن توضیح داده که ش�ادروان احمد آق�ا امیری  به 
شناس�نامه 2831 در تاریخ 76/4/3 دراقامتگاه  دائمي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-بت�ول امیری س�رخس-فرزند 2-محمد رض�ا امی�ری س�رخس-فرزند 3- فاطمه امیری 
س�رخس-فرزند 4-محمد جواد امیری سرخس-فرزند 5- محمد تقی امیری سرخس-فرزند 6-ربابه زرندیان 
گل خطمی –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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد    

511/117رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه حس�نیه علیزاده داراي شناس�نامه ش�ماره  به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه971798 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد علیزاده  به شناس�نامه 1141 در تاریخ 74/11/7 دراقامتگاه  دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-حس�نیه علیزاده –فرزند  2-لیلی علیزاده –فرزند   3- بنفش�ه 
علی�زاده –فرزن�د   4-فاطمه علیزاده –فرزند   5-خلی�ل علیزاده –فرزند   6-محمد رضا علیزاده –فرزند   7- علی علیزاده –فرزند   
8- ابوالفضل علیزاده –فرزند   9-شهربانو علیزاده –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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد    

511/118رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه مریم امیری س�رخس  داراي شناس�نامه ش�ماره  به شرح دادخواست به کاس�ه971693  ازاین 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمد تقی امیری سرخس   به 
شناس�نامه 37 در تاری�خ 89/8/20 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورث�ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-اقدس هوری پور –همسر متوفی 2- کاظم امیری سرخس-فرزند 3-مریم امیری سرخس-

فرزند 4-ملیحه امیری س�رخس-فرزند 5-هاشم امیری س�رخس-فرزند 6-مهناز امیری سرخس-فرزند 7- 
مژگان امیری س�رخس-فرزند 8- هادی امیری س�رخس-فرزند 9- ربابه زرندی�ان گل خطمی –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
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد    

511/119رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد جواد امیری س�رخس   داراي شناس�نامه ش�ماره  به شرح دادخواس�ت به کاسه971692  
ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان ربابه زرندیان گل خطمی   
به شناس�نامه 703 در تاریخ 97/7/9 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-فاطمه امیری س�رخس –فرزن�د 2-محمد جواد امیری س�رخس –فرزن�د 3-بتول امیری 
س�رخس –فرزند 4-محمد رضا امیری سرخس –فرزند   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد    

511/120رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه حس�ین پیش کار    داراي شناسنامه ش�ماره  به شرح دادخواست به کاسه971773  ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان مهدی پیش کار  به شناسنامه 22 در 
تاری�خ 97/7/20 دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-
معصومه حبیبی –همس�ر متوفی 2- حسین پیشکار-فرزند 3-رضا پیشکار-فرزند 4- شهناز پیشکار-فرزند 
5- مریم پیشکار-فرزند 6-صادق پیشکار-فرزند 7-اشرف پیشکار-فرزند  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد    

511/85آگهی
پرونده کاسه 9609985711201023 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز تصمیم نهایی شماره 9709975763400640 
ش�اکی: خانم س�میه زواری چشمه علی فرزند علی اکبر به نشانی استان خراسان رضوی � شهرستان مشهد� روستای چاهشک � آخر 
باغبان 26 میان 4 متری درب قرمز. متهم: آقای علی کرمانی فرزند محمد به نش�انی ویرانی چاهش�ک میدان س�وم انتهای باغبان 26 
آخرین میان چهار متری درب قرمز رنگ. اتهام: 1� تهدید 2� توهین به اش�خاص عادی 3� ترک انفاق.  رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای علی کرمانی فرزند محمد ، اهل،  بینالود فعا متواری ، متاهل متهم اس�ت به ترک انفاق موضوع ش�کایت مشخصات بیشتر دائر بر 
ترک انفاق توهین و تهدید موضوع ش�کایت خانم س�میه زواری فرزند علی اکبر، با عنایت به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
و انقاب شهرستان بینالود، شکایت شاکیه، اظهارات شهود تعرفه شده شاکیه ماحظه متن پیامکهای ارسالی و تحقیقات انجام گرفته 
پیرام�ون موضوع عدم حضور متهم در مراحل دادرس�ی جهت دفاع از بزه انتس�ابی و مجموع محتویات پرون�ده بزهکاری متهم از نظر 
این مرجع محرز و مس�لم اس�ت باس�تناد مواد 19 و 134 قانون مجازات اس�امی مصوب 1392 ماده 53 قانون  حمایت خانواده و 669 
و 608 قانون  مجازات اس�امی در س�ال  1375 حکم به محکومیت متهم به تحمل دو فقره دو س�ال حبس تعزیری درجه ش�ش بابت 
ترک انفاق همس�ر و فرزندش و به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بابت توهین و هفتاد و چهار ضربه ش�اق تعزیری بابت تهدید 
صادر و اعام مینماید. رای صادره نس�بت به متهم غیابی و ظرف بیس�ت روز قابل واخواهی در این مرجع پس از آن ظرف بیس�ت روز 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر اس�تان خراس�ان رضوی و نس�بت به ش�اکیه حضوری و بشرح اخیر قابل تجدید 

نظرخواهی میباشد.رایگان
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهرستان بینالود- هادی دنیا دیده

511/86آگهی احضار متهم 
ش�ماره بایگانی: 970630. در خصوص ش�کایت علیه آرش قواس�ی فرزند محمد رضا به اتهام تمرد در برابر مامورین دولت نظر به اینکه 
مش�ارالیه از طریق دادگاه تحت تعقیب می باش�د و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممکن نبوده لذا در اجرای 
مفاد ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا روز رس�یدگی مورخ 97/10/22 ساعت 8/30 صبح در شعبه 104 
کیفری دو دادگس�تری طرقبه ش�اندیز جهت دفاع و پاس�خگویی به اتهام خویش حاضر ش�وند در صورت عدم حضور تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد شد. رایگان
شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان طرقبه شاندیز

511/87آگهی احضار متهم
آقای ش�هرام یوس�فی جلسه رسیدگی به شکایت علیه شما در پرونده کاس�ه 9709985120900314 )بایگانی 970096/ ک 149( دایر 
بر تهدید مورخ 97/11/10 س�اعت 9 در این ش�عبه برگزار خواهد ش�د. لذا از طریق آگهی روزنامه به شما اباغ تا جهت دفاع از اتهام در 

جلسه یاد شده حاضر شوید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 149دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی  شهر مشهد � ناصر بیاتی

511/88آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به موجب دادنامه شماره 9709977594201347 مورخ 1397/9/15 صادره از شعبه 142 دادگاه کیفری 
دو مش�هد مس�تقر در بلوار مدرس مجتمع قضایی امام خمینی ، در پرونده کاسه 142/970675 به  خانم مریم مسیحا فرزند قربانعلی 
فاقد مشخصات دیگر فعا مجهول المکان اباغ می شود در خصوص شکایت خانم حمیده جا محمودی علیه شما دایر بر افترا به  تحمل 
74 ضربه ش�اق تعزیری محکوم ش�ده اید؛ مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه 

ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می باشد. رایگان.
مدیر دفتر شعبه 142دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی  شهر مشهد )142 جزایی سابق( 

511/89آگهی احضار متهم
در پرونده کاس�ه 136/970309 متهم خانم زکیه یزدانی فرزند غامحس�ین تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف 
اس�ت راس س�اعت 11 مورخه 97/10/29 در ش�عبه 136 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 136 دادگاه کی فری دو مجتمع امام خمینی  شهر مشهد )136 جزایی سابق( 

511/90آگهی اباغ و احضار متهم
در پرونده کاسه 143/971080 بدین وسیله به متهمین 1� نویدنصر اه زاده فرزند محمد مهدی 2� حسین جعفری که حسب محتویات 
پرون�ده و تحقیق�ات به عمل آمده فعا مجه�ول المکان بوده در اجرای ماده 180 قانون آئین دادرس�ی کیفری ) از طریق درج آگهی در 
روزنامه( اباغ می شود به منظور رسیدگی به اتهامتان دائر به مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمد و توهین موضوع شکایت حیدر قربانی 
در وقت مقرر بتاریخ 1397/11/17 ساعت 8/30 در شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام منتسبه 

حاضر شوید واا دادگاه به موضوع غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. رایگان
دادرس دادگاه شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � محمد صادق اردمه

511/91آگهی
شماره بایگانی: 970818. در پرونده کاسه فوق و پیرو آگهی قبلی بدین وسیله به آقای حسن اخی فرزند رجبعلی فعا مجهول المکان 
اباغ می گردد به موجب دادنامه شماره 9709977594301313 مورخ 1397/09/15 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم 
هس�تید به شکس�تن یا محو کردن مهر یا پلمپ که به موجب دادنامه صادره فوق به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در 
حق خزانه عمومی کش�ور محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی و س�پس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی است 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 نمایید. رایگان
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد � ابراهیم حسن پناه طرقی

511/92آگهی
ش�ماره بایگانی: 970416. در پرونده کاس�ه پیروآگهی های قبلی بدین وسیله به محسن علیمیرزایی فرزند محمد فعا مجهول المکان 
اباغ می گردد به موجب دادنامه ش�ماره 9709977594301306 مورخ 1397/09/15 صادره از شعبه143 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم 
هستید به شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ که به موجب دادنامه صادره فوق به پرداخت سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی 
در حق خزانه  عمومی کشور محکوم گردیده اید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید  نظر 
در دادگاههای تجدید نظر اس�تان اس�ت 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
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی  شهر مشهد � ابراهیم حسن پناه طرقی

511/93آگهی
شماره بایگانی : 970797در پرونده کاسه و پیرو آگهی های قبلی بدین وسیله به محمد حسین فراهانی فعا مجهول المکان اباغ می 
گردد به موجب دادنامه ش�ماره 9709977594301308 مورخ 1397/09/15 صادره از ش�عبه 143 دادگاه کیفری 2 مشهد متهم هستید 
ب�ه شکس�تن یا مح�و کردن مهر یا پلمپ که به موجب دادنام�ه صادره فوق به پرداخت یکصد میلیون ری�ال جزای نقدی در حق دولت 
محک�وم گردی�ده اید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی و س�پس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر 
استان است 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
مدیر دفتر شعبه 143 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی  شهر مشهد � ابراهیم حسن پناه طرقی

511/94آگهی
بدینوس�یله به آقای شاهین ش�کاری فرزند فضایل اباغ میگردد که به اتهام کاهبرداری رایانه ای موضوع شکایت علیرضا محمد زاده 
اول طی دادنامه شماره 9709977594601336 � 97/9/14 به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ کاهبرداری به شاکی محکوم گردیده اید 
این رای غیابی و ظرف 20 روز از انتشار آگهی قابل واخواهی در شعبه 146/970777 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس می باشد. رایگان.
مدیر دفتر شعبه 146 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

511/95آگهی احضار متهم
در پرونده ش�ماره 960100 شعبه 752 بازپرس / دادیاری دادسرای ناحیه 7 مشهد اقای/ میاد هدایتی فرزند حسین به موجب شکایت 
آقای صفدر امینی به اتهام ش�رکت در س�رقت ش�بانه گردو، زعفران، ظروف مسی و زودپز و پمپ آب و غیره تحت تعقیب قرار دارد. با 
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی  عدم امکان اباغ احضاریه و عدم دسترس�ی به او، طبق ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری، 
مرات�ب ی�ک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می ش�ود. پس از انقض�ای مهلت مذکور تصمیم 

ازم گرفته خواهد شد.
شعبه 752 بازپرسی دادسرای ناحیه 7 مشهد

511/96آگهی اباغ وقت رسیدگی
ش�ماره بایگانی : 970727. ش�اکی آقای مجتبی س�پهی فرزند محمد حس�ن با وکالت آقای اکبر نژاد سیستانی 
ش�کایتی علیه متهمین 1� مرتضی قدیمی به اتهام مش�ارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی 2� س�عید 3� محمد 
جواد 4� امیر ش�هرت همگی ارس�طو به اتهام همگی مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با  ساح سرد مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد 
)104 جزایی س�ابق( ثبت و وقت رس�یدگی مورخه 1397/11/17 س�اعت 9 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهمین مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراانتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. رایگان
رئیس  شعبه 104 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )104 جزایی سابق(

511/97آگهی احضار متهم
بدینوس�یله در اج�رای ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیف�ری به آقای هادی غیرتی فع�ا مجهول المکان اباغ می ش�ود در پرونده 
کاسه 101/970272 حسب شکایت آقای علیرضا غیرتی به اتهام توهین و تخریب تحت تعقیب می باشند وقت رسیدگی برای مورخه 
97/10/29 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است لذا در وقت مقرر جهت رسیدگی به اتهام خود و دفاع از اتهام منتسبه در این دادگاه 

حاضر شوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی و مبادرت به اتخاد تصمیم قانونی خواهد بود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )101 جزایی سابق(

511/98آگهی احضار متهم
بدینوس�یله در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرس�ی کیفری به آقای صابر صداقت چرمیان غام حسنی فعا مجهول المکان اباغ می 
ش�ود در پرونده کاس�ه 101/971126 حس�ب ش�کایت آقای دانیال زارعی به اتهام توهین و ضرب عمدی تحت تعقیب می باشند وقت 
رس�یدگی برای مورخه 97/11/1 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس�ت لذا در وقت جهت رسیدگی و مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد نمود. رایگان
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )101 جزایی سابق(

512/99آگهی مزایده اموال غیر منقول � مرحله دوم
به موجب کاسه پرونده 960616 اجرایی شعبه دوم دادگاه عمومی فریمان آقای علی محمد هزاره محکوم است به پرداخت 25/400/000 
تومان بابت  محکوم به انضمام هزینه ها و خس�ارات دادرس�ی و تاخیر تادیه در حق آقای س�ید علی اصغر مروت می باش�د لذا نظر به 
اینکه محکم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده حس�ب توافق محکوم له با محکوم علیه اموالی به ش�رح ذیل بنا به معرفی 
محکوم علیه در قبال محکوم به توقیف و توس�ط کارش�ناس دادگس�تری بش�رح ذیل ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/10/20 در 
س�اعت 10 صبح در محل ش�عبه اجرای احکام مدنی دادگس�تری فریمان با حضور نماینده دادستان از طریق مزایده حضوری به فروش 
برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت  
کسب اطاعات بیشتر و ماحظه اقام می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید از ترتیب داده 
ش�ود. ضمنًا حداقل 10درصد از بهای مورد مزایده نقداً از برنده وصول خواهد ش�د .شرح اموال مورد مزایده : با توجه  به کیفیت مطلوب 
خاک و اب )باغ دارای 3 س�اعت اب به مدار 12 روز از چاه ش�ماره 3زارعین فریمان می باشد (و کیفیت باردهی درختان موقعیت زمین 
و دسترسی مناسب به جاده و همچنین امکان  دسترسی به برق و گاز و با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در ارزیابی ارزش یک هکتار 
باغ س�یب به انضمام س�ه ساعت اب از چاه عمیق اب ش�ماره 3 زارعین فریمان جمعا مبلغ 2/960/000/000ریال (دویست و نود و شش 

میلیون تومان ( مجددا ارزیابی و اعام می گردد
قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فریمان � سید مصطفی احمدیان

511/100آگهی اباغ اخطاریه تبادل لوایح
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به اس�ماعیل و راضیه ماکی حصاری فرزندان محمد حس�ین  فعا مجهول المکان اباغ می شود در 
خصوص دادخواس�ت آقای عبدالجواد پروی و ابوالقاس�م هدایتی فرزند غامحیدر به طرفیت ش�ما به خواسته تجدیدنظر از رای شماره 
9709977579701099  در پرونده کاس�ه 960885 صادره از ش�عبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مش�هد مقتضی است هر گونه پاسخی 
دارید ظرف مدت قانونی 10 روز پس از انتشار آگهی به صورت کتبی و در یک نسخه به دفتر دادگاه تقدیم نمائید ضمنا در صورت تمایل 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی در دفتر موجود است و میتوانید تحویل بگیرید
مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

511/101آگهی احضار خوانده
خواهان ها:جعفر جانی-جواد جانی-فاطمه جانی-صغری پور محمد –خوانده :اس�ماعیل قاسمیان-خواسته:الزام به تنظیم سند رسمی 
و ...-وقت رس�یدگی:1397/11/7 س�اعت 8-محل حضور:شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان مشهد –بدینوسیله از طریق 
درج این آگهی به ش�ما اباغ می ش�ود از تاریخ نش�ر آن ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت نمایید در غیر این صورت دادگاه غیابا ظبق مقرررات رس�یدگی خوهد نمود .نتیجه عدم حضور ش�ما در دادگاه اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود –شماره بایگانی :970903
مدیر دفتر شعبه ی 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/102رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم معصومه روحانی  داراي شناس�نامه ش�ماره 33388 به شرح دادخواس�ت به کاسه 1300-97 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی عباس�ی  به شناس�نامه 2640 در تاریخ 97/6/14 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-معصومه روحانی فرزند تاج محمد ش ش 33388 ت ت 1352 
ص تربت حیدریه –همس�ر متوفی 2- لیا جمش�یدیان خور فرزند ابوالحسن ش ش 9 ت ت 1311 ص مشهد مادر متوفی 3- محمد رضا 
عباس�ی فزند علی  ش ش 0980205840 ت ت 1390 ص مش�هد فرزند متوفی 4-مهس�ا عباس�ی فرزند براتعلی ش ش 0927742241 
ت ت 1379 ص مش�هد فرزند متوفی   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبي  یک 
نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

511/103رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمد مهدی راحتی   داراي شناسنامه شماره39860 به شرح دادخواست به کاسه 971214 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن راحتی به شناس�نامه 1135 در تاریخ 1393/5/13 دراقامتگاه  دائمي خود 
ب�درود زندگ�ي گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-حوریه نورالدینی فرزند ابراهی�م ش ش 47209 ت ت 1338 ص 
مشهد همسر متوفی -2-محمد مهدی راحتی فرزند حسن ش ش 39860 ت ت 1353 ص سبزوار فرزند متوفی 3-معین الدین راحتی 
فرزند حس�ن ش ش 18364 ت ت 1367 ص مش�هد فرزند متوفی 4-ملیکه راحتی فرزند حسن ش ش 0922891877 ت ت 1372 ص 
مشهد فرزند متوفی -5-ثمانه راحتی فرزند حسن ش ش 3030 ت ت 1358 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

511/104رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم عارفه حبیبی   داراي ش�ماره کارت92243800115  به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 971268 
ازاین ش�ورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مریم حبیبی  به شماره کارت 
92246500450  در تاری�خ 97/1/31 دراقامت�گاه  دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-عارفه حبیبی فرزند محمد ظفر ش کارت 92243800115 و شماره خانوار 922257893 و ت 
ت 1338 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

آگهی اباغ دادنامه 
  حسب محتویات پرونده کاسه 960254  دادگاه در  خصوص دعوی حمید 
شوش�نی به طرفیت ملوک و ایران و موس�ی شهرت همگی فرهمندپور   به 
موجب دادنامه شماره 9709970260400410    مورخ 97/8/9 حکم به  نقض  
دادنامه  93000214  شعبه 4 دادگاه انقاب و ابطال سند مالکیت صادره  در 
خصوص پاک 2267/435  بخش 10 تهران  صادر نموده اس�ت رای صادره  
نس�بت به  خواندگان  غیابی بوده و قابل واخواهی در این شعبه دادگاه می 
با ش�د بدینوسیله  مراتب از طریق نش�ر آگهی به ایشان اباغ می گردد تا 
چنانچ�ه ا عتراض�ی دارند مرات�ب را ظرف مهلت قانونی  به  ش�عبه چهارم 
دادگاه انقاب اسامی  تهران  واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان معلم 

اعام نمایند. 
58594 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ دادنامه 
  حس�ب محتوی�ات پرون�ده کاس�ه 970036   دادگاه در  خصوص   دعوی 
ش�اهرخ و س�روش ابراهیمی قاچار به طرفیت  ش�اهرخ  فی�روز به موجب 
دادنام�ه ش�ماره 9709970260400356    حکم به خ�روج  موضوعی  قدر 
الس�هم خوانده  در پاک ثبتی 2132 فرعی از 4 اصلی  1/5 دانگ از شمول    
حکم مصادره اموال به ش�ماره 419  مورخ 67/9/6  و ابطال س�ند مالکیت 
صادره به  نام بنیاد مس�تضعفان صادر نموده اس�ت رای صادره  نس�بت به  
خوان�دگان  غیابی ب�وده و قابل واخواهی در این ش�عبه دادگاه می با ش�د 
بدینوسیله  مراتب از طریق نشر آگهی به ایشان اباغ می گردد تا چنانچه ا 
عتراضی دارند مراتب را ظرف مهلت قانونی  به  شعبه چهارم دادگاه انقاب 
اسامی  تهران  واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان معلم اعام نمایند. 
58595 مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقاب اسامی تهران 

اجرائیه 
خواهان فرش�ته م�رادی به طرفیت  کاملیت چراغچی�ان فرزند آدوآنس به 
شماره بایگانی 970038  و دادخواستی تسلیم دادگاه انقاب اسامی تهران 
نم�وده که ب�ه علت  مجهول المکان بودن خوانده  به درخواس�ت خواهان و 
به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر اانتش�ار آگهی  می ش�ود با تعیین   وقت 97/11/15 ساعت 11 
صبح تا خوانده  از تاریخ  نش�ر آگهی به دفتر ش�عبه شش�م دادگاه انقاب 
اس�امی  تهران مراجعه و ضمن ا عام نشانی  خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ�م را  دریاف�ت و در وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی  حضور یابد در  
ه�ر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رس�یدگی  و تصمیم مقتضی ا تخاذ 

خواهد شد. 
58596  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی تهران 

اجرائیه 
خواهان بنیاد شهید به طرفیت  1. پرویز شکرانی  2.  عبدالمجید اهیجانی 
به ش�ماره بایگانی 970109  و  دادخواس�تی تس�لیم دادگاه انقاب اسامی 
ته�ران نم�وده که به عل�ت  مجهول المکان ب�ودن خوانده  به درخواس�ت 
خواهان و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی  می ش�ود با تعیین   وقت 97/10/19 
س�اعت 9 صبح تا خوانده  از تاریخ  نش�ر آگهی به دفتر شعبه ششم دادگاه 
انق�اب اس�امی  ته�ران مراجعه و ضمن ا عام نش�انی  خود نس�خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را  دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حضور 
یابد در  هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رس�یدگی  و تصمیم مقتضی 

ا تخاذ خواهد شد. 
58597  مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی تهران 

اجرائیه 
خواهان  محمود ظروفچی   و غیره به طرفیت    1. ساقی  2.  اخام  3. سیئر 
همگ�ی پولدار  به ش�ماره بایگانی 970304 و دادخواس�تی تس�لیم دادگاه 
انقاب اسامی تهران نموده که به علت  مجهول المکان بودن خواندگان به 
درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی  می ش�ود با تعیین   وقت 
97/11/30 س�اعت 11 صبح تا خوانده  از تاریخ  نش�ر آگهی به دفتر ش�عبه 
شش�م دادگاه انقاب اس�امی  تهران مراجعه و ضمن ا عام نش�انی  خود 
نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائ�م را  دریافت و در وق�ت مقرر فوق جهت 
رس�یدگی  حضور یابد در  هر صورت عدم حضور در دادگاه غیابا رسیدگی  

و تصمیم مقتضی ا تخاذ خواهد شد. 
58598 مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
از آنجا که رس�یدگی  به درخواس�ت  ا عتراض ثالث شرکت تعاونی 
مس�کن کارخانجات  ش�یمیایی پارچین  نس�بت به دادنامه  شماره 
100477  م�ورخ 95/7/6  ص�ادره از ش�عبه 21 دادگاه  تجدید نظر 
استان تهران  به این شعبه  ارجاع و به کاسه ی 870430/54  ثبت 
گردیده و وقت رس�یدگی م�ورخ 97/10/11 س�اعت 10 صبح تعیین 
گردیده  به علت مجهول المکان بودن تعدادی از خواندگان ا عتراض 
ثالث آقای احمد محمودی و  محمدحس�ن سلیمی و فرشاد پیشباز 
و رضا محمودی و ش�رکت تعاونی مسکن  فعالیت های باب الحوائج 
حض�رت ابالفضل به تجویز ماده 174  قانون آئین دادرس�ی  کیفری 
مراتب در یک نوبت آگهی و مش�ارالیه می تواند به دفتر دادگاه   به 
آدرس تهران  خ شریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه و ضمن اعام 
آدرس دقیق خود نس�خه ای از دادخواست و ضمائم آن را  دریافت 
و در وقت مقرر در جلسه رسیدگی  حاضر شوند واا دادگاه تصمیم  

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
58599  مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
  کاس�ه پرونده: 182/36/97   وقت رس�یدگی: 97/11/2 ساعت 9 
صب�ح تجدید نظر خ�واه:  فاطم�ه طیانچی    تجدید نظ�ر خوانده : 
1. س�تاد اجرایی فرمان حضرت ام�ام )ره( 2. فرهنگ یزدانی فرزند 
عباس  خواس�ته: اعاده دادرس�ی نس�بت ب�ه دادنامه ه�ای 815- 
93/9/8- 472- 94/5/6- 3- 97/1/14  صادره از شعبه 36 دادگاه 
تجدید نظر اس�تان تهران  دادخواستی به شرح فوق الذکر به شعبه 
36 دادگاه  تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش�ده است  که به علت مجهول المکان  بودن خوانده  ردیف 
دوم حس�ب ماده 73  قانون آئین دادرس�ی  مدنی مراتب یک نوبت 
از طریق جراید  آگهی می گردد  تا در  موعد مقرر مذکور در دادگاه 
حاضر و ضمن دریافت نس�خه ای از  دادخواس�ت و ضمائم در وقت 
مقرر جهت رس�یدگی در این ش�عبه  دادگاه واقع در تهران، خیابان 

شریعتی  خیابان معلم حاضر گردد. 
58600  مدیردفتر شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران 

اباغ رفع نقص 
  از آنج�ا ک�ه رس�یدگی  به دادخواس�ت فرج�ام خواه�ی موقوفه 
مامحمدحس�ین صدر س�اروی و موقوفه ذکریا  پیربانی نس�بت به 
دادنام�ه ی  ش�ماره ی 304  م�ورخ 97/07/02 صادره از ش�عبه 54 
دادگاه تجدید نظر   اس�تان تهران  به این ش�عبه ارجاع و به کاسه 
ی 362/54/97 ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن تعدادی 
از خواندگان فرجام خواهی آقای شوقی ربانی و شرکت امناء متعلق 
به بنیاد مس�تضعفان   و روجیه ربانی و حس�ین ربانی و ریاض ربانی 
و مهرانگی�ز ربانی و روح انگیز ربانی به تجویز ماده 73  قانون آئین 
دادرس�ی  مدنی مراتب در یک نوبت آگهی و مش�ارالیه می تواند به 
دفت�ر دادگاه به آدرس  تهران  خ ش�ریعتی    ابت�دای خیابان  معلم 
مراجعه و ضمن اعام آدرس دقیق خود نس�خه ای از دادخواست و 

ضمائم آن را دریافت نمایند. 
58601  مدیر دفتر شعبه ی 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران 



   شنبهآگهی
  24 آذر 1397
 شماره  4364

8

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درکاسه پرونده بشماره بایگانی97/0780شعبه 8دادگاه حقوقی گرگان بدینوسیله به مجید هوشیارعشقی فرزند حسن وحسین سنایی پور 
اخطار میگردد که سید محمد حسینی فرزند سید ابراهیم باوکالت الهه باب الفتح دادخواستی بطرفیت شما به خواسته اثبات وقوع بیع-الزام 
به اخذ پایان کار-الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی -الزام به فک رهن والزام به تنظیم سندرسمی ملک به دادگستری گرگان تقدیم نموده 
است پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن بکاسه فوق وجری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه 
خواندگان مجهول المکان میباشند لذا مستندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار 
درج میگردد تا خواندگان دردفترشعبه 8دادگاه حقوقی گرگان حاضرونسخه ثانی دادخواست وضمائم واخطاریه را دریافت نموده در جلسه 

دادرسی که به روزچهارشنبه مورخه 1397/11/03 ساعت30/ 11صبح تعیین شده است شرکت نمائید. 
509-رئیس شعبه 8دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان-زاهدی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   خواهان شرکت تعاونی اعتباری امید جلین گرگان بطرفیت خواندگان محمد مهدی قربانی وبتول کاته میمری وجواد قادری وغیره بخواسته 
مطالبه وجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان گرگان که جهت رسیدگی به شعبه 4حقوقی گرگان واقع درگرگان خیابان شهید بهشتی 
روبروی اداره مخابرات مجتمع ش�هید بهشتی ارجاع وبکاسه پرونده 9709980056300397بش�ماره بایگانی)4/97/506ح( ثبت گردیده 
ووقت رسیدگی آن 1397/11/2وساعت 12شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده)جواد قادری فرزند محمد(ودرخواست خواهان وبه 
تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار 
آگهی میشود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

رادریافت ودرقت  مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
508-منشی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی گرگان-خدری

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   درکاس�ه پرون�ده 971003/ش�عبه اول دادگاه خانواده گرگان بدینوس�یله به آقای محم�ود غیرتی فرزند محمد مجه�ول المکان اخطار 
میگردد خواهان خانم بانو فیروزئی فرزند محمد حس�ن دادخواس�تی به خواسته مطالبه نفقه به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس 
ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاس�ه فوق وجری تش�ریفات قانونی تعیین وقت رس�یدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه 
خوانده مجهول المکان میباش�د لذا مس�تندا” به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب دریکنوبت دریکی ازروزنامه های کثیراانتشار 
درج میگ�ردد ت�ا خوانده دردفترش�عبه حقوقی گ�رگان حاضرونس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم واخطاری�ه را دریافت نموده درجلس�ه 
دادرسی1397/11/07ساعت10/30تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روزخواهد بود.
507-دفترشعبه اول دادگاه خانواده شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواهان رونوشت حصروراثت فاطمه شیخ فرزند عباس بشرح دادخواست تقدیمی ثبت شده بکاسه 9709981720700654 بایگانی970665/
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مراد علی چاری فرزند محمد علی ش ش2855دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراست به1-فاطمه شیخ ف عباس ش ش 2269970004همسرمتوفی2-زهرا چاری 
ف مراد علی ش ش 4970348677فرزند متوفی3-علی چاری ف مراد علی ش ش4970411069فرزند متوفی4-ابوالفضل چاری ف مراد علی 
ش ش 2111335101فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور1نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا 

وصیتنامه ای ازمتوفی نزد اومیباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 1ماه به این دادگاه  تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
 542-مسئول دفترشعبه 7 شورای حل اختاف گرگان- رحیمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   خواه�ان رونوش�ت حصروراث�ت هاج�ر موقری فرزند رجب بش�رح دادخواس�ت تقدیم�ی ثبت ش�ده بکاس�ه 9709981720500663 
بایگانی970676/ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مهدی زارعی فرزند محمد علی بشماره 
شناس�نامه 153دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-هاجر موقری ف رجب ش ش6 نس�بت 
بامتوفی2-محمد علی زارعی ف سبحان ش ش 1035نسبت با 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.
 541-مسئول دفترشعبه 5شورای حل اختاف گرگان-شکیبا راد

رونوشت آگهی حصر وراثت
بکاس�ه  ش�ده  ثب�ت  تقدیم�ی  دادخواس�ت  بش�رح  عیس�ی  فرزن�د  صبوری�ان  البنی�ن  ام  حصروراث�ت  رونوش�ت  خواه�ان     
9709981722100657بایگانی970665-ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان مرحوم نظرعلی 
قجر جفاکندی دراقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن منحصراس�ت به1-حسینعلی قجرجفاکندی ف نظرعلی ش 
ش55وش ملی2249667896فرزن�د متوفی2-معصومه قجر جفاکن�دی ف نظرعل�ی ش ش861ش ملی2248889836فرزند متوفی3-
محم�د علی قجر جفاکنده ف نظرعلی ش ش27ش مل�ی 2249689113فرزند متوفی4-فاطمه قجر جفاکن�ده ف نظرعلی ش ش1125ش 
ملی2121711651فرزن�د متوفی5-ام البنین صبوریان ف عیس�ی ش ش38ش ملی2249533164همس�رمتوفی اینک باانجام تش�ریفات 
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 صادر خواهد شد.
 955-مسئول دفترشعبه 12شورای حل اختاف گرگان-میرشکارمعظم

رونوشت آگهی حصر وراثت
عمرمحمودیان بلخکانلو دارای شناسنامه شماره 89 بشرح دادخواست به کاسه 970355 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان علی محمودیان بلخکانلو بشناسنامه 581 در تاریخ 97/8/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر است به1- مقبوله کرامتی بلخکانلوفرزندمحمودش ش198ت ت67همسرمتوفی2.عمرمحمودیان بلخکانلوفرزندصاح ش 
ش89ت ت37پدرمتوفی3.گلی داشوزاده فرزندمعروف ش ش یک ت ت38 مادرمتوفی .اینک با انجام تشریفات 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 نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
3378- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شوط

رونوشت آگهی حصر وراثت
محمدمحمدزاده دارای شناس�نامه شماره 3034 بشرح دادخواست به کاس�ه 970432 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان زینب اکبری بشناسنامه 2 در تاریخ 97/7/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 
است به1- ماه زربابازاده فرزندعلی ش ش299ت ت1309 مادرمتوفی2.محمدمحمدزاده فرزندمحمودش ش3034ت ت51همسرمتوفی3.رقیه 
محمدزاده فرزندمحمدش ش6400094083ت ت78فرزندمتوفی4.فهیمه محمدزاده فرزندمحمدش ش6400078231ت ت76فرزندمتوفی5.

فاطمه محمدزاده فرزندمحمدش ش6400125779ت ت81 فرزندمتوفی .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.
3381- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط- قربان زاده

آگهی مزایده مرحله اول
به  موجب اجرائیه در پرونده ش�ماره 960171  صادره از دادگس�تری فاروج محکوم علیه غامحس�ین شاکری فرزند نصراله محکوم است به 
پرداخت مبلغ 330000000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که با توجه به تغییرات شاخص نرخ تورم  
در زمان وصول محاس�به خواهد ش�د در حق محکوم له رضا ابراهیم وندی فرزند قربان و پرداخت نیم عشر دولتی و چون نامبرده در موعد 
مقرر نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده اند و حسب تقاضای محکوم له اموال محکوم به شرح ذیل واقع در فاروج  روستای بهار سفلی 
توقیف و طبق نظریه کارشناس به مبلغ 105000000 ریال ارزیابی گردیده در مورخه 97/10/22 ساعت 11 تا 11:30  از طریق مزایده حضوری در 
محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد 
مقرر در این اجرا حاضر  و از کم و کیف موضوع مطلع  در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی ش�روع 
و با بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده نقدی 10 درصد مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز 

ظرف یک ماه وصول خواهد شد
 مشخصات مورد توقیف: ششدانگ یک قطعه زمین پاک ثبتی 169 فرعی از 261 اصلی بخش 3 به شماره  ثبت 31129 صفحه 210 دفتر 216 
به مساحت حدود 700 مترمربع  ولقع در روستای  بهار سفلی با حدود اربعه شماا  به طول 39/66 متر به ممر عام  شرقا به طول 21/64 متر 
محدود  به قطعه 90 و جنوبا  به طول 33/31 متر و 4/25 متر مرزیست  به تپه  و غربا  به طول 17/29  متر  به قطعه 88 محدود است که قیمت 

ملک توقیفی  به مبلغ 105000000 ریال ارزیابی گردید 13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709985871700477 ش�عبه 121 ش�ورای حل اختاف ش�هری بجنورد تصمیم نهایی ش�ماره  خواهان: آقای هادی 
مرادی فرزند ابراهیم به نش�انی استان خراسان شمالی - شهرس�تان بجنورد - خیابان کاته جوادیه - کوچه دلبند فرعی اول سمت 
راس�ت - داخل کوچه س�مت چپ - منزل هادی مرادی  خواندگان: 1- آقای نقی نیس�تانی فرزند علی اصغر 2- آقای حبیب زینالی 
فرزند عوضعلی همگی به نش�انی مجهول المکان  3 . آقای علیرضا افراس�یابی ثانی فرزند ابوالقاسم به نشانی استان خراسان شمالی 
- شهرس�تان بجنورد- ش�هر بجنورد - 32 متری شهدا-کوچه دانش وران-فرعی اول سمت راست -درب ششم سمت چپ  خواسته 
ها: 1 . الزام به تنظیم سند خودرو  2. مطالبه خسارت دادرسی رای شورا : در خصوص دعوی خواهان اقای هادی مرادی فرزند ابراهیم 
به طرفیت خواندگان 1- اقای علیرضا افراسیابی ثانی فررند ابوالقاسم 2 -اقای نقی نیستانی فرزند علی اصغر 3 - اقای حبیب زینالی 
فرزند عوضعلی به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند رس�می اتومبیل پژو پارس به ش�ماره انتظامی ایران 26 - 215 ب 24 بانضمام کلیه 
خسارات دادرسی نظر به محتویات پرونده و ماحظه اظهارات خواهان که بیان نموده به موجب قولنامه مورخه 10/ 05 / 97 یکدستگاه 
اتومبیل پژو پارس را از اقای علیرضا افراسیابی ثانی خریداری نموده و کلیه ثمن معامله را پرداخت نموده اند و از انجائی کلیه مدارک 
اتومبیل و اس�تعام انجام ش�ده و س�ند اتومبیل به ن�ام حبیب زینالی بوده و در ح�ال حاضر خواندگان بعداز گذش�ت چندین ماه از 
انتقال س�ند رس�می به نام خواهان اس�تنکاف نموده اند لذا الزام خواندگان بر حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سندرسمی مورد 
استدعاست و مضافا اینکه خواندگان علی رغم اباغ قانونی از طریق نشراگهی در جلسه رسیدگی حضور ندارند و ایحه و دفاعیه ای 
نیز تقدیم نکرده اند علیهذا با عنایت به ماحظه مبایعه نامه مورخه 97/05/10 که حکایت از ابتیاع خودروی موصوف توس�ط خواهان 
از خوانده ردیف اول علیرضا افراس�یابی ثانی دارد و حس�ب پاس�خ اس�تعام واصله از مدیریت راهنمایی و رانندگی منطقه انتظامی 
بجنورد خودروی موصوف بنام خوانده ردیف سوم حبیب زینال می باشد و از توابع عقد بیع الزام بایع به انتقال مبیع می باشد علیهذا 
دعوی را نس�بت به خوانده ردیف س�وم حبیب زینال ثابت تش�خیص و مس�تندا به مواد 10 و 219 و 220 و 338 و 339 قانون مدنی و 
198 و 515 و 559 قانون ا.د.م حکم به الزام خوانده ردیف سوم حبیب زینالی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 
خودروری س�واری پژو پارس به ش�ماره انتظامی ایران 26 - 215 ب 24 بنام خواهان و خوانده ردیف س�وم حبیب زینالی به پرداخت 
مبلغ 246/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم حبیب زینالی 
غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی بیست روز دیگر 
قابل اعتراض در محاکم عمومی- حقوقی بجنورد می باش�د. و نس�بت به خوانده ردیف اول و دوم به لحاظ عدم مالکیت رسمی و عدم 
توجه دعوی مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 قانون ا.د.م قرار رد دعوی خواهان صادر و اعام می گردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست 

روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم عمومی- حقوقی بجنورد می باشد. 15
قاضی شعبه 121 شورای حل اختاف شهرستان بجنورد - محمد نقی عابدی 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: علی مایلی کاسه پرونده: 787/6/97 وقت رسیدگی: به روز  شنبه تاریخ 97/10/29 ساعت 17/00خواهان: میثم جالوند خوانده: 
علی مایلی خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل 
اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبتجویز 
ماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمودضمنا”چنانچه بعد اباغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود
م الف 3325 مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: حس�ن محمودی آذری کاس�ه پرونده: 785/6/97 وقت رسیدگی: به روز  تاریخ 97/10/29 ساعت 16/30خواهان: میثم جالوند 
خوانده: حس�ن محمودی آذری خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
ودستور دادگاه وبتجویز ماده72قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جرایدکثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده از تاریخ 
نش�رآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد 

نمودضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3324 مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به خوانده: مریم سودمند کاسه پرونده: 14488/202/97 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاریخ 97/11/3 ساعت 16:00 خواهان: داود بشیری 
خوانده: مریم سودمند  خواسته: مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 202 شورای حل اختاف اسامشهرارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست 
خواهان ودس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب و دادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعدا باغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3326 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی دادنامه
پرونده کاس�ه 9509980851700004 ش�عبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان آبدانان تصمیم نهایی شماره 9709970850500947،  شکات: 
1- آقای س�ید نورمحمد حسینی فرزند سید مرید به نش�انی ایام- شهرک جانبازان2- آقای محمد عزیزی فرزند عیسی به نشانی ایام-
شهرس�تان آبدانان- بخش س�راب باغ شهرستان آبدانان- دهس�تان چم کبود.، متهم : آقای علی مروت شکر سخن فرزند جبار به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: سرقت مستوجب تعزیر. بسمه تعالی: به تاریخ 97/7/28 در وقت مقرر فوق جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان 
آبدانان  به تصدی امضاء کننده ذیل تش�کیل اس�ت پرونده کاسه 970098 کیفری تحت نظر اس�ت و دادگاه پس از اعام ختم دادرسی  با 
اس�تعانت از خداوند متعال با تکیه بر ش�رف ووجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به ش�رح ذیل مبادرت به انش�ای رأی می 
نماید : ))رأی دادگاه((  در خصوص اتهام آقای علی مروت شکر سخن فرزند جبار به شماره شناسنامه 1951، تاریخ تولد1363/10/1 به شماره 
ملی 3257550367 دارای سابقه کیفری، احضار از طریق انتشار آگهی ، فاقد قرار تأمین کیفری، ساکن کرمانشاه، ماهیدشت، خیابان قصر 
شیرین- کوچه نجف آبادی پاک 7251927 دائر برارتکاب بزه سرقت تعزیری 4 رأس بره در تاریخ 1395/5/20 ساعت یک ظهر ، در روستای 
چم کبود)گرز آباد( موضوع شکایت آقای محمد عزیزی فرزند عیسی، دادگاه مداقه و امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده پرونده از جمله 
شکایت شاکی، اظهارات متهم در صفحه 37، مودای گواهی گواهان،تحقیقات محلی گسترده پلیس آگاهی به عنوان ضابطین عام دادگستری، 
مواجهه حضوری بین گواه ش�اکی و متهم، عدم حضور متهم در دادگاه جهت ارائه دفاعیات احتمالی خود و س�ایر قرائن و امارات موجور در 
پرونده، ارتکاب بزه انتس�ابی از ناحیه متهم موصوف محرز و مسلم دانسته فلذا دادگاه مس�تنداً به مواد 12-10-2- 18-14-13- 19- 144- 
276- 267 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و مواد 661 و 667 و بند 2 ماده 656 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 و مواد 661 و 667 
و بند 2 ماده 656 قانون مجازتهای اسامی مصوب 1375کتاب پنجم تعزیرات نامبرده را عاوه بر رد عین مال به مالباخته و در صورت فقدان 
عین به رد مثل با قیمت آن به تحمل شش ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان ایام می باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 آبدانان- کامران رومیانی

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
خانم زینت اروانه فرزند عبدالرضا دارای شناسنامه شماره 4383 بشرح دادخواست به کاسه 698/97 حقوقی از این شورا درخواست صدور 
گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان امید علی ش�یرکول فرزند علی محمد  به شناسنامه شماره 7396 در 
تاریخ 97/9/14 در اقامتگاه دائمی خودبدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصراس�ت به: 1- فروغ ش�یرکول متولد 1371 به 
شماره شناسنامه 4510041977 صادره از دهلران دختر متوفی 2- فرنوش شیرکول متولد 1377 به شماره شناسنامه 4510141394  صادره از 
دهلران دختر متوفی 3- فیروزه شیرکول متولد 1377 به شماره شناسنامه 4510141408 فرزند متوفی 4- زینت اروانه متولد 1352 به شماره 
شناس�نامه 4383 صادره از دهلران همس�رمتوفی واغیر می باشند و به غیراز وراث یادشده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تاهرکسی اعترضی دارد ویا 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

آگهی اباغ 
احتراماً نظر به اینکه آقای نوراله رحمینی فرزند داود به اتهام مزاحمت )موضوع شکایت عیسی رحیمی ( از طرف این مرجع تحت تعقیب می 
باش�ند و اباغ احضار به واس�طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب سال 1392 مراتب از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراانتشا به نامبردگان اباغ میگردد تا ظرف یکماه از طریق نشر آگهی 
در شعبه دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان آبدانان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی اقدام قانونی معمول  خواهد شد. ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده متقاضی می باشد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب آبدانان – علی قاسمی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای عیسی نوروزی دارای شماره شناسنامه 18399 به شرح دادخواست کاسه 970696 /ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده  که ش�ادروان محبوبه حاجی حس�نی  به شماره شناس�نامه 45 در تاریخ 97/9/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر به عیس�ی ش�ماره شناسنامه 18399 موس�ی شماره شناسنامه 3889 مصطفی شماره شناسنامه 29 
جملگی نوروزی پسران متوفی و معصومه نوروزی شماره شناسنامه 5259 دختر 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.  
790 رئیس شعبه 6 شورای حل اختاف ابهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای عباس جوادی دارای شماره شناسنامه 178 به شرح دادخواست کاسه 970699/ش6 از این شورا درخواست  گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده  که شادروان  زکیه جوادی به شماره شناسنامه 17090 در تاریخ 97/07/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر به زهرا جوادی )عباس( شماره شناسنامه 3569 دختر متوفی 2. عباس جوادی فرزند لطف اله شماره شناسنامه  178 
همسر متوفی و  اغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

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

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مدیریت شرکت میکروب زدا براق 
)محمدحسین کوه کمری(

خواهان اداره کل دامپزش�کی استان اردبیل دادخواس�تی به طرفیت  خوانده مدیریت شرکت میکروب زدا براق )محمدحسین کوه کمری( 
بخواسته مطالبه وجه مطرح که به این  شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709980404900580  شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اردبیل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/11/09 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان  بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1099905 منشی دادگاه حقوقی  شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – وحید عباسخانی 

آگهی اباغ به خوانده جهت رسیدگی 
خواهان خانم زهرا ندرزاده فرزند داود دادخواستی به طرفیت خوانده آقای داود احسنی فرزند تومار بخواسته طاق به درخواست زوجه به 
علت اعتیاد و نیز متواری بودن زوج تقدیم دادگاه های عمومی شهرس�تان اردبیل نموده که جهت رس�یدگی به  شعبه سوم دادگاه خانواده 
دادگستری اردبیل واقع در میدان بسیج ارسال و به کاسه پرونده 971371 ثبت گردیده شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتشار آگهی می شود تا خوانده پس از اطاع ازمفاد آگهی حاضر در روز چهارشنبه تاریخ 97/10/26 راس ساعت 9 صبح جهت رسیدگی به 

موضوع در این دادگاه حضور یابد در غیر این صورت دادگاه وفق مقررات قانونی اقدام خواهد نمود. 
1099902 مدیر دفتر  شعبه 3 دادگاه خانواده 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول اسناد رهنی
 آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کاسه 9100029اجرای ثبت شهرکرد

بس�تانکار : بانک ملت ش�عبه ش�هرکرد بدهکار ش�رکت طالب پاس�ت هفشجان با 
امضاء ارژنگ طالبی هفش�جانی وراهنین اقایان حش�مت اله طالبی هفشجانی راهن 
پاکهای 234/94نوآباد و221/1124هفش�جان واردوان طالبی هفشجانی راهن پاک 
221/1678هفش�جان به موجب پرونده اجرائی کاس�ه 9100029شش دانگ یک باب 
خانه مس�کونی یک طبقه به مس�احت عرص�ه 328 مترمربع به ش�ماره پاک ثبتی 
1678از221اصلی ثبت ش�ده درصفحه484دفتر251-اماک بنام آقای اردوان طالبی 
هفش�جانی صادرش�ده ومحدود به حدود :ش�ماا به طول 15متردی�وار به دیوارخانه 
پاک ش�ماره 1677 فرعی ش�رقا به ط�ول 21/90 متردرب ودیواری اس�ت به کوچه 
جنوب�ا به طول 15متر دی�وار به دیوار پاک 1124 فرعی غربا ب�ه طول 2/70متردیوار 
ب�ه دیوار پ�اک ه�ای 1126 و1135 فرعی که طبق نظر کارش�ناس رس�می به مبلغ 
1460650000)یک میلیاردوچهارصدوش�صت میلیون وشش�صد وپنج�اه هزار (ریال 
ارزیابی شده وواقع درشهرهفشجان خیابان نواب کوچه 48 پاک 4با کاربری موجود 
س�اختمان مس�کونی دریک طبقه با زیربنای243مترمربع که مورد اس�تفاده مالک 
می باش�د س�اختمان دیواراجری سقف طاق ضربی پش�ت بام ایزوگام سرویس های 
بهداشتی تا سقف کاش�ی کف سرامیک وآشپزخانه کاشی تا سقف وکف سرامیک با 
کابینت MDFاتاق ها وپذیرایی کف س�رامیک بدنه وسقف گچ به همراه رنگ امیزی 
ش�ده درب های داخلی با قاب فلزی وچوبی پنجره ها ودرب داخل حیاط الومینیومی 
وپنجره س�مت کوچه فلزی به همراه نرده ودرب های ورودی به تعداد س�ه درب )دو 
درب ماش�ین رو ویک درب کوچ�ک فلزی( نمای بیرونی س�مت کوچه ونمای حیاط 
س�رامیک حیاط س�ازی کف موزائیک وسقف آن با پوش�ش قوطی وورق پاستیکی 
پوش�یده شده وشش دانگ یک باب خانه مسکونی به مساحت عرصه 332 مترمربع 
به پاک ثبتی 1124فرعی ازاصلی 221 باقیمانده که سند آن درصفحه 526دفتر 241 
اماک بنام اقای حشمت اله طالبی هفشجانی ثبت گردیده ومحدود به حدود شماا به 
طول 15متردیواریست به خانه پاک شماره 1678 فرعی شرقا به طول 22/10متردرب 
ودیواری است به کوچه جنوبا به طول 14/98متردرب ودیواری است به کوچه غربا به 
طول 22/23 متردیوار به دیوار خانه پاک 1126 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 1882400000)یک میلیاردوهشتصدوهشتاد ودو میلیون وچهارصد هزار(ریال 
ارزیابی شده وواقع درشهرهفشجان خیابان نواب کوچه 48،پاک2 که کاربری موجود 
ساختمان مسکونی دردوطبقه با زیربنای 461 مترمربع ومورداستفاده مالک می باشد 
طبقه همکف ساختمان تیرچه وبلوک ،دیوارها ازجنس اجر ومات سیمان همراه با گچ 
س�فید سرویس های بهداش�تی :دیوارها تا سقف کاشی ،کف سرامیک پذیرایی: کف 
موزائیک ،پوش�ش دیوارها تا یک متر س�رامیک ومابقی گچ سفید واطاق خواب: کف 
موزائیک،پوشش دیوارها گچ سفید درب های داخلی چوبی با چارچوب فلزی ،پنجره 
ها آلمینیومی طبقه اول س�اختمان با س�قف تیرآهن وطاق ضرب�ی ،دیوراها ازجنس 
آجر ومات س�یمان نمای بیرونی سمت کوچه ونمای حیاط، سرامیک محوطه سازی 
وششدانگ یک باب ساختمان به مساحت عرصه 1685/50مترمربع دارای پاک ثبتی 
94فرعی از234اصلی که سند ان درصفحه 22 دفتر 292 اماک بنا آقای حشمت اله 
طالبی هفش�جانی ثبت گردیده ومحدود به حدود : ش�ماا به طول 29/20متردیواری 
اس�ت به زمین اقای پالیزبان ش�رقا به طول 54/70 متردیواری اس�ت به زمین علی 
حی�درزاده جنوب�ا به ط�ول 28/40متردیواری اس�ت به ج�اده خاکی غرب�ا به طول 
20/45مترو41 متردیواری است به زمین جعفریوسفی که طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 3028630000)سه میلیاردوبیست وهشت میلیون وششصد وسی هزار(ریال 
ارزیابی شده وواقع در،هفشجان نوآبادجاده سنگ شکن سازمان همیاری شهرداریها 
روب�ه روی مرغداری طالبی اس�ت که مس�احت عرص�ه موج�ود 1685/50مترمربع 
ومساحت اعیانی جمعا982بدین شرح 1.قسمت کارگاهی شامل سه سوله به مساحت 
652مترمربع ،ساخت دیوارها وبدنه آجرومات ماسه وسیمان ،سقف شیروانی وپشم 
وشیش�ه ، درب وپنجره بیرونی فلزی،پوش�ش داخلی بدنه سرامیک وپاسترسیمان 
س�فید،کف سرامیک ،نمای بیرونی پاسترس�یمانی می باشد2-قسمت اداری شامل 
یک باب س�اختمان 2طبقه ،زیربنای طبقه همکف105مترمربع،ساخت دیوارها وبدنه 
آجرومات ماس�ه وسیمان،س�قف تیرچ�ه بلوک وش�یروانی،درب وپنج�ره بیرونی 
فلزی،پوش�ش داخلی بدنه گچ س�فید ،کف موزاییک نمای بیرونی پاس�تر سیمانی 
می باش�د وزیربنای طبقه اول 120 مترمربع بصورت س�فت کاری می باشد3-قسمت 
آزمایش�گاه ش�امل یک باب س�اختمان یک طبقه به زیربنای 90 مترمربع که ساخت 
دیوارها وبدنه آجرومات ماس�ه وسیمان، سقف شیراوانی،درب وپنجره بیرونی فلزی 
کف موزاییک ،نمای بیرونی پاسترس�یمانی می باش�د 4.قس�مت انباری شامل یک 
طبقه به زیربنای 40 مترمربع که س�اخت دیوارها وبدنه آجرومات ماس�ه وس�یمان 
درب وپنجره بیرونی فلزی،به صورت س�فتکاری ونمای بیرونی پاس�تر سیمانی می 
باشد5.قس�مت بایگانی به زیربنای 15مترمربع که س�اخت دیوارها وبدنه آجر ومات 
ماسه وسیمان ،سقف شیروانی ،درب وپنجره بیرونی آلومینیومی،پوشش داخلی بدنه 
گچ س�فیدنمای بیرونی پاستر سیمانی می باش�د وکلیه موارد رهن فوق طبق سند 
رهنی شماره 319408دفترخانه 69ش�هرکرددرقبال مبلغ 3695000000ریال دررهن 
بانک ملت ش�عبه ش�هرکرد قرارگرفته که برابر گزارش مامور اجرا درتصرف مالکین 
فوق الذکرمی باش�ند پاکهای فوق ازس�اعت 9الی 12 روز دوش�نبه مورخ97/10/24 
دراداره اجراء اسنادرس�می شهرکرد واقع درشهرکرد بلوارکاشانی ازطریق مزایده به 
فروش می رس�ند مزایده ازمبلغ ارزیابی ش�روع وبه بااترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می ش�ود ازم به ذکر اس�ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق،گاز اعم 
ازحق انش�عاب ویا حق اش�تراک ومصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
ونیزبدهی های مالیاتی وعوارض ش�هرداری وغیره ت�ا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجود 
مازادوجوه پراختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
ش�د ونیم عش�ر وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمن�ا چنانچه روزمزایده تعطیل 
رس�می گردد ،مزای�ده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان س�اعت ومکان مقرر برگزار 

خواهد شد)تاریخ انتشار97/9/24(
کفیل اداره اجرای اسناد رسمی شهرکرد علی اکبر باقری

اباغ وقت رسیدگی
خواهان قاسم اسمعیلی گازکهن به طرفیت خوانده علی رمیار- احسان روزبه به خواسته تنظیم سند به شماره کاسه پرونده 635- 97 ثبت 
و وقت رسیدگی 97/10/23 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا به استناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 مراتب در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود خوانده مذکور می تواند از تاریخ 
نشرآگهی تا وقت تعیین شده جهت رسیدگی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر 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.
635 شورای حل اختاف شماره 5 شهرستان کرمان

2- مفقودی
برگ س�بز خودروی س�واری ام . وی. ام تیپ 550 مدل 1396 رنگ سفید روغنی به شماره پاک 45 
 8 H 1007047 و ش�ماره شاسی MVM 484 FCAFH 007088 ایران 946 ق 86 به ش�ماره موتور
NATGCARK متعلق به آقای محمدرضا خواجه حسنی رابری به شماره شناسنامه 1 و شماره ملی 

5839861413 فرزند قنبر صادره از رابر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
رابر

3- حصروراثت
آقای شهریار پوران نیا فرزند نامور دارای شناسنامه 11025 شرح دادخواست شماره 200/1/97 مورخ 1397/3/23 توضیح داده شادروان پروین 
چنگیزیان فرزند غامحسین بشناسنامه 15538 در تاریخ 92/3/17 در شهر شیراز فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- جهانگیر 
پوران نیا فرزند نامور و پروین ش.ش 9717 متولد 1361 صادره از بمبئی فرزند متوفی. 2- شهریار پوران نیا فرزند نامور و پروین ش.ش 11025 
متولد 1367 صادره از یزد فرزند متوفی. 3 – بهرام پوران نیا فرزند نامور و پروین ش.ش 4420240822 متولد 1370 صادره از یزد 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.
200 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

4- حصروراثت
خانم اله امیری گور فرزند احمد دارای شناسنامه 1054 شرح دادخواست شماره 97/7/940 مورخ 1397/9/20 توضیح داده شادروان کبری 
عنایتی فرزند اصغر بشناسنامه 557 در تاریخ 96/8/22 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- احسان امیری گور 
فرزند احمد ش.ش 605 متولد1362 صادره از کرمان فرزند متوفی. 2- رضا امیری گور فرزند احمد ش.ش 555 متولد 1355 صادره از کرمان 
فرزند متوفی. 3- محس�ن امیری گور فرزند احمد ش.ش 291 متولد 1353 صادره از جیرفت فرزندمتوفی. 4- اله امیری گور فرزند احمد 
ش.ش 1054 متولد 1350 صادره ازکرمان 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.
940 شورای حل اختاف شماره 7 شهرستان کرمان
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کاسه 9700829

مقدار شش�دانگ یک دس�تگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه یک به 
مس�احت 155 مترمربع ک�ه مقدار 9 مترمربع آن بالکن اس�ت؛ قطعه 
شش�م تفکیکی ب�ه پاک ش�ماره 17 فرعی از 2955 اصل�ی مفروز و 
مجزی شده از پاک 43 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران 
بانضمام شش�دانگ یکباب انباری به مس�احت 5/46 مترمربع قطعه 
چهارم تفکیکی با قدرالس�هم از عرصه و سایر مشاعات که ذیل ثبت 
دفتر اماک الکترونی�ک 139520301056009765 بنام س�ید مجید 
میرجعفری ثبت و سند به چاپی 943787 صادر گردیده است. حدود 
آپارتمان: ش�ماا: بطول 6/90 متر دیوار و پنجره است به حیاط خلوت 
مشاعی شرقا: در شش قسمت که قسمت دوم جنوبی و چهارم شمالی 
اس�ت بطول های اول 9/70 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور دوم 
بطول 2 مترو سوم بطول 2/80 چهارم بطول 2 متر هر سه قسمت دیوار 
و درب اس�ت به راه مش�اعی پنجم بطول 5/20 متر دیوار اشتراکی با 
آپارتمان مجاور شش�م بطول 0/90 متر دیوار به محوطه حیاط. جنوبا: 
در سه قسمت، که قسمت دوم غربی است بطولهای اول 6/90 متر دوم 
بطول 1/30 متر هر دو قسمت دیوار و پنجره و نرده بالکن است بفضای 
حیاط مش�اعی سوم بطول 3/80 متر دیوار و پنجره به حیاط مشاعی. 
غرب�ا: بطول 18/20 متر دیوار به قطعه 8 تفکیکی. کف با س�قف طبقه 
تحتانی اشتراکی است. سقف با کف طبقه فوقانی اشتراکی است. حدود 
انباری: ش�ماا بطول 1/95 متر دیوار و درب بموحطه پارکینگ. شرقا 
بطول 2/80 متر دیوار بمحوطه حیاط مش�اعی. جنوبا بطول 1/95 متر 
دیوار به قطعه مش�اعی. غربا بطول 2/80 متر دیوار اشتراکی با انباری 
مجاور. ملک موصوف به موجب س�ند رهنی 27181 م�ورخ 96/9/18 
دفترخانه 112 کرج در رهن بانک توس�عه تعاون شعبه سخ راه رجائی 
ش�هر قرار گرفته ک�ه بعلت عدم ایفای تعهد منجر ب�ه صدور اجرائیه 
تحت ش�ماره 9700829 شده اس�ت و برابر نظریه وارده 11143 مورخ 
97/6/26 کارشناس رس�می دادگستری تجدیدنظر توصیف اجمالی 
مورد وثیقه عبارت اس�ت از: ملک فوق واقع اس�ت در تهران- خیابان 
دکتر شریعتی نرسیده به میدان قدس، ساختمان داروخانه لیدا نوری، 
پاک 2106 قدیم و 1964 جدید طبقه اول واحد س�مت غرب )ش�ماره 
2( مورد ارزیابی عبارت است از یک دستگاه آپارتمان به مساحت 155 
متر در سمت غرب طبقه اول ساختمانی چهار طبقه مشتمل بر 13 واحد 
مسکونی. قدمت ساختمان حدود 34 سال و فاقد اسانسور می باشد. 
پوش�ش کف حیاط و پارکینگ موزاییک و نمای ساختمان سنگ می 
باش�د. آپارتمان مورد نظر دارای سه اتاق یک سالن و آشپزخانه باز با 
کابینتهای ام دی اف که پوشش کف همگی سرامیک می باشد. دارای 
سرویس بهداشتی ایرانی در ابتدای واحد و یک سرویس حمام در کنار 
اتاق ها می باشد. سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش شوفاژ، پنجره 
های آلمینیومی با شیشه تک جداره و دارای قدرالسهم قابل توجهی 
از عرص�ه می باش�د. آپارتمان در حال حاضر در ملک ق�رار دارد. و به 
مبلغ 19/000/000/000 ریال )نوزده میلیارد ریال( ارزیابی ش�ده است و 
جهت وصول طلب بانک و حقوق دولتی کاسه فوق الذکر در روز شنبه 
مورخ 97/10/22 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اول اجرای اسناد 
رسمی واقع در تهران، چهارراه جهان کودک، پاک 34، سالن مزایده از 
طریق مزایده حضوری بفروش میرسد و مزایده به مبلغ 19/000/000/000 
ریال )نوزده میلیارد ریال( شروع و به بااترین قیمت که خریدار داشته 
باش�د فروخته خواهد شد. شرکت در جلس�ه مزایده برای عموم آزاد 
اس�ت و فروش کا نقدی اس�ت. طالبین و خری�داران میتوانند جهت 
کس�ب اطاعات بیش�تر در س�اعات اداری به اداره اول اجرای اسناد 
رسمی به نشانی باا مراجعه و جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در 
جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا بدهی های احتمالی حق انشعاب و 
اشتراک و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی 
آنها برای این اداره معلوم نش�ده بر عهده برنده مزایده است و تنظیم 
س�ند انتقال موکول به ارائه مفاصا حس�ابهای دارای و ش�هرداری و ... 
خواهد بود. مورد مزایده با توجه به نامه وارده شماره 4972- 97/8/22 
تا تاریخ 97/9/17 بستانکار بیمه می باشد. تاریخ انتشار آگهی مزایده: 

97/9/24
18784 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی- آقای احمدیان

مفقودی
 شناسنامه مشخصات )برگ سبز(  خودروی سواری سایپاSL 131  به رنگ سفید روغنی مدل 1390 به 
 S  3412290857484 شماره انتظامی 547ج68 ایران 65   و شماره موتور 3964563  و شماره شاسی

مفقود و از درجه ا عتبار ساقط است. 
 10611

مفقودی
اصل س�ند کمپانی س�واری پژو 405  ج�ی ال ایکسXU 7 م�دل 1391 به رنگ  نق�ره ای متالیک  
ب�ه ش�ماره پ�اک 685ج85 ای�ران 65  و ش�ماره موت�ور 124K0013948  و ش�ماره شاس�ی 

NAAM01CA5CH392487 مفقود و از در جه ا عتبار ساقط  است. 
 10612

آگهی حصر وراثت 
  خواهان رونوش�ت  حصر وراثت قنبر رس�تم آبادی  فرزند  رضا به ش�رح دادخواست  تقدیمی ثبت شده به کاس�ه 970429  از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه ترک ابادی فرزند  حس�ن به ش�ماره شناس�نامه 6 متولد 
1315/01/01  صادره از فهرج  که متهم ادر اینجانب می باش�د به تاریخ 1397/03/01 در آخرین اقامتگاه خود واقع در بم  فوت نموده و وراث  
حین الفوت وی  عبارتند از:  1. قنبر رستم آبادی  فرزند رضا به شماره شناسنامه 338 متولد 1341/03/01  فرزند پسر متوفی  2.    فرزانه رستم 
آبادی  فرزند رضا به شماره شناسنامه 414 متولد 1351/10/05 فرزند دختر متوفی   3. صدیقه رستم آبادی  فرزند رضا به شماره شناسنامه 
346 متولد 1347/01/05 فرزند دختر متوفی   4.  رضا رستم آبادی  فرزند رضا به شماره شناسنامه 77 متولد 1306/06/01 همسر متوفی  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. 
10614  شعبه یک شورای حل اختاف نرماشیر 

آگهی اباغ رای 
 حسب محتویات پرونده به شماره بایگانی 970127 در خصوص دعوی 
س�تاد اجرایی یوس�ف صدیقانی  فرزند رحیم به دادنامه بدوی شماره 
475 مورخ 97/8/23 تعیین تکلیف و  اتخاذ تصمیم  گردیده و حکم 
مقتضی به نفع س�تاد اجرایی صادر ش�ده و رای دادگاه غیابی  است و 
از تاریخ اباغ  ظرف بیس�ت روز قابل واخواهی خواهد بود. ا لنهایه  با 
عنای�ت به مراتب فوق  با تجویز ذیل ماده 302  قانون آئین دادرس�ی 
مدنی بدینوسیله مراتب از طریق نشر این آگهی به نامبرده و یا وکیل 
قانونی وی اعام و اباغ می گردد  تا چنانچه اعتراضی  دارند مراتب را   
حداکثر  ظرف مدت مقرر به شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی تهران 

واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم  گزارش نمایند. 
58578 مدیر دفتر  شعبه ششم دادگاه انقاب اسامی  تهران 

آگهی حصر وراثت 
 بانو فاطمه  فرهمند با وکالت مرجان یوسفی فرزند  منصور به شناسنامه 4251125738  صادره از بهبهان درخواستی  
به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم کتاخانم خندانی به شناسنامه 21784  صادره  از 
بهبهان در تاریخ 93/1/30  در اهواز  اقامتگاه غیر دائمی خویش فوت ورثه اش  عبارتند از:  1.  فاطمه  فرهمند به ش ش  
4251125738- 136 صادره از بهبهان دختر متوفی  2. شقایق حسین آبادی به ش ش  4240206669- 137  صادره 
از بهبهان دختر متوفی 2.  خدیجه حسین آبادی به ش ش  4250940878- 1363 صادره از بهبهان دختر  متوفی  4. 
زهراء حسین آبادی به ش ش  1861175231- 1367   صادره از بهبهان دختر متوفی 5.  نسترن حسین ابادی  به ش 
ش  4251168755- 1367 صادره از بهبهان دختر متوفی  6.  میثم حس�ین ابادی  به ش ش  185033386- 1375   
صادره از بهبهان پسر  متوفی  7. مهدی حسین آبادی به ش ش  1850257485- 1372   صادره از بهبهان  پسر متوفی  
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز سری 

و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
قاضی شورای حل اختاف بهبهان 

اباغ وقت رسیدگی 
 از آنج�ا ک�ه رس�یدگی  به دادخواس�ت تجدید نظ�ر خو اهی کمیت�ه امداد 
ام�ام  خمین�ی )ره( نمایندگی اس�تان یزد نس�بت ب�ه دادنامه ی  ش�ماره ی 
9609977616400033  م�ورخ 96/036/01  ص�ادره از ش�عبه ی  دادگاه اصل 
49 قانون اساس�ی شهرس�تان بندرعباس  به این ش�عبه ارجاع  و به کاس�ه 
ی 344/54/96 ثب�ت گردیده و وقت رس�یدگی مورخ ش�نبه 97/11/27  
س�اعت 9 صب�ح تعیین گردیده به عل�ت مجهول المکان  ب�ودن  تعدادی 
از  خوان�دگان تجدید نظر خواهی آقایان امان اله س�هیم فرزند یعقوب  و 
مراد طاهباز  فرزند قاس�م و  آس�تر س�هیم فرزند یعق�وب و بانوان  ترانه 
طاهباز فرزند قاس�م  و خدیجه محمدش�اهی فرزند کانتری  و   نس�رین 
تقوایی فرزند یوسف و پروین سهیم  فرزند یعقوب و فاطمه سروری فرزند 
یوس�ف به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت 
آگهی و مش�ارالیه می تواند به دفتر دادگاه  به آدرس تهران  خ ش�ریعتی 
ابت�دای خیابان معلم مراجعه و ضمن اعام  آدرس  دقیق خود نس�خه ای 
از  دادخواس�ت و ضمائم  آن را دریافت و در وقت مقرر مذکور در جلس�ه 

رسیدگی   حاضر شوند واا دادگاه  تصمیم  مقتضی اتخاذ خواهد  نمود. 
58579  مدیر دفتر شعبه ی 54 دادگاه  تجدید نظر استان تهران  
مستقر در  دادگاه انقاب اسامی

 آگهی 
نظ�ر ب�ه اینک�ه در پرونده کاس�ه 970935  ب�ه موجب دادنامه  ش�ماره 
9709970261901492   مورخ 97/7/28 این دادگاه آقای علیرضا  اولیلیی  
فرزن�د محمد را به اته�ام نگهداری 3 گرم و 30 س�انتی  گرم هروئین و 4  
گرم و 90 س�انتی گرم ش�یره مطبوخ و 3 گرم و 50 س�انتی  گرم قرص بی 
2 جمع�ا به 33 میلیون ریال جزای نقدی   و  120 ضربه  ش�اق و 5 س�ال 
و 6 ماه حبس محکوم گردیده اس�ت . بدینوس�یله مراتب به نامبرده اباغ 
رای صادره طبق ماده 406  قانون آئین دادرس�ی  کیفری   غیابی و  پس از 
اباغ اباغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 
58580  مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
 مش�خصات اباغ شونده حقیقی: داود پور سلیمانی  نشانی: تهران تهران 
آگه�ی اباغ وقت رس�یدگی به داود پورس�لیمانی فرزند  اصغ�ر   به اتهام 
نگهداری 44  گرم و 10 س�انت ش�یره مطبوخ و 10  سانت شیشه که به این 
شعبه  ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9609980266004478 در شعبه  
7 دادگاه انقاب اس�امی تهران ثبت   و وقت رس�یدگی مورخ 97/10/12 
س�اعت 8 صبح تعیین  که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 174  
قانون آئین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک 
نوب�ت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می  گ�ردد تا متهم در وقت 
مقرر  به دادگاه   مراجعه و ضمن ا عام نش�انی کامل خود  در  وقت مقرر 
فوق جهت رس�یدگی در دادگاه حاضر گردد.  در صورت عدم حضور  وفق  

مقررات رای غیابی  صادر می شود. 
58581  مدیر دفتر دادگاه  کیفری شعبه 7 دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی  وقت رسیدگی 
 مشخصات اباغ ش�ونده حقیقی:  محسن شریفی   فرزند حسین  نشانی: 
تهران  خ   مختاری ش�رقی ک تهرانی پ10 آگهی اباغ وقت رس�یدگی به 
محس�ن ش�ریفی فرزند  حس�ین به اتهام نگهداری 30  گرم  و 10 س�انت 
تریاک  و 16 و 50 س�انت شیره مطبوخ که به این شعبه  ارجاع و به شماره 
پرونده کاس�ه 9609980266001229 در ش�عبه  7 دادگاه انقاب اسامی 
تهران ثبت   و وقت رس�یدگی مورخ 97/10/12 س�اعت 8 صبح تعیین  که 
حسب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 174  قانون آئین دادرسی مدنی 
ب�ه علت مجهول المکان ب�ودن متهم مراتب یک نوب�ت در یکی از جراید 
کثیر اانتش�ار آگهی می  گردد تا متهم در وقت مقرر  به دادگاه   مراجعه 
و ضمن ا عام نش�انی کامل خود  در  وقت مقرر فوق جهت رس�یدگی در 
دادگاه حاض�ر گ�ردد.  در صورت ع�دم حضور  وفق  مق�ررات رای غیابی  

صادر می شود. 
58582  مدیر دفتر دادگاه  کیفری شعبه 7 دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی وقت رسیدگی 
 مشخصات اباغ شونده حقیقی:  مجتبی نصیری فرزند بیرامعلی  کد ملی 
5029927311 نش�انیک تهران رباط کریم  خ رجائی  ک ش�فق 3 پ80- 
احترام�ا نظر به اینکه در پرونده کاس�ه 970277 اتهامی مجتبی نصیری  
فرزند بیرامعلی  وقت رسیدگی  مورخ 1397/10/29 ساعت 9 صبح تعیین 
گردیده لذا از طریق نش�ر آگهی به نامبرده اباغ   گردد تا وفق ماده 174  
قانون آئین دادرسی   کیفری در موعد مقرر جهت حضور در جلسه دادگاه 
به ش�عبه س�یزده دادگاه انقاب اس�امی  تهران واقع در خیابان شریعتی 
ابت�دای خیابان معلم مراجعه نمایند. بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور  

طبق مقررات به صورت غیابی  اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58583  مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقاب اسامی تهران 

اباغ رای 
 نظ�ر به اینک�ه در  پرونده کاس�ه 970315  ب�ه موجب  دادنامه ش�ماره 
9709970261301560  مورخ 1397/08/20 این دادگاه  آقای   علی  ش�یر  
محم�د فرزند حس�ین علی را به اته�ام حمل و اقدام به ارس�ال 960 گرم 
تریاک به کشور آمریکا به استناد بند سه ماده چهار غیابا با رعایت تناسب 
به چهار سال و چهار ماه حبس و پنجاه  و پنج ضربه شاق و هفتاد و هفت 
میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است. بدینوسیله مراتب به نامبرده  
اباغ رای صادره طبق ماده 406  قانون آئین دادرسی کیفری غیابی  و پس 
از اباغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد لذا 
به اس�تناد تبصره ما ده 302 قانون تش�کیل دادگاه های عمومی و انقاب 
در امور مدنی از تاریخ نش�ر آگهی به شعبه سیزده دادگاه انقاب اسامی  

تهران و اقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم مراجعه نمایید. 
58584  مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقاب اسامی تهران 

اباغ رای 
 نظ�ر ب�ه اینک�ه در  پرونده کاس�ه 970681 ب�ه موجب  دادنامه ش�ماره 
9709970261301591   م�ورخ 1397/08/26 ای�ن دادگاه  آق�ای   می�ر 
عل�ی صادق  زاده فرزند میراحمد را به اتهام کش�ت ش�اهدانه برای تولید 
م�واد  مخ�در غیابا  به صد میلیون  ریال جزای نقدی محکوم کرده اس�ت. 
بدینوسیله مراتب به نامبرده  اباغ رای صادره طبق ماده 406  قانون آئین 
دادرس�ی کیفری غیاب�ی  و پس از اب�اغ واقعی ظرف م�دت 20 روز قابل 
واخواهی در این ش�عبه می باش�د لذا به اس�تناد تبصره ما ده 302 قانون 
تشکیل دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی از تاریخ نشر آگهی به 
ش�عبه سیزده دادگاه انقاب اسامی  تهران و اقع در خیابان شریعتی ابتدای 

خیابان معلم مراجعه نمایید. 
58585  مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ غیبت 
  آقای علیرضا جاسمی فرزند  عبداامیر با سمت سرایدار و خدمتگذار نظر به 
اینکه پرونده  جنابعالی  به دلیل غیبت از تاریخ 94/8/27 لغایت 94/12/10 به 
مدت 103 روز و بعد از آن در هیات محترم بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری 
س�ازمان آموزش و پرورش استان خوزستان مطرح رسیدگی   است لذا طبق 
مواد 72  و 73  قانون آئین دادرس�ی  دادگاه  های عمومی و انقاب  )در امور 
اداری(   به شما اباغ می  گردد تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار این آگهی  
هرگونه دفاع یا مدرکی دال بر رد اتهام خود دارید به آدرس اهواز امانیه فلکه 
ساعت سازمان آموزش و پرورش خوزستان  هیات بدوی رسیدگی  به تخلفات 

اداری ارسال یا تسلیم نمایند. 
روابط عمومی  مدیریت آموزش و پرورش آبادان 

آگهی اباغ غیبت 
  آقای مهدی  عباس�ی فرزند حس�ن با س�مت دبیری نظر ب�ه اینکه پرونده  
جنابعالی  به دلیل غیبت غیر  موجه از تاریخ های 96/7/1 لغایت 96/12/8 به 
مدت 127 روز و بعد از آن در هیات محترم بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری 
س�ازمان آموزش و پرورش استان خوزستان مطرح رسیدگی   است لذا طبق 
مواد 72  و 73  قانون آئین دادرس�ی  دادگاه  های عمومی و انقاب  )در امور 
اداری(   به شما اباغ می گردد تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ انتشار این آگهی  
هرگونه دفاع یا مدرکی دال بر رد اتهام خود دارید به آدرس اهواز امانیه فلکه 
ساعت سازمان آموزش و پرورش خوزستان  هیات بدوی رسیدگی  به تخلفات 

اداری ارسال یا تسلیم نمایند. 
روابط عمومی  مدیریت آموزش و پرورش آبادان
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511/121رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه محمود چرب و خشک    داراي شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کاسه971753  ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان خدابخش حسنی مقدم  به شناسنامه 522 در تاریخ 97/6/11 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-جانی حسینی کاته عبدالباقی –مادر متوفی 2- تاج ور چرب و خشک –همسر متوفی 3- مریم 
چرب و خشک فرزند متوفی 4-محمود چرب و خشک فرزند متوفی 5-زینب چرب و خشک فرزند متوفی 6-مسعود  حسنی مقدم فرزند متوفی 
7-فاطمه چرب و خشک فرزند متوفی 8-عاطفه چرب و خشک فرزند متوفی   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 154 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد    

511/122رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  حدیث همت بلند ثانی  فرزند طیب  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702157 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان زیبا وظیفه دوست خلج  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
 ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-سید محسن 2- سید وحید 3-سید سعید 4-سیده سمانه 5-سیده سمیه همگی مشهدی )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 

511/123رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  محمود بزرگ فرزند ابوالقاسم  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701778 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم بزرگ قره جقه  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-ثریا 2- محمود 3-پروین 4-محمد رضا 5-معصومه 6-حمیدرضا 7-علیرضا همگی بزرگ قره 
جقه)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 

511/124رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  حسین افضل زاده نائینی فرزند جواد   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701279 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان جواد افضل زاده نائینی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-عاطفه 2-عطیه3-احسان 4-حسین همگی افضل زاده نائینی )فرزند(5-شهناز افضلیان 
نائینی )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
خواهان رونوشت حصر وراثت  زینت امیری نژاد فرزند سید رضا   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702067 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید رضا امیری نژاد  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهرا 2-زهره 3-زینت 4-بی بی معصومه 5-جواد 6-محمد جمال 7-اکرم ابراهیمی )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 

511/126رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  شهربانو آدینه فرزند ادینه محمد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701930 ازاین 
دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان آدینه ادینه محمد   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-شهربانو آدینه )فرزند (2-فاطمه عباس پور محمد آباد )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 

511/127رونوشت آگهي حصر وراثت
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت  قاس�م محم�د زاده اصفهانی ن�ژاد فرزند محمود   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه 
9709987506701323 ازاین دادگاه درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمود محمد زاده اصفهانی نژاد  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-امیر حسین 2- فهیمه 3-نرجس 4-قاسم 5-محسن 
همگی محمد زاده اصفهانی )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 

511/128رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  لیا نائینی فرزند منوچهر   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702126 ازاین دادگاه 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فروزان کیانیان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-لیا 2-فاطمه 3-محمود 4-مصطفی همگی نائینی )فرزند(5-منوچهر نائینی )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 

511/129رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  معصومه مزدور سیاسر فرزند غامعلی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702159 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمد حسین زرمهری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-معصومه مزدور سیاسر )همسر(2-زینب 3-زهرا 4-محمد جواد 5-فاطمه همگی اسحاقی زر 
مهری )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 

511/130رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  محمد اصغر پور سیستانی فرزند حاجی مزار   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702051 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حاجی مزار اصغر پور سیستانی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-صدیقه 2-طاهره 3-محمد 4-منصوره 5-محبوبه 6-علی 7-احمد همگی اصغرپور 
سیستانی )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 

511/131رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  فاطمه صنعتی حجار فرزند حسین   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702030 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین صنعتی حجار  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مریم سلطان قاسمی )همسر (2-منصوره 3- فاطمه 4-محمد 5-مهدی 6-فهیمه 7-محبوبه همگی 
صنعتی حجاز )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 

512/132مفقودی برگ سبز
برگ س�بز خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1385 به ش�ماره پاک 56ل896ایران66 و شماره موتور 

1656024 و شماره شاسی s1412285920457 مفقود شده است
جغتای

511/133رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  غامرضا حسن زاده یحیی آباد فرزند قنبر به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702097 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه مصدق نوغانی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-غامرضا حسن زاده یحیی آباد )همسر(2-عفت 3-جواد همگی حسن زاده یحیی 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 

511/134رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  صدیقه آتشین مار فرزند اسماعیل    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701908 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی جواهری قوچان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-صدیقه آتشین مار )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 

511/135رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  وحیده آستارائی فرزند یداله    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702122 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان یداله آستارائی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1-حمیده 2-وحیده 3-نازنین 4-همگی آستارائی )فرزند (5-نوشی فکور راننده )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 

511/136رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  حسین حمامی شهری فرزند علی    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702161 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی حمامی شهری  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-حسین حمامی شهری )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 

511/137رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  قربان قوچانیان فرزند نور محمد  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506701871 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان امیر قوچانیان  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-قربان قوچانیان )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 

511/138رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  پریسا مهدوی فرزند عطاءاله  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702140 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عطااله مهدوی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراست به: 1-پروین مقامی )همسر(2-احمد 3-پریسا همگی مهدوی )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 

511/139رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  پریسا مهدوی فرزند عطاءاله    به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987506702139 ازاین دادگاه 
درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان پروین مقامی   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به: 1-پریسا 2-مهدی همگی مهدوی )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 

511/140رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  اویس حسین زاده فرزند سهراب     به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201157 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سهراب حسین زاده   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-زهرا رشید حسن آبادی )همسر(2-الهام 3-امید 4-اویس 5-امیر حسین همگی حسین زاده )فرزندان 
( اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

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

511/141رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  مجتبی شریعتی فرزند غامحسین     به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201171 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان غامحسین شریعتی دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مجتبی 2-ناصر 3-مصطفی 4-مریم 5-رضا همگی شریعتی )فرزندان(6-عزت فاکهی )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 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/142رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  محمد فاطمی شفیع فرزند حسین      به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201174 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان متین فاطمی شفیع   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-محمد فاطمی شفیع)پدر(2-مریم اشرف گنجوئی)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 312 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 

511/143رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  سید محسن شبرنگ پور فرزند سید هادی   به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201182 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سید هادی شبرنگ پور   دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-سید محسن 2-سید مصطفی 3-سید مجتبی همگی شبرگ پور )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 

511/144رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  محمد حسین جاویدی مستغنی فرزند عبداله      به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201159 
ازاین دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبداله جاویدی مستغنی  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-بتول تشکری گنابادی)همسر(2-محمد حسین 3- علی اکبر 4-ابوالقاسم 5-ابراهیم 6-قدیر 7-محمد 
جواد 8-فاطمه 9-زهرا همگی جاویدی مستغنی )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 

511/145رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت  زهره پاشائی مرندی  فرزند خلیل  به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کاسه 9709987514201191 ازاین 
دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان طیبه کمالی مراد زاده  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-خلیل پاشائی مرندی )همسر(2-امید 3-علی رضا 4-زهره 5-مرجان همگی پاشائی مرندی )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 

511/146آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :علی وحیدی مزینانی  دادخواس�تی به طرفیت خوانده خانم زهرا اس�ماعیل زاده  به خواس�ته :الزام به تنظیم س�ند رس�می –الزام 
به تنظیم س�ند رس�می اجاره –اثبات وقوع بیع-دس�تور موقت –توقف عملیات اجرایی  مطرح که به این ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده 
کاسه9709987575400624  شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 1397/10/30 ساعت 9 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 نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردد
مدیر دفترشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/147آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کاسه پرونده:40/970114-وقت رسیدگی:1397/11/2 ساعت 11/30 خواهان:محمود فاضلی فرزند احمد  -خوانده:رضا وزیری نیا فرزند محمد 
حسن –حبیب اله وطن خواه فرزند ابراهیم   –خواسته:استرداد ثمن معامله  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 40 حقوقی  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ي مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه 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

511/148آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم حمیده حیدری فرزند غامعلی  
خواهان :علیرضا موسی زاده   دادخواستی به طرفیت خوانده خانم حمیده حیدری فرزند غامعلی  به خواسته تنفیذ طاق  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987887600917  شعبه 26دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/3 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 26 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری  مشهد

511/149آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
خواهان :رضا عصاریان   دادخواستی به طرفیت خوانده جواد شهید ثالث فرزند محسن  به خواسته :مطالبه خسارت دادرسی –الزام به تنظیم سند 
رسمی ملک-الزام به تنظیم سند رسمی ملک-اثبات وقوع بیع  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987575400594  
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 8/30 
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
مدیر دفترشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/150آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به رجبعلی رضائی دوین فرزند عزیز   
خواهان :فاطمه سنجری فرزند غامرضا   دادخواستی به طرفیت خوانده رجبعلی رضائی دوین فرزند عزیز  به خواسته حضانت و واگذاری حضانت 
فرزند مشترک و لغو حضانت از پدر  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709985113300796  شعبه 9دادگاه خانواده مجتمع 
قضایی شهید مطهری  شهرستان مشهد )38 خانواده سابق(ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت 9 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 9 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری)38 خانواده سابق(  مشهد

511/151آگهی 
خواهان  حسین نصیرالدینی فرزند محمد علی   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای هادی منتظر تربتی  به خواسته مطالبه وجه بابت اجاره بهای 
مکان نگهداری اموال  هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی  مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987501500830  شعبه 
15 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت10 تعیین شده است که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواند و درخواست خواهان 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 در شورا حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 15 شورای حل اختاف  مجتمع شماره1  مشهد

511/152آگهی
خواهان  مصطفی علیزاده دادخواستی به طرفیت خواندگان 1-مجید تنهایی سر نیشی 2-فاطمه عباسیان به خواسته اثبات عقد بیع –الزام به 
تنظیم سند 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 کاسه 9709987501700854 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی ان 1397/11/7وساعت 9صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده 
پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه 17شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/153آگهی
خواهان شهرام میرزائی دادخواستی به طرفیت خوانده کاظم خنفری به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی 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 970801 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 97/10/30وساعت 9صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

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

511/154آگهی
خواهان محمد ظهوریان مفتخرآدابی  دادخواستی به طرفیت خوانده علی صادقی فرد به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف مجتمع 
شماره یک  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای 
خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 9709987500100850 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/10/30  وساعت 
9/30 صبح تعیین ش�ده اس�ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشارآگهی می شود تاخوانده پس ازنشرآگهی واطاع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/155آگهی
خواهان غام تیموری   دادخواستی به طرفیت خوانده قاسم حیدری بیجار  به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف مجتمع شماره یک  
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان 
خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 9709987500100849 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/10/30  وساعت 10 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.
مسئول دفتر شعبه1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/156آگهی
خواهان محمود احمد نیا با وکالت محمود مقدم متین   دادخواستی به طرفیت خوانده مجید رضایی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل 
اختاف مجتمع شماره یک  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع 
درمش�هد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاس�ه 9709987500100534 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 
1397/10/30  وساعت 10/30 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 
ازنش�رآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/157آگهی
خواهان  عباس قربانی   دادخواستی به طرفیت خوانده  حدیثه خانی نسب  به خواسته مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف مجتمع شماره یک  
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان 
خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 9709987500100906 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/10/30  وساعت 9 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.
مسئول دفتر شعبه1 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/158آگهی
خواهان علیرضا طفان آب   دادخواستی به طرفیت خوانده عباسعلی غفاری نوقابی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
مجتمع ش�ماره یک  شهرس�تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع 
درمش�هد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاس�ه 9709987501300849 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی 
ان 1397/10/29  وساعت 8 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 
ازنش�رآگهی واطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفتر شعبه13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/159آگهی 
خواهان  محمد واعظی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابراهیم رزمگیر   به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک   مطرح که  به این شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987501500600  شعبه 15 شورای حل اختاف مجتمع شماره 1 مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
مورخ 1397/11/6 ساعت9 تعیین شده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خواند و درخواست خواهان 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 در شورا حاضرگردد
متصدی امور دفتری  شعبه 15 شورای حل اختاف  مجتمع شماره1  مشهد

511/160آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم محمد رمضانی 
خواهان :رضا عباس زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد رمضانی   به خواسته : مطالبه خسارت دادرسی –الزام 
به ایفای تعهد مالی  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987578600726   شعبه 36 دادگاه 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد )56 حقوقی سابق(ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 
1397/11/16 ساعت 9 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 ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد
منشی دادگاه شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/161آگهی
خواهان جواد فهمیده اکرامی  به طرفیت خواندگان 1-امیر شیرخانی 2-جمشید رفیعیان   به خواسته اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند موتور 
سیکلت  تقدیم شورای حل اختاف مجتمع شماره یک  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 شورای حل اختاف مجتمع 
شماره یک شهرستان مشهد واقع درمشهد – ابتدای خیابان خواجه ربیع – ربروی آیت ا... عبادی 8 ارجاع وبه کاسه 9709987501400867 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1397/11/3  وساعت 10 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.
متصدی امور دفتری شعبه14 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/162آگهی اباغ وقت دادرسی 
شماره بایگانی :27/970928  وقت رسیدگی :97/11/2 ساعت 8  خواهانها :1-محمود محمودی مقدم فرزند غامرضا 2-ناهید مرادیان با وکالت 
مصطفی شجاع  خواندگان:1-فاطمه آتش زای 2-محمد صدرا باغبان 3-فرناز باغبان 4-ساناز باغبان 5-فاطمه بهارلو 6-شرکت روغن نباتی جهان 
7-سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید  خواسته : ابطال سند  وکیل خواهانها دادخواستی تسلیم دادگاه های 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 دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
دادگاه حقوقی   شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/163آگهی 
کاسه پرونده :26/970886  وقت رسیدگی :97/11/23 ساعت 10  خواهان :شرکت تعاونی ثامن اائمه  خوانده:رضا سلیمی جاغرق فرزند محمود 
–مجهول المکان  خواسته :مطالبه وجه و... خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه26 دادگاه 
حقوقی ارجاع  گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان  و دستور شورا و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرس�ي مدني ، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف 
یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند 
دفتر  شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/164آگهی 
کاس�ه پرونده :26/970889  وقت رس�یدگی :97/11/23 ساعت 9  خواهان :شرکت تعاونی ثامن اائمه  خوانده:جواد جعفری فرزند غامعلی  
–مجهول المکان  خواسته :مطالبه وجه چک و... خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه26 
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 دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی 

حضور بهمرساند 
دفتر  شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/165آگهی 
کاسه پرونده :26/970887  وقت رسیدگی :97/11/21 ساعت 11  خواهان :شرکت تعاونی ثامن اائمه  خوانده:مصطفی سعادتمند تهرانی فرزند 
مهدی –مجهول المکان  خواس�ته :مطالبه وجه چک و... خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به 
شعبه26 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 دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند 
دفتر  شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/166آگهی 
کاسه پرونده :26/970809  وقت رسیدگی :97/12/1 ساعت 8  خواهان :بانک مهر اقتصاد  خوانده:حامد نعمتی عبدل آبادی فرزند ایرج –محمد 
رضا نعمتی فرزند ایرج –سیده فائزه استادیان فرزند سید ابوالحسن –مجهول المکان  خواسته :مطالبه وجه چک و... خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه26 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 دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهمرساند 
دفتر  شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/167آگهی 
کاس�ه پرونده :26/970813  وقت رس�یدگی :97/12/1 ساعت 9  خواهان :بانک مهر اقتصاد   خوانده:محمد حسین غام پور هفت آسیا فرزند 
محمد –مجهول المکان  خواس�ته :مطالبه وجه چک و... خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به 
شعبه26 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 دادگاه مراجعه ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید  ودروقت مقرر باا جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند 
دفتر  شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد
511/168آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اردشیر حاجی پور بردری فرزند شعبان 

و غیره 
خواهان آقای محمد کاظم صادق اقبالی  دادخواس�تی به طرفیت خواندگان 1-ش�عبان حاجی پور بردری فرزند حس�ن 2- اردشیر 3-شهین 
4-غامعباس 5-لیا 6-جشنی همگی حاجی پور بردری فرزندان شعبان  به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال  مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کاسه 9709987575100522  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/29 ساعت 8/30 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 دادگاه شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/169آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای جعفر عفتی حاجی محمود آبادی فرزند 

قربانعلی  
خواهان آقای علیرضا عسگری پور صمدی   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جعفر عفتی  به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه 9709987575100596  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/10/30 ساعت 8/30 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 دادگاه شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/170آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امید نوری فرزند علی اکبر و علی اکبر 
نوری و خانم ناهید کهنسال 

خواهان سودابه باقری   دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امید نوری فرزند علی اکبر و علی اکبر نوری و خانم ناهید کهنسال  به خواسته مطالبه 
وجه   مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9709987575700666  شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی 
شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/16 ساعت 9 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 دادگاه شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/171آگهی 
خواهان سعید رضا کوهی   دادخواستی به طرفیت خوانده محمود رحیمی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف مشهد نموده 
که جهت رس�یدگی به ش�عبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد واقع در مشهد-بین قرنی 22و24 و به کاسه 970787 ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخه 1397/10/30 س�اعت 11/30 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس از نشر آگی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 164 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد 

511/172آگهی 
خواهان سعید رضا کوهی   دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا رحیمی  به خواسته مطالبه وجه چک –تامین خواسته تقدیم شورای حل اختاف 
مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد واقع در مشهد-بین قرنی 22و24 و به کاسه 970816 
ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخه 1397/11/3 س�اعت 9 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده پس از نشر آگی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد 

511/173آگهی 
خواهان محمد حسین هجرانی    دادخواستی به طرفیت خوانده ایمان رضائی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه مشهد واقع در مشهد-بین قرنی 22و24 و به کاسه 970850 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن مورخه 1397/11/10 ساعت 9 صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی 
می شودتاخوانده پس از نشر آگی و اطاع از مفاد آن به شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
مسئول دفتر شعبه 161 شورای حل اختاف مجتمع شماره 3 مشهد 

511/174آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان  بانک تجارت   دادخواستی به طرفیت خوانده حسین علی نایب رزمگاهی فرزند محمد رضا  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه حقوقی مجتمع 
قضایی امام خمینی مشهد )47 حقوقی سابق(واقع در استان خراسان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کاسه 970817 ثبت 
گردید که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت 12 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
منشی دادگاه شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی   مشهد

511/175آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان  بانک ملت   دادخواستی به طرفیت خواندگان خانم کبری نوروزی بخش کمساری و صدیقه تاروردی چماچائی به خواسته مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 20 دادگاه 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد )47 حقوقی سابق(واقع در استان خراسان رضوی-مشهد-ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع و به کاسه 
970819 ثبت گردید 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 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
منشی دادگاه شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی   مشهد

511/176آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت  علی شریعتی فرزند غامعباس 2- علی اصغر محسنی فرزند غامعلی 3-فاطمه خیرخواه 
چشمه رضا فرزند علی محمد  به خواسته مطالبه وجه سفته  تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 32 حقوقی ارجاع گرددیه و 
به شماره 970728 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 ساعت 8/30 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 
شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/177آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان 
کاسه پرونده :25/970870  وقت رسیدگی :97/11/9 ساعت 12  خواهان :بانک مهر اقتصاد  خوانده:نسرین ترابی فرزند رحمت اله   خواسته :مطالبه 
وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی مشهد نموده که جهت رسیدگي به شعبه25 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
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/178آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المکان 
کاسه پرونده :25/970960  وقت رسیدگی :97/12/5 ساعت 12/30  خواهان :بانک ملت خواندگان:معصومه ساار فرخد فرزند اسماعیل-کنیزرضا 
خروش زاده فرزند عباس –امین –امیر-سمیرا-امید شهرت همگی وظیفه دان فرزندان محمد   خواسته :مطالبه وجه بابت قرارداد-مطالبه خسارات 
دادرس�ی و تاخیر تادیه خواهان دادخواس�تی تسلیم دادگاه های عمومی مش�هد نموده که جهت رسیدگي به شعبه25 ارجاع  گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده، بعلت مجهول المکان بودن خواندگان 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 خواندگان 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
مدیر دفتر شعبه 25 دادگاه حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/179آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به
خواهان بانک سپه دادخواستی به طرفیت مریم ظهوریان مفتخر سرابی-محمد ابدی کوشک مهدی –مجید ابدی کوشک مهدی-موسی الرضا 
پورثانی  به خواسته مطالبه وجه –مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
32 حقوقی ارجاع گردیده و به شماره پرونده کاسه 950153 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/16 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 
منشی شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/180آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد رضا وطنچیان یزدی فرزند حسین 

خواهان  حمید غامی   دادخواس�تی به طرفیت خوانده محمد رضا وطنچیان یزدی فرزند حسین  به 
خواسته 1-اثبات وقوع بیع مقوم به 20/001/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 43/249/420 ریال 2-الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک )الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به شماره ثبت 40376 پاک 
ثبتی 11879 فرعی از 10720 فرعی از 175 اصلی بخش ده مشهد واقع در قاسم آباد فاحی 7 بین بهورز 
3و5 پاک 86(مقوم به 20/001/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 43/249/420 ریال 3- مطالبه خسارت 
دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970719 شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی 
مجتمع امام خمینی مش�هد ثبت گردیده که وقت رسیدگی 1397/11/24 ساعت9 تعیین شده است 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده محمد رضا وطنچیان یزدی فرزند حسین و درخواست خواهان 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 

در دادگاه حاضرگردد
منشی شعبه 18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

اباغ  وقت رسیدگی 
  از آنجا  که رس�یدگی  به دادخواست تجدید نظر خواهی  آقای عبداله فتاحی   
فرزند قادر نس�بت به دادنامه ش�ماره 9709978712400006  مورخ  97/03/05 
صادره از شعبه ی دادگاه اصل 49 قانون اساسی  استان کردستان به این شعبه 
ارجاع و به کاسه ی 178/54/97 ثبت گردیده و وقت رسیدگی مورخ یکشنبه 
97/11/14 ساعت 10 صبح تعیین گردیده به علت  مجهول المکان بودن تعددی 
از خواندگان تجدید نظر خواهی اقایان جمال کریمی و کمال کریمی و خانم آمنه  
کریمی فرزندان محمد به تجویز ماده 73  قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب در 
یک نوبت آگهی و مشارالیه می تواند به دفتر دادگاه به  آدرس تهران  خ شریعتی    
ابتدای  خ معلم مراجعه و ضمن اعام آدرس  دقیق خود نسخه ای از دادخواست  
و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر مذکور در جلسه ی رسیدگی   حاضر شوند 

و ا ا دادگاه تصمیم  مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
58602  مدیر دفتر  شعبه ی 54  دادگاه تجدید نظر استان تهران 
مستقر در دادگاه انقاب اسامی

تقدیرمدیرعامل شرکت مهندسی آب وفاضاب 
کشور از آبفای گیان برای کسب رتبه برتر در اخذ 

گواهینامه ایزو 17025
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب 
استان گیان، مهندس جانباز رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب وفاضاب کشور، از شرکت آبفای گیان برای کسب رتبه 
برتر در زمینه “ اخذ گواهینامه ایزو 17025” در بین تمامی شرکت های 

آب و فاضاب شهری در سال 96 تقدیرکرد.
بنا به این گزارش س�یده ضحی حجازی مدیردفترکنترل کیفیت آب 
و فاض�اب آبفای گیان که در یازدهمین همایش ملی مدیران کنترل 
کیفی و آزمایشگاه های شرکت های آب وفاضاب کشور حضور یافته 
بود، ای�ن لوح را به نمایندگی از مدیرعامل و مجموعه ی معاونت بهره 

برداری آبفای گیان دریافت کرد.
ازم به ذکر است شرکت آب وفاضاب استان گیان توانست با حمایت 
ه�ای مدیرعامل و تاش همکاران دفتر کنت�رل کیفیت معاونت بهره 
برداری موفق به اخذ و اس�تقرار گواهینامه ایزو 17025 در بخش های 

مدیریتی و آزمایشگاهی )فیزیکوشیمیایی و باکتریولوژی( شود.

دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه»آب« با 
به صدا درآمدن زنگ آب در سطح استان گیان 

برگزارشد
به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت آب وفاضاب 
استان گیان دهمین جشنواره فراگیری نخستین واژه»آب« در سطح 
م�دارس پایه اول ابتدایی اس�تان گیان با به ص�دا درآمدن زنگ آب 
توسط حسینی مدیرعامل آبفای گیان، رنجورمدیرعامل آبفارگیان و 
جهان آرای مدیرکل آموزش و پرورش این استان و همچنین نمایندگان 
ش�وراهای اسامی ش�هرها و سمن های محیط زیس�تی فعال در این 

استان برگزارشد. 
این جشنواره در دهمین س�ال برگزاری، تمهیدی است برای نهادینه 
سازی فرهنگ مصرف برای 190هزارنفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی 
که به صورت هدفمند برای 32هزارنفر از دانش آموزان پایه اول که در 
2200کاس درس در سطح استان گیان با خواند ن ونوشتن واژه »آب« 

آشنا شده اند، برگزار می گردد.
گفتنی اس�ت، پس از اینکه زنگ آب که به صورت همزمان در مدارس 
ابتدایی سراسر استان گیان به صدا درآمدهریک از مسئولین حاضر 
در سطح شهرستان ها به اهمیت و نقش آب در حیات و راه های مصرف 

بهینه آب پرداختند.
در مرکز استان نیزسید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب وفاضاب استان گیان طی سخنانی هدف از برگزاری این 
جشنواره را تاکیدی بر این نکته مهم که باید مراقب آب باشیم دانست 
و اضافه کرد:ازم است عاوه برنکات آموزشی مهمی که درمدارس به 
کودکان آموخته می ش�ود، مراقبت از آب نیز مورد تاکیدات آموزشی 
قرار گیرد تا از طریق کودکان و تاثیرآنها روی خانوده هایشان، فرهنگ 

مدیریت مصرف در جامعه نهادینه شود.
وی ضمن معرفی جشنواره فراگیری نخستین واژه »آب« آن را  شامل 
برنامه های متنوع و ش�ادی آفرین حاوی نکات مهم روش های صرفه 
جویی و مدیریت مصرف آب به صورت غیر مس�تقیم و از طریق بازی 
های کودکانه و نمایش�ی برای کودکان دانس�ت و گف�ت: عاوه براین 
دوبرنامه دیگر نیز در دوماه آینده توس�ط شرکت اب  وفاضاب استان 
گیان برگزار خواهد شد، یکی تقدیر از دستگاه های اجرایی استان که 
در ایام تابستان نسبت به صرفه جویی و مدیریت مصرف اقدام کرده اند 
و دیگری برنامه ای  تحت عنوان» بانوی آب« که با حضور معاون ریاست 
محترم جمهوری برای تجلیل از بانوان خانه داری که در ایام تابس�تان 

نسبت به مدیریت مصرف آب عملکرد خوبی داشته اند خواهد بود.
 نادرجه�ان آرای مدیرکل آموزش و پرورش اس�تان گیان نیز با مهم 
دانستن رعایت و مدیریت مصرف آب خطاب به حاضران گفت: استان 
گیان در زمینه مس�ئولیت پذیری مدیریت مصرف آب جایگاه خوبی 
دارد اما این نکته هرگز نباید از یادمان برود که برای تداوم دسترسی به 

آب سالم  همه مسئولند و این مسئولیت همیشگی است.  
مدیرکل اموزش و پرش کودکان حاضر در جشنواره را نیز مورد خطاب 
قرارداد و گفت: ما باید برای ش�ما که در س�نین یادگیری هستیدکار 
فرهنگي کنیم،گیان بیش�ترین بارش در استان ها و انزلي بیشترین 
بارش در ش�هرهاي کشور را دارد،اما قرار نیست فکر کنیم ، چون آب 
جاري است،پس همیشه هس�ت.مدیریت مصرف آب از سنین پایین 
ش�روع می شود و ش�ما که اکنون خواندن ونوشتن »آب« را می دانید 
امروز با این جشنواره راه های صرفه جویی و مدیریت مصرف این نعمت 

الهی را خواهید آموخت.

مصرف 554 میلیون مترمکعب گاز در گیان
مش�ترکین گاز در استان گیان در آبان ماه س�ال جاری بالغ بر 554 

میلیون مترمکعب گاز مصرف نموده اند.
به گزارش روابط عمومی گاز گیان – حس�ین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیان با بیان اینکه مشترکین گاز در گیان در آبانماه امسال 
554 میلیون مترمکعب گاز مصرف نموده اند اظهار داشت: این میزان 
مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته که با توجه 
ب�ه جذب 40 هزار مش�ترک جدید در یک س�ال گذش�ته و کاهش 5 

درصدی دمای هوا آماری بسیار مناسب می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیان گفت: همانند سال گذشته بخش 
نیروگاهی با مصرف 278 میلیون مترمکعب )49 درصد( پرمصرف ترین 
بخش استان می باشد که این میزان در مقایسه با سال گذشته 3 درصد 

کاهش یافته است.
مهندس اکبر ادام�ه داد: پس از بخش نیروگاهی، بخش خانگی با 180 
میلیون مترمکعب )32درصد(، بخش صنعتی و کشاورزی با 62 میلیون 
مترمکع�ب )11درص�د(، بخش  حمل و نقل ب�ا 25 میلیون مترمکعب 
)5درص�د( و بخش تجاری با 17 میلی�ون مترمکعب )3 درصد( در رده 

های بعدی مصرف گاز در استان قرار دارند.
وی از همکاری شایسته فرمانداری ها، آموزش و پرورش، صدا و سیما، 
اصح�اب محترم رس�انه در ترویج فرهنگ مصرف بهین�ه و ایمن گاز 
طبیعی و س�ایر سازمان ها و دس�تگاه های اجرایی در رعایت آسایش 
)18 الی 21 درجه( تشکر و قدردانی نمود و گفت: خوشبختانه با آموزش 
فرهن�گ مصرف بهینه و ایمن گاز در میان اقش�ار جامعه بویژه دانش 
آموزان و نیز اطاع رسانی گسترده صورت گرفته توسط رسانه ها هم 

اکنون شاهد مدیریت مصرف گاز در استان هستیم.
وی در پایان از همه مصرف کنندگان گاز درخواس�ت نمود تا با مصرف 
بهینه و ایمن گاز طبیعی عاوه بر کاهش مبلغ گازبها ، این نعمت الهی را 

برای نسل های آینده حفط نمایند.
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آگهی درخواست حصر وراثت
   خانم مهین بارانی فرزند قربان بشرح درخواستی که بکاسه970648-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده 
واعام داشته که کلثوم میر فرزند محمد بشماره شناسنامه 1193صادره ازآق قا درتاریخ 96/07/13دراقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان 
فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-حمید س�ارانی ف قربان کدملی2269955900ت ت1366پسرمتوفی2-
مهین بارانی ف قربان کدملی2110309113ت ت1371دخترمتوفی3-نسرین بارانی ف قربان کد ملی 2110131284ت ت1368دخترمتوفی4-
خدیجه بارانی ف قربان کد ملی2269945565ت ت1364دخترمتوفی واغیراینک 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 صادر خواهد شد.
 543-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان 

آگهی درخواست حصر وراثت
  خانم فاطمه پایین محلی فرزند جعفر بشرح درخواستی که بکاسه970612-این شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت 
نموده واعام داشته که محمد قیصری فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه2110674490 صادره ازگرگان درتاریخ95/3/19 دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان گرگان فوت نموده وورثه/وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-فاطمه پائین محلی ف جعفر کدملی2120470261ت 
ت1355مادرمتوفی واغیراینک ش�ورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد 

ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادرخواهد شد.
 544-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گرگان

آگهی مزایده
   بدینوسیله درپرونده کاسه 960507/اجرایی محکوم علیهم1-تواق گل حسن قاسمی ف ارازمحمد به آدرس آق قا روستای خوجه توپ 
منزل اترک حسن قاسمی2-قربان بی بی کاظمی فرزند ارازمحمد بنشانی آق قا روستای اونق یلقی علیا آخر روستا نرسیده به پل دست چپ 
منزل آنه قربان ساق 3-احمد یلقی فرزند انه حاجی بنشانی آق قا خ30متری شهید شیرودی جنب نانوایی احمد یلقی 4-تواق محمد کاظمی 
فرزند ارازمحمد بنشانی آققا روستای قانقرمه خ مختومقلی روبروی مسجد5-قاربی بی کاظمی فرزند ارازمحمد آق قا خ بیت المقدس کوچه 
قدس3داخل کوچه کوچه س�وم دست راس�ت بن بست انتهای کوچه منزل قرجه حسن قاسمی6-سلیمه کاظمی فرزند ارازمحمد بنشانی 
آق قا روس�تای ش�فتالو باغ علیا جنب نانوایی دادش قریشی منزل طویلی قریش�ی7-اله یار حاجی امانی فرزند نازحاجی بنشانی آق قا 
روستای قرنجیک پورامان کوچه وحدت 3داخل کوچه دست چپ 2طبقه قدیمی بفروش ماترک مرحوم اراز محمد کاظمی عرصه مسکونی 
واقع درروس�تای قانقرمه وتقس�یم حاصل فروش به نسبت س�هم وراث درحق محکوم لها خانم ارازبی بی کاظمی وپرداخت نیمعشر اجرایی 
بعدا محاسبه خواهدشد درحق دولت محکوم گردیده اند دراین راستا منزل مسکونی ماترک مرحوم توسط کارشناس منتخب ارزیابی گردیده 
وازطریق مزایده بفروش میرسد طالبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید آن اقدام نمایند توصی اجمالی ملک مورد مزایده1-ملک مورد 
مزایده 1قطعه ملک مسکونی بمساحت1390مترمربع درشمال روستای قانقرمه خیابان مسجد استقراریافته فاقد سندرسمی وکاربری آن مسکونی 
میباشد وحدوداربعه آن عبارتند ازشماا به کوچه شرقا به مسکونی اشخاص جنوبا به خیابان وحدت وغربا به کوچه وحدت4محدود میباشد 
ارزش ملک مورد مزایده باتوجه به موقعیت عرصه موضوع ارزیابی مساحت کاربری وسایرعوامل تاثیرگذار بمبلغ2/641/000/000ریال دومیلیارد 
وششصد وچهل ویک میلیون ریال ارزیابی شده است شرایط آگهی مزایده1-مزایده روزشنبه مورخه1397/10/15-ازساعت10الی11صبح دراجرای 
احکام مدنی دادگستری آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده بعنوان قیمت پایه آغازمیگردد3-برنده مزایده کسی است که 
بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس بحساب سپرده دادگستری شهرستان 
آق قا بش�ماره 2171294647006واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت س�پرده اوپس ازکسرهزینه های 
اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد 5-مزایده باحضورنماینده دادستان وماموراجرا)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین 
میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قا ازاموال مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال 

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

آگهی مزایده
   بدینوسیله درپرونده کاسه970430/اجرایی ارجاعی ازشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرگز محکوم علیه یاسر سنچولی فرزند یوسفعلی 
بپرداخت تعداد8عدد سکه تمام بهار آزادی درحق محکوم لها راضیه پودینه محکوم شده است دراین راستا شخص ثالثی بنام یوسفعلی سنچولی فرزند 
شیرجان 1قطعه زمین زراعی خودرا درقبال بدهی محکوم علیه تعرفه نموده که پس ازتوقیف توسط کارشناس منتخب ارزیابی شده وازطریق مزایده 
بفروش میرسد طالبین میتوانند درمزایده شرکت ونسبت بخرید آن اقدام نمایند توصیف اجمالی مورد مزایده1-ملک مورد مزایده 1قطعه زمین زراعی 
بمساحت10171مترمربع دارای پاک شماره12-اصلی از856فرعی بخش13-آق قا از اراضی قریه اونق یلقی که درشمال شرقی روستای عثمان آباد 
آق قا استقرار یافته وشماا بطول108متربه تصرفی جبار اونق شرقا بطول71/30بتصرفی قلی جمالی جنوبا بطول230متربتصرفی آقایان اه دو وغربا 
بطول54متر بتصرفی قربان وکیلی محدود میباشد درملک مذکور باغی با تعداد هشتصد اصله نهال ازنوع انار خرمالو هلو وشلیل احداث شده وقدمت 
آن5سال میباشد ودفترچه خدمات باغبانی برای مالک صادرگردیده است که باتوجه به مشخصات فوق وموقعیت ومظنه روز ارزش ملک مورد تعرفه 
بمقدار10171مترمربع مبلغ دومیلیارد وششصد میلیون ریال معادل دویست وشصت میلیون تومان برآورد گردیده است شرایط آگهی مزایده1-مزایده 
روزدوشنبه مورخه 10/17/ 1397-ازساعت10الی11صبح دراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا انجام میپذیرد2-مزایده ازمبلغ کارشناسی شده 
بعنوان قیمت پایه آغاز میگردد3-برنده مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد 
معامله رافی المجلس بحساب سپرده دادگستری شهرستان آق قا بشماره 2171294647006 واریز والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید 
درغیراینصورت سپرده اوپس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید میگردد5-مزایده باحضورنماینده دادستان وماموراجرا 
)دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ مزایده با هماهنگی دایره اجرای احکام مدنی دادگستری آق قا ازملک مذکور بازدید 
نمایند7-هرگونه نقل وانتقال ملک توقیفی پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباشد8-کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
954-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری آق قا- کتوکی 

اجرائیه
    مشخصات محکوم له/محکوم لهم موسسه اعتباری ملل با مدیریت سید امین جوادی بنشانی تهران خیابان شیراز جنوبی نبش68شرقی 
پاک8مش�خصات محکوم علیه/محکوم علیهم1-نوید عرب نام پدر قاسم مجهول المکان2-سید حسن حسینی نام پدر سید جعفر نشانی 
اس�تان گلس�تان شهرس�تان کردکوی نواب صفوی روبروی نانوایی پرویز عرب3-رضا عرب نام پدر قاسم مجهول المکان4-علیرضا عرب نام 
پدر قاسم نشانی استان گلستان شهرستان کردکوی خ شهیدرجائی تربیت14نبش معلم 16مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/
محکوم علیه احسان دائمی نام پدر علی نشانی  گرگان خیابان نهارخوران نبش عدالت59طبقه فوقانی موسسه عسکریه وکیل موسسه اعتباری 
ملل با مدیریت سیدامین جوادی محکوم به:پیرو شماره اجراییه 9710421720600165 مورخه07/18/ 1397وشماره دادنامه تجدید نظر خواهی 
9609970056301244بایگانی950449بدین وسیله اصاح میگردد محکوم علیهما محکوم هستند بپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم 
دادخواست 1395/07/04براساس ماده6قرارداد تایوم وصول محکوم به توسط اجرای احکام محاسبه ودرحق محکوم له نیم عشر دولتی برعهده 
محکوم علیه میباش�د محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجراییه1-ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34قانون اجرای احکام 
مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر باشد چنانچه خود را قادربه اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف30روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یامقدار وقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول بطور مشروح برمیزان وجوه نقدی 
که بهرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور وکلیه اموالی که اوبهرنحو نزد 
اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاات وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکور اززمان1سال قبل ازطرح دعوای 
اعساربضمیمه دادخواست اعسار بمقام قضائی ارائه نماید واا بدرخواست محکوم له بازداشت میشود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعام کامل صورت اموال بمنظور فرار ازاجرای حکم حبس تعزیری درجه 7رادرپی دارد)ماده 34قانون 
اجرای احکام مدنی وماده20ق .م.اوماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال بدیگری بهرنحو باانگیزه فرار ازادای دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 6یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهر2مجازات 
میشود)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت30روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط 

به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره1ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(
953-مسئول دفترشعبه 6شورای حل اختاف شهرستان گرگان-آذرسا

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله دوم
   بموجب پرونده اجرائی بکاسه940467/اجرای احکام مدنی دادگستری بندرترکمن محکوم علیه سلیمان پورقاز فرزند گلدی حاجی وبی بی 
نغیمه کلته ئی فرزند آخی بنشانی شهرک فرهنگیان انتهای فرهنگ 12بپرداخت مبلغ 182/322/140ریال بابت اصل وغیره دراجرا محاسبه 
میگردد درحق محکوم له بانک انصار ومبلغ6/500/000ریال بابت نیم عشرکه با توجه به معرفی مال پاک6709-ازناحیه شخص ثالث بوزاغون 
توماج فرزند حاجی که باقیمت کارشناس�ی بش�رح ذیل بفروش میرسد)توصیف اجمالی ملک درراس�تای ماده138قانون ا.ا.م براساس نظریه 
کارشناس محترم(الف- عرصه عیان105مترمربع پاک6709فرعی از1828فرعی از1835فرعی ازیک اصلی بخش 3ثبت بندرترکمن بنشانی 
خیابان بهشت 9نبش رجایی 2شامل2باب مغازه تجاری ازشمال جنوب مغازه آپاراتی تاکسی تلفنی مکانیکی یک مغازه غیرفعال است وباای 
مغازه ها 1واحد مس�کونی بتن آرمه بدون نما کاری پوش�ش ایرانیت اس�ت وبا امتیازهای مربوطه که شماا به سنگ فروش آقای محلی وشرقا 
به خیابان بهشت وجنوبا به کوچه وغربا به تصرفی آقای قلیچ یک خانه بمبلغ1/000/000/000ریال ارزیابی وبرآورد میگردد جمع کل ارزش ملک 
بمبلغ 1/000/000/000ریال تعیین وبفروش میرسد ش�رایط وزمان ومکان مزایده1-مزایده درروزپنج شنبه1397/10/20 ساعت10الی 11دراجرای 
احکام مدنی دادگستری بندرترکمن انجام میپذیرد2-برنده مزایده کسی میباشد که بااترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید3-مبلغ پایه براساس 
قیمت کارشناسی شده شروع میشود4-طالبین شرکت درمزایده 5روز قبل اززمان مزایده باهماهنگی این اجراء میتوانند ازملک موصوف بازدید 
نمایند5-برنده مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا بحساب سپرده دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای 
مزایده بحساب سپرده دادگستری وفیش واریزی را به دایره اجرای تحویل نمایند درغیراینصورت وفق ماده129ق.ا.ا.م سپرده پس از کسر هزینه 
های اجرائی بنفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد6-تائید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد ودرصورت عدم 
تائید صحت مزایده این اجراء مسئولیتی دررابطه باخریدار ندارد وفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد 7-این مزایده به استناد ماده118قانون 

اجرای احکام مدنی در1نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشار درج میگردد8-این مزایده باحضور نماینده محترم دادستان صورت میپذیرد.
537-رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندرترکمن-فضیلت

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: روزنامه حمایت کاسه پرونده: 860/5/97 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 97/10/29 ساعت 16 خواهان: حسین احمد پور خوانده: 1- علی 
اصغر عامری 2- علی مغانی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 
5 ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 
قانون آئین  دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیر اانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه 
مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را در یافت نماید ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شوراحاضرشوید 
درصورت عدم حضور داد خواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا”اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعداباغی بوسیله آگهی ازم شود 

فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 3323 مدیردفترشعبه 5 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم فاطمه سادات بنی طباء  بشماره شناسنامه 1177 فرزند سیدعزیزاله متولد 1349 صادره تهران  ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 1045/13/97 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان سیدعزیزاله بنی طباء فرزند علی 
محمد به شماره شناسنامه 154 درتاریخ 97/6/8 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از ...1- فاطمه سادات بنی 
طباء  فرزند سیدعزیزاله ش.ش1177دخترمتوفی2- طاهره سادات بنی طباء  فرزند سیدعزیزاله ش.ش4235دخترمتوفی اینک پس ازانجام 
تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او 

باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد. 
م الف 3334 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی 
بدینوسیله تجدید نظر خواه آقای سخاوت قاسم زاده اصل با وکالت آقای امیر علی مولوی دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید 
نظر خواندگان 1 شرکت تولیدی صیفی جات و گل و گیاه کمان ارشق به نمایندگی آقای داریوش یزدان  بخش و 2. آقای یاور عسگری نسبت به 
دادنامه شماره 9709970404600805  در پرونده کاسه 960201 این  شعبه تقدیم نموده که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده ردیف اول ش�رکت تولیدی صیفی جات و گل و گیاه کمان ارش�ق به نمایندگی آقای 
داریوش یزدان بخش مراتب تبادل لوایح یک نوبت در روزنامه حمایت آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده مذکور ظرف مدت ده روز پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت 
و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
1099903 مدیر دفتر  شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل – علی امانی عیسی لو

 آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه  در پرونده کاسه 970713  شعبه 101 دادگاه کیفری 2 سرعین آقای عادل ایمانی به اتهام تخریب محصول زراعی و تصرف عدوانی 
زمین شکایت معصومه و ایل بیگی و هوشنگ و باباش و منوچهر جملگی قاسمی با وکالت فرشاد افتخاری تحت تعقیب  این دادگاه می باشد 
و وقت رسیدگی آن  به تاریخ 1397/11/02 روزسه شنبه ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می شود تا متهم در وقت رسیدگی 

مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شود در غیر این صورت غیابا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
1099904 دادرس  شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان سرعین – قدیر محمدی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مریم فوادی فرزند
شاکی آقای ایمانعلی فوادی شکایتی بر علیه خوانده آقای  / خانم مریم فوادی به دایر کاهبرداری مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کاس�ه 9409984549101232  ش�عبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 
11:00  تعیین که حس�ب دس�تور 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. 
1099906 دادرس  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد – روح اله واعظ نصرآبادی 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای نعمت مهدوی فرزند احمد 
خواهان احمد بهاری نیک با وکالت آقای سیامک عیوض زاده شکایتی به طرفیت خوانده آقای نعمت مهدوی فرزند احمد دایر بر کاهبرداری 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 9409984549101021  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/26 ساعت 10:00  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان  بودن خوانده و درخواس�ت خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار  آگهی می گردد  تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
1099907 دادرس  شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان پارس آباد – روح اله واعظ نصرآبادی 

آگهی مزایده 
زمان مزایده: 97/10/16 نوبت مزایده : اول مال مورد مزایده : اموال غیر منقول محل برگزاری: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب 
پارس آباد در اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرونده کاسه 972164 اجرای احکام کیفری موارد مزایده: یک باب منزل 
مسکونی به مساحت 367/14 متر مربع عرصه و 395 متر مربع اعیانی واقع در پارس آباد محله فرودگاه خ امام حسن عسگری )ع( منزل  آقای 
عظیم فرهادی بر حسب نظریه کارشناس ارزش ملک به مبلغ 4/200/000/000 ریال معادل چهار صد و بیست میلیون تومان ارزیابی شده که در 
روز یکشنبه تاریخ 97/10/16 از ساعت 10 تا 11 از طریق مزایده در واحد اجرای احکام کیفری پارس اباد به فروش خواهد رفت. مزایده از ساعت 
فوق شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار یا خریداران واگذار خواهد شد. برنده مزایده بدوا باید ده درصد قیمت  پیشنهادی 
را به حساب سپرده دادگستری واریز  و برای مابقی مبلغ حداکثر یک ماه مهلت داده خواهد شد. خریدار یا خریداران پس از سپردن ده درصد 
در صورت انصراف یا عدم پرداخت بهای ملک مذکور ظرف یکماه مبلغ سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
داوطلبان مزایده جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از ملک مذکور پنج روز  قبل از شروع مزایده به آدرس فوق مراجعه و در صورت تمایل 

می توانند در جلسه شرکت نمایند . کلیه هزینه های اجرایی به عهده محکوم علیه خواهد بود.
1099908  مدیر دفتر اجرای احکام  کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان پارس آباد

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ساوجباغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای ش�ماره 139460331012010828  مورخ 1394/11/20 و اصاحی ش�ماره 139760331012001924-1397/5/14هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجباغ تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
خسرو جان فشان فرزند محمد علی بشماره ملی 0046388966 صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 27479/66 
متر مربع از پاک 322 اصلی از سهمی مالکیت نادعلی ادب زاده )ملک جاری می باشد( در آجین دوجین حوزه ثبتی ساوجباغ استان البرز 
تائید و رای هیئت صادر گردیده. لذا به منظوراطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست 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 اول :  97/9/24        تاریخ انتشار دوم  :9 /97/10
دادنامه 294مهران رشیدی –کفیل اداره ثبت اسناد شهرستان  ساوجباغ

    آگهی اباغ دادنامه 
پرونده کاسه 9709987746300453 شعبه 113 شورای حل اختاف شهرستان بوشهر تصمیم نهایی شماره9709977746303872 آقای 
آرش اکبری زاده خواجه فرزند جمشید با وکالت خانم عاطفه سردشتکی فرزند عباسعلی به نشانی استان بوشهر شهرستان بوشهر خیابان 
مطهری 100 متر بااتر از چهار راه باهنر س�اختمان بهار طبقه س�وم واحد 939 دفتر وکالت حس�ن رس�تم نژاد خوانده آقای محمد معاوی 
فرزند دفار به نش�انی مجهول المکان خواس�ته ها مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه ، مطالبه خسارت دادرس�ی و مطالبه وجه بسم اه الرحمن 
الرحیم به تاریخ97/8/23 در وقت فوق العاده مقرر جلسه شعبه 7 شورای حل اختاف بوشهر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده 
کاسه97/453 تحت نظر است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ماحظه نظریه  مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعام و با استعانت 
از پروردگار متعال به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی ش�ورا در خصوص دعوی خواهان آرش اکبرزاده خواجه با وکالت 
عاطفه سردش�تکی به طرفیت خوانده محمد معاوی فرزند دفار به خواس�ته مطالبه وجه به مبلغ یکصد میلیون ریال و خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان به موجب پرینت گردش حساب بانکی و شهادت شهود مدعی است موکل وی مبلغ مذکور 
را به صورت قرضی به خوانده پرداخت نموده و اکنون وی از ادای دین خود امتناع نموده لذا تقاضای صدور محکومیت خوانده به شرح فوق 
نموده اس�ت پاس�خ استعام واس�طه  از بانک مربوطه حکایت از انتقال وجه مذکور توسط خواهان به حساب خوانده دارد و از طرفی خوانده 
دعوا علی رغم اباغ قانونی اخطاریه لکن در جلسه رسیدگی شرکت ننموده و مدرک  یا دلیلی دال بر فراغت ذمه خویش ارائه ننموده لذا با 
توجه به دادخواست خواهان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و پاسخ استعام واصله از بانک مربوطه و شهادت شهود به شرح موجود در 
پرونده که مطابق خواسته خواهان شهادت داده اند و مصون ماندن مستندات ابرازی خواهان از هرگونه تعرض لذا دعوی خواهان محمول بر 
صحت تشخیص و مستند به ماده 9 قانون شوراهای حل اختاف و ماده 650 قانون مدنی و ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و بند ب ماده 230 ناظر به ماده 229 قانون اخیرالذکر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و پانصد و چهار هزار ریال بابت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
دادخواست یعنی مورخه 97/7/6 تا یوم الوصول با توجه به شاخص ساانه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که توسط اجرای 
احکام محاسبه میگردد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه 

و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی بوشهر می باشد .12
م الف 795حیدر حسین پور قاضی شورای حل اختاف بوشهر

آگهی
آقای محمد اسکندری به ش ش 18558 مطابق دادخواست تقدیمی به کاسه پرونده 856/11/97 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان اکبر اسکندری به ش ش 560 در تاریخ 1397/08/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-علی اسکندری ش ش 891 تاریخ تولد 1353 صادره از خدابنده نسبت با متوفی:پسر2-محمد 
اسکندری ش ش 18558 تاریخ تولد 1367 صادره از شمیران نسبت با متوفی:پسر3-مریم اسکندری ش ش ش ش 205 تاریخ تولد 1363 
صادره از خدابنده نسبت با متوفی:دختر 4-سمیرا اسکندری ش ش 1545 تاریخ تولد 1364 صادره ا شمیران نسبت با متوفی:دختر5-محبوبه 
اسکندری ش ش 5 تاریخ تولد 1329 صادره از خدابنده نسبت با متوفی:همسرو مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس 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/210  رئیس شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی
آقای نادر شکیب زاده به ش ش 18 مطابق دادخواست تقدیمی به کاسه پرونده 10980/97از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده شده که شادروان رضا شکیب زاده به ش ش 7094 در تاریخ 1397/04/26اقمتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-نادر شکیب زاده ش ش 18 تاریخ تولد 1336 صادره از سراب نسبت با متوفی:پدر2-زیور پیران 
حسنجان ش ش 11 تاریخ تولد 1344 صادره از سراب نسبت با متوفی:مادر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات اداری مقدماتی 
درخواست مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی به مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد و اا گواهی مربوط صادر خواهد شد.
      م الف/211     رئیس شعبه 10 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

5- حصروراثت
خانم حمیرا ش�اه کرم زاده فرزند هاش�م دارای شناسنامه 2980491187 شرح دادخواست شماره 635/1/95 مورخ 1397/8/9 توضیح داده 
شادروان سهیا شاه کرم زاده فرزند هاشم بشناسنامه 5118 در تاریخ 94/9/5 در شهر کرمان فوت شده و وراث حین الفوت وی عبارتند از 
: 1- محمدرضا محمدرضایی ده شاوردی فرزند افروز ش.ش 1041 متولد 1363 صادره از کرمان همسر متوفی. 2- حمیرا شاه کرم زاده فرزند 
هاشم و آفاق ش.ش 2980491187 متولد 1372 صادره از کرمان خواهر متوفی. 3- شمسی شاه کرم زاده فرزند هاشم و آفاق ش.ش 3168 
متول�د 1360 صادره از کرمان خواهر متوفی. 4- ثریا ش�اه کرم زاده فرزند هاش�م و آفاق ش.ش 1303 متول�د 1363 صادره از کرمان خواهر 
متوفی. 5- سمیرا شاه کرم زاده فرزند هاشم و آفاق ش.ش 12246 متولد 1367 صادره از کرمان خواهر 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.
635 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

6- حصروراثت
آقای س�امان گلس�تانی فرزند منصور دارای شناس�نامه 202 شرح دادخواس�ت ش�ماره 687 مورخ 1397/9/19 توضیح داده شادروان ثنا 
گلس�تانی فرزند س�امان بشناس�نامه 2982113694 در تاریخ 1397/9/1 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- 
س�امان گلس�تانی فرزند منصور متولد 1363 ش.ش 202 صادره از کرمان پدر متوفی. 2- ریحانه رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 
1368 ش.ش 3190006679 صادره از ش�هداد- اندوهجرد مادر متوفی. تعداد ورثه 2 نفر می باش�ند.  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.
687 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

7- حصروراثت
آقای محمد ابراهیم رمضانی فرزند محمد دارای شناسنامه 4 شرح دادخواست شماره 686 مورخ 1397/9/20 توضیح داده شادروان محمد 
رمضانی اندوهجردی فرزند حاجی بشناس�نامه 10 در تاریخ 1397/9/1 در ش�هر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- 
محمدابراهیم رمضانی فرزند محمد متولد 1363 ش.ش 4 صادره از شهداد- اندوهجرد فرزند متوفی. 2- محمدرضا رمضانی اندوهجردی فرزند 
محمد متولد 1366 ش.ش 340 صادره از ش�هداد- اندوهجرد فرزند متوفی. 3- محمدعلی رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 1379 
ش.ش 2981224905 صادره از کرمان فرزند متوفی. 4- ریحانه رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 1368 ش.ش 3190006679 صادره 
از شهداد – اندوهجرد فرزندمتوفی. 5- مهدیه رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 1364 ش.ش 104 صادره از شهداد – اندوهجرد فرزند 
متوفی. 6- افسانه رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 1370 ش.ش 2980379956 صادره از کرمان فرزند متوفی. تعداد ورثه 6 نفر می 
باشند.  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.
686 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

8- حصروراثت
آقای محمد ابراهیم رمضانی فرزند محمد دارای شناس�نامه 4 شرح دادخواست ش�ماره 688 مورخ 1397/9/20 توضیح داده شادروان زهرا 
پورش�یخعلی اندوهجردی فرزند حس�ن بشناسنامه 27 در تاریخ 1397/9/1 در شهر کرمان فوت ش�ده و وراث حین الفوت وی عبارتند از : 
1- محمد رمضانی اندوهجردی فرزند حاجی متولد 1339/1/20 ش.ش 10 صادره از شهداد- اندوهجرد همسر متوفی. 2-  محمدابراهیم رمضانی 
فرزند محمد متولد 63/1/1 ش.ش 4  صادره از شهداد – اندوهجرد فرزند متوفی. 3- مهدیه رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 64/10/1  
ش.ش 104 صادره از شهداد – اندوهجرد فرزند متوفی. 4- محمدرضا رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 66/5/24 ش.ش 340 صادره از 
شهداد- اندوهجرد فرزند متوفی. 5- ریحانه رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 68/12/1 ش.ش 3190006679 صادره از شهداد فرزند 
متوفی. 6- افسانه رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 1370/12/26 ش.ش 2980379956 صادره از کرمان فرزند متوفی. 7- محمدعلی 
رمضانی اندوهجردی فرزند محمد متولد 79/12/12 ش.ش 2981224905 صادره از کرمان فرزند متوفی. تعداد ورثه 7 نفر می باشند.  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.
688 شورای حل اختاف شماره 11 شهرستان کرمان

9- دادنامه
پرونده کاسه 9709983467200083 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973467200633 خواهان 
: خانم سمیه زمانی فرزند محمود به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان شریعتی – نبش کوچه 5 طبقه فوقانی 
خوانده : آقای وحید پورصادقی فرزند غامحسین به نشانی سیرجان بلوار دکتر صادقی نرسیده به چهارراه دانشگاه روبروی پارک خواسته : 
مطالبه وجه 2 فقره چک  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 خواهان خانم سمیه زمانی فرزند محمود به طرفیت خوانده آقای وحید پورصادقی فرزند غامحسین به خواسته مطالبه 2 فقره 
چک به شماره های 185183- 96/8/28 و 942467- 96/8/16 عهده بانک سپه و ملی شعبه جاری طایی- مهیا شهر سیرجان از حساب 
جاری 1338800102101- 0110191656006 به مبلغ بیست و سه میلیون و هشتصد هزار ریال تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت 
بانک محال علیه دالت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی دالت بر بقای 
دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده علیرغم اباغ در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
و هیچگونه ایحه و مدرکی در قبال دعوای مطروحه معمول نداش�ته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده لذاش�ورا دعوی خواهان 
را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 522 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 313 و 314 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصاحی چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و هشتصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار و پانصد ریال هزینه دادرسی و به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید از چکها لغایت اجرای حکم براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
803 شورای حل اختاف شماره 19 شهرستان کرمان

آگهی حصر وراثت 
  آقای اسماعیل  بزرگیائی جو به فاضل  به شناسنامه 1793- 1360/5/13  صادره از بهبهان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که همسرم  مرحوم نسترن حسین ابادی به شناسنامه 6074  صادره از بهبهان در تاریخ 1394/8/8 در تهران  اقامتگاه 
دائمی فوت ورثه اش  عبارتند از: 1.  اسماعیل بزرگیائی جو به ش ش  1793- 1360/8/13 همسر متوفی 2.   2. عرشیان بزرگیائی جو به ش ش  
1850593647  پسر متوفی 3. رکسانا بزرگیائی  جو  به ش ش  1850720691  دختر متوفی اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واا گواهی صادر و در وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
452 قاضی شورای حل اختاف بهبهان 

آگهی حصر وراثت 
آقای نادعلی جهیده     فرزند محمدعلی به شناسنامه 1587  صادره از بهبهان درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که خواهرم مرحوم طا جهیده به شناسنامه 168 صادره از کهگیلویه  در تاریخ 83/1/17 در اهواز اقامتگاه غیر اقامتگاه خود فوت ورثه اش 
عبارند از: 1.  ناد علی محمد جهیده  فرزند  محمدعلی ش ش  1587- 42/2/21  صادره از بهبهان برادر مرحومه  2.  علی محمد جهیده  فرزند 
محمدعلی ش ش   1382- 34/3/13  صادره از بهبهان برادر مرحومه 3. سرمست جهیده  فرزند محمدعلی ش ش   1386- 38/1/14  صادره از 
بهبهان برادر مرحومه 4.  دستمبو جهیده  فرزند محمدعلی ش ش   1/1106- 24/11/20 صادره از بهبهان خواهر مرحومه 5.  گلمبو جهیده  فرزند 
محمدعلی ش ش   13- 25/9/6 صادره از بهبهان خواهر مرحومه  6.  زهرا جهیده  فرزند محمدعلی ش ش   1660-27/7/1   صادره از بهبهان 
خواهر  مرحومه 7.  شدمبو جهیده  فرزند محمدعلی  به ش ش  170- 12/4/4 صادره از بهبهان  خواهر مرحومه 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. 
451 قاضی شورای حل اختاف  بهبهان  

آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی 
کاسه پرونده: 628/1/97 ح خواهان:  شاهین بهزادی سامانی  به نشانی  آبادان ایستگاه 11  کنار  پلت بلوار  9  دی  بهارستان شرقی 7  اصلی   
کوچه  اول سمت چپ  خوانده :  حسن زندی  خواسته:  مطالبه وجه بابت خسارات خودرو و افت قیمت مرجع رسیدگی : شعبه اول شورای حل 
اختاف آبادان وقت رسیدگی: 97/10/26 ساعت 09:30 صبح روز چهارشنبه خواهان دادخواستی به خواسته  فوق به طرفیت خوانده تقدیم 
این شعبه نموده اند که تحت کاسه 628/1/97ح  به ثبت رسیده و با رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی آگهی  اباغ دادخواست و ضمائم آن و وقت رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیر اانتشار آگهی می گردد خوانده می 

تواند قبل از تاریخ رسیدگی   به شعبه مراجعه و اصل دادخواست و ضمائم آن را تحویل بگیرد. 
1035/97 - رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آبادان 

آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست   و ضمائم به  محمد، خضیر، ناجی،  غالب،  نجوا، مکیه، 
قیده، مریمف صفیه شهرت همگی کعب زاده همگی  فرزند اسد 

  خواهان آقای احمد بالدی دادخواستی به طرفیت خواندگان  محمد، خضیر،  ناجی، غالب،  نجوا،  مکیه، قیده، مریم، صفیه شهرت همکی کعب 
زاده همگی  فرزند اسد به خواسته ابطال سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه  9709986310700448  شعبه 
7 دادگاه عمومی حقوقی  شهرس�تان آبادان ثبت و وقت رس�یدگی  مورخ 1397/11/30  ساعت 09:00 تعیین  که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتشار آگهی می  گردد تا خوانده  ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 7  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان ابادان 

 آگهی  حصر وراثت 
  خانم فریده زویدائیان   فرزند عبداله  دارای  شماره شناسنامه 1406 به شرح کاسه 739/2/97ح از این دادگاه درخواست  حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمدرضا  زویدات   فرزند قاس�م به شماره شناسنامه 181749554243  در تاریخ 95/11/8 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی  گفته  و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  فریده زویدائیان  به شماره شناسنامه 1406 مادر متوفی 2. مینا زویدات  
به شماره شناسنامه 1741260582  همسر متوفی 3. ابوالفضل زویدات شماره شناسنامه  1811330452 پسر متوفی 4. امیر ارسان  زویدات  
شماره شناسنامه 1811460186  پسر 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  واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادان 

 آگهی  حصر وراثت 
  خانم  سالم کاملی فرزند صالح دارای  شماره شناسنامه 12365 به شرح کاسه 740/2/97ح از این دادگاه درخواست  حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان یحیی  کاملی فرزند سالم به شماره شناسنامه 1890352373 در تاریخ 97/7/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی  گفته  و ورثه مرحوم منحصر است به: 1.  سالم کاملی  شماره شناسنامه 12365 پدر متوفی 2.  کاظمیه حمدی اصل شماره شناسنامه 
16750 مادر 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  واا گواهی صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف ابادان 

مفقودی
برگ س�بز خودرو پژو 405 به ش�ماره انتظامی 96- 164ص18  به رنگ نقره ای متالیک مدل 1389  
شماره موتور 12489288340  شماره شاسی NAAM11CA0BE067081  متعلق به محمد قربانی 

مفقود  گردیده و از در جه ا عتبار ساقط می باشد. 

مفقودی
 سند خودروی پژو 405 به شماره انتظامی 86-543ب77 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1386 شماره 
موتور 12486175185  ش�ماره شاس�ی 40445840 متعلق به قربانعلی تیموری مفقود گردیده و از 

درجه ا عتبار ساقط می باشد. 
سمنان 

آگهی وقت رسیدگی 
  در پرونده کاس�ه 104/970860   در  خصوص   ش�کایت آقای توحید  درخشنده علیه آقایان 1. عطا اقایی  2. شهرام اقاکشی زاده  3. علی 
فرزانه دایر بر مشارکت  در سرقت از منزل  در  وقت رسیدگی در مورخه 97/11/02  ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن   و عدم دسترسی به متهم و در اجرای ماده 344  قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک 
نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی   در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت  عدم حضور   مطابق مقررات 

رسیدگی   غیابی به عمل  خواهد آمد. 
1099700  منشی شعبه 104 دادگاه کیفری  دو اردبیل – صفری 

آگهی احضار در دادگاه 
  بدینوس�یله به اس�تناد ماده 73  قانون آئین دادرس�ی  مدنی دادگاه های  عمومی و انقاب  نظر به  مجهول المکان بودن متهم  بنام  آقای 
یوسف نباتی عرصه دوگاه فرزند وجه ا له به اتهام ترک انفاق همسر و  فرزند مشترک 7 ماهه اباغ می گردد که در مورخ 1397/10/19  روز  
چهارشنبه راس ساعت 9 صبح با حق داشتن وکیل و ضامن معتبر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر گردد در غیر اینصورت غیابا رسیدگی  

و  اتخاذ تصمیم  خواهد شد. 
1099910 شعبه  دوم دادگاه  عمومی شهرستان کوثر 

آگهی حصر وراثت
ش�ماره 970487  اقا جمش�ید رش�ید ارده فرزند یونس متولد 1359/3/25 شماره شناس�نامه 5709778613 صادره از رضوانشهر بشرح 
دادخواس�ت ش�ماره توضیح داده که شادروان یونس رش�ید ارده فرزند دانیال متولد 1311/5/12 دارنده ش�ماره شناسنامه 1396 در تاریخ 
1397/5/6 در اقامتگاه دائمی خویش فوت نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از : 1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر پس�ر متوفی 
2- رحیم اله رش�ید پور ش ش 5709758264 ت ت 1343 پس�ر متوفی 3- حبیب اله رشید ارده ش ش 5709372536 ت ت 1347 پسر 
متوفی 4- فرزین رشید ارده ش ش 5709372544 ت ت 1348 پسر متوفی 5- احترام رشید ارده ش ش 5709372552 ت ت 1349 دختر 
متوفی 6- تهمینه رشید ارده ش ش 5709774881 ت ت 1356 دختر متوفی 7- راحله رشید ارده ش ش 5709444553 ت ت 1357 دختر 
متوفی لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی میگردد تا چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص 
باشد ظرف یکماه از نشر اگهی به شعبه یکم خانواده رضوانشهر تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی سری 

که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح   5537  رییس شورای حل اختاف 1 خانواده رضوانشهر- میر حقیقی 

 آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی شعبه 970405 برابر محتویات پرونده  ارجاعی  کاس�ه  م/970405 و به موجب نیابت شماره  1397168000971688 مورخ 
97/4/27 صادره ازاجرای احکام  ش�عبه 111 دادگاه  عمومی حقوقی  مجتمع  قضایی عدالت تهران آقای هومن خس�رو پناه  فرزند مصطفی 
محک�وم اس�ت بپرداخت مبلغ  400/000/000 ریال در حق محکوم له آق�ای علی  بچه خونین، که  باتوجه  به عدم پرداخت منتهی به توقیف 
ششدانگ عرصه و اعیان پاک ثبتی  شماره  558  فرعی از 64  اصلی  بخش 24 ناحیه 55  بمساحت  903/14 متر مربع دارای  کاربری باغ 
واقع در قریه کلده  از مالکیت  محکوم علیه گردیده است. حالیه این اجرا قصد دارد ملک فوق الذکررا بر اساس قیمت پایه به شرح نظریه 
کارشناسی هیات سه نفره طی مزایده  حضوری بفروش برساند. ششدانگ عرصه و اعیان  یک قطعه  باغ  و در ختکاری  به پاک  ثبتی  شماره 
558 فرعی از  64 اصلی بخش  24 ناحیه 55 بمساحت 903/14 متر مربع واقع در قریه کلده به حدود  اربعه  شماا  سیم خارداریست بطول  
13/79 متر به زمین مکرم قربانی  شرقا سیم خارداریست  بطول های 20/31 متر و 24/60 متر به کوچه و جنوبا سیم  خارداریست بطول های 
8/80 متر و  4/89 متر و 17/90 متر به  زمین حمیدی غربا سیم  خارداریست بطولهای  7/90 متر و15/30 متر  9/80 متر به زمین مکرم قربانی 
، ازم به ذکراست  که زمین  مذکور به صورت  باغ  صنوبر بوده  و درختان  صنوبر آن درحدود یکسال قبل  قطع شده است. با توجه  به شرایط  
زمانی وموقعیت مکانی ، مساحت ملک و کیفیت اعیانی  و با رعایت جمیع جهات و سایر  فاکتورهای موثر برقضیه ، ارزش ششدانگ عرصه  
ملک مورد تعرفه  بمبلغ  451/570/000 ریال تعیین و اعام می گردد. زمان  برگزاری  مزایده به تاریخ  1397/10/18 روز سه شنبه  ساعت 10 الی 
11 صبح  در محل  دفتر اجرای احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار می باشد. مزایده با حضور  نماینده  دادستان عمومی  و انقاب راس ساعت 
مقرر از قیمت پایه ارزیابی  شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد  شد. متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به واریز 10 
درصد  قیمت  پایه  کارشناسی  در روز  مزایده )  یک ساعت قبل از  وقت مزایده ( بحساب سپرده دادگستری  و ارائه  فیش واریزی  جهت  
شرکت در  جلسه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  معاقبا” مازاد10 درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به 
ارائه  فیش واریزی  در روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از  مزایده  می توانند  
ضمن هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید  و سپس  درمزایده  شرکت نمایند  این آگهی  فقط  در یک نوبت  منتشر خواهد  شد.
ح  5539   شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری فومن

 آگهی مزایده
 شماره بایگانی شعبه 960313 برابر محتویات پرونده های  اجرایی 1- کاسه م/960390 و به موجب رای شماره 9509971838200799 مورخ  
95/8/27 صادره ازشعبه  دوم  دادگاه عمومی حقوقی  فومن و2-  کاسه  م/960313 و به موجب  رای  شماره  9609971314000364 مورخ  
96/4/11 صادره ازش�عبه هفتم  دادگاه تجدید نظراستان گیان و 3- کاس�ه  ش/ 960527 و به موجب  رای شماره  9509975266100540 
م�ورخ  95/4/29 ص�ادره از  ش�عبه اول  ش�ورای ح�ل اختاف  شهرس�تان  فوم�ن  و 4-  کاس�ه ش /970434  و به موجب  رای ش�ماره  
9709975266300184 مورخ  97/4/26 صادره از  شعبه سوم  شورای  حل اختاف  شهرستان فومن آقای فریبرز محمدی شیر تری محکوم 
است بپرداخت 1- مبلغ  288/440/000 ریال  بابت اصل خواسته  و هزینه های پرونده در حق محکوم له  بانک انصاربا وکالت خانم  اعظم  رضا 
خواه  و مبلغ  13/500/000 ریال نیم عشردولتی درحق صندوق و2- مبلغ  281/500/000 ریال در حق محکوم  له بانک  انصار  با وکالت   خانم 
اعظ�م  رضا خواه  و مبلغ 13/000/000 ریال   نیم عش�ر دولتی درحق  صندوق دول�ت 3- مبلغ 236/833/700 ریال در حق محکوم له بانک 
انص�ار با وکالت خانم اعظم رضا خواه و مبلغ 9/224/000 ریال نیم عش�ر دولتی در حق صندوق دول�ت و  4- مبلغ 50/755/000ریال در حق  
محکوم له آقای محمد سرابستانی  ومبلغ  2/500/000 ریال  نیم عشر دولتی در حق  صندوق دولت ، که با توجه به عدم پرداخت منتهی به 
توقیف یک قطعه  زمین پشته بمساحت  حدود1800 متر مربع واقع در  فومن روستای  لولمان پشت مغازه های آقای  رنجبرو غیره ازمالکیت 
محکوم علیه گردیده است، علیهذا این اجرا  قصد دارد ملک فوق  الذکر را بر اساس  قیمت پایه به شرح نظریه کارشناسی هایت سه نفره 
مورخ  97/7/17 طی مزایده حضوری بفروش برساند. یک قطعه زمین  پشته بمساحت حدود 1800 متر مربع واقع در فومن روستای لولمان 
پشت مغازه های آقای رنجبر وغیره. با توجه  به شرایط زمانی و موقعیت مکانی ، مساحت ملک و رعایت جمیع جهات و سایر فاکتورهای موثر 
بر قضیه ، ارزش ششدانگ ملک مورد تعرفه بمبلغ 1/620/000/000 ریال  تعیین که تعیین و اعام  می گردد. زمان برگزاری مزایده به تاریخ  
1397/10/16 روز یک ش�نبه  س�اعت 9الی 10 صبح  در محل دفتر  اجرای احکام  مدنی دادگس�تری  فومن برقرار می باشد. مزایده با حضور  
نماینده  دادستان عمومی و انقاب راس ساعت مقرر از قیمت پایه ارزیابی  شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد  شد. 
متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به واریز 10 درصد قیمت  پایه  کارشناسی  در روز  مزایده )  یک ساعت قبل از  وقت مزایده ( بحساب 
سپرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  جهت  شرکت در  جلسه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  متعاقبا” مازاد10 درصد مبلغ  پیشنهادی  
را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به ارائه  فیش واریزی  در روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل 
میگردد. خریداران 5 روز  قبل از مزایده  می توانند  ضمن هماهنگی با دفتراجرایی ازملک موصوف  بازدید و سپس  درمزایده  شرکت نمایند 

این آگهی  فقط  دریک نوبت منتشرخواهد شد.
ح  5540   شعبه  اجرای احکام  مدنی دادگستری فومن

 آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 960360 برابر محتویات پرونده اجرایی کاس�ه م/960360 و به موجب رای ش�ماره  9509971838201137 مورخ 
95/11/25 صادره ازش�عبه دوم  دادگاه عمومی  حقوقی فومن  آقای وحید ادهم و غیره  محکوم اند  بپرداخت مبلغ ریال  درحق محکوم له  
حمید آرادبا وکالت آقای  موسی یوسفی  ومبلغ ریال نیم عشر دولتی در حق  صندوق دولت، که با توجه به عدم پرداخت منتهی  به تعرفه 
و توقیف ششدانگ یکباب دکان بشماره 293 مجزی شده از شماره140 بمساحت 12 متر مربع واقع در فومن خ آیت اله کاشانی  از مالکیت 
محکوم علیهم گردیده است. حالیه این اجرا قصد دارد ملک فوق الذکر را بر اساس قیمت پایه  به شرح  نظریه کارشناسی مورخ 97/7/15 
طی مزایده حضوری بفروش برساند. ششدانگ یکباب دکان بشماره293 مجزی شده ازشماره 140 بمساحت  12 متر مربع  واقع در فومن خ 
آیت اله کاشانی  به مشخصات اربعه شماا  پی دیواریست بطول 3 متربه زمین شماره 288 شرقاپی دیوارمشترک بطول 4 متربه دکان شماره  
292 مجزی ش�ده جنوبا دهنه دکان به طول 3 متربه پیاده روی  خیابان غربا دیوار مش�ترک بطول 4 متر  به دکان ش�ماره 294 مجزی شده 
متصل است. دکاکین عرصه پاک های  117 و140 متصل بهم به قطعات مختلفی از جمله مقر چندین باب دکان تفکیک گردیده اند و بعد ها  
هنگام احداث دکاکین ابعاد و اندازه دکاکین بر اساس نقشه تفکیکی احداث نگردیده اند فلذا با پیاده نمودن نقشه تفکیکی پاک های  117 
و140 متصل بهم در طبیعت مشخص گردید که حدود  2/20 مترمربع از دکان پاک  ثبتی  293 بعنوان بخشی از دکان بنگاه  معاماتی و حدود  
9/80 مترمربع ازدکان پاک ثبتی  293 همان دکان مجاور شرقی  دکان  بنگاه  معاماتی  فوق  می باشد که هم اکنون فاقد هر  گونه  نازک 
کاری  وهرگونه فعالیت تجاری می باش�د ) دکان  بنگاه معاماتی از نوع دیواربلو ک س�یمانی  و س�قف شیروانی با پوشش ورق و درب آهنی 
شیش�ه بند و کرکره فلزی و دارای برق وکف موزائیک و دیوار س�رامیک وگچ و سقف گچکاری و دکان مجاور شرقی  از نوع آن  دیوار بلوک 
سیمانی  وسقف شیروانی با پوشش  ورق دارای درب کرکره فلزی وفاقد هر گونه نازککاری و فاقد هر گونه فعالیت تجاری می باشد.( با توجه  
به جمبع  عوامل  موثر ارزش پایه شش�دانگ حق مالکیت دکان بش�ماره پاک 293 بمساحت 12 مترمربع  بمبلغ  220/000/000 ریال  تعیین 
می گردد. زمان برگزاری مزایده به تاریخ  1397/10/12 روز چهارشنبه ساعت 9 تا  10 صبح  درمحل  اجرای احکام  مدنی دادگستری  فومن 
برقرار می باشد. مزایده با حضورنماینده  دادستان عمومی و انقاب راس ساعت مقرراز قیمت پایه ارزیابی  شده شروع و به بااترین قیمت 
پیشنهادی  فروخته خواهد  شد. متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به واریز 10 درصد قیمت  پایه  کارشناسی  در روز مزایده ) 2ساعت قبل 
از  وقت مزایده ( بحساب سپرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  جهت  شرکت در  جلسه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  متعاقبا” مازاد10 
درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به ارائه  فیش واریزی  در روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  
ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از مزایده  می توانند  ضمن هماهنگی با دفتراجرایی ازملک موصوف  بازدید و سپس  

درمزایده  شرکت نمایند این آگهی  فقط  دریک نوبت منتشرخواهد شد.
ح  5541   شعبه  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فومن

 آگهی مزایده
 شماره بایگانی  شعبه 960107 برابر محتویات پرونده اجرایی کاسه  م/960107 و به موجب رای شماره  9609971313900046 مورخ  96/1/21 
صادره ازشعبه ششم دادگاه  تجدید نظر استان گیان آقای رضا آرا محکوم است بپرداخت مبلغ  295/000/000 ریال  ) پیش قسط واقساط  
معوقه تا تاریخ  97/9/24 ( در حق محکوم  لها خانم  افسانه آسان ومبلغ 58/372/972 ریال نیم عشر دولتی  درحق صندوق دولت که با 
توجه  به عدم پرداخت  منتهی  به تعرفه و توقیف ششدانگ یک قطعه  زمین بایر بمساحت172/60 متر مربع  واقع  در فومن انتهای  ضلع 
شمال غربی شهرک امام خمینی) معروف به زمین های عیسی نظر( از مالکیت شخص ثالث بنام فرامرز آزاد  فرزند عظیم گردیده است.حالیه 
این اجرا قصد دارد ملک فوق الذکر را بر اس�اس  قیمت پایه به ش�رح نظریه کارشناسی طی مزایده حضوری بفروش برساند. ششدانگ یک 
قطعه زمین بایر بمساحت  172/60 متر مربع واقع در فومن انتهای ضلع شمال غربی شهرک امام خمینی) معروف به زمین های  عیسی  نظر( 
به مشخصات اربعه شماا بطول  10/22 متر متصل به خیابان 10 متری شرقا بطولهای  10/62 متر و 9/60 متر متصل به پاک های مجاور وجنوبا  
بطول  های 6/74 متر  و 3/34 متر متصل  به خیابان 10 متری  و غربا بطول 15/5 متر متصل به پاک مجاور وهم اکنون فاقد هر گونه اعیانی  
می باشد.  با توجه  به شرایط زمانی و موقعیت مکانی  ومساحت ملک با توجه  به جمیع عوامل موثر ارزش ششدانگ ملک موصوف بمبلغ 
258/900/000 ریال به عنوان قیمت پایه  کارشناس�ی تعیین می گردد. . زمان برگزاری مزایده به تاریخ  1397/10/12 روز چهارش�نبه ساعت 
10 تا  11 صبح  درمحل دفتر  اجرای احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار می باشد. مزایده با حضورنماینده  دادستان عمومی و انقاب راس 
ساعت مقرراز قیمت پایه ارزیابی  شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد شد. متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به 
واریز 10 درصد قیمت  پایه  کارشناسی  در روز مزایده ) 2ساعت قبل از  وقت مزایده ( بحساب سپرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  جهت  
شرکت در  جلسه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  معاقبا” مازاد10 درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به 
ارائه  فیش واریزی  در روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز  قبل از مزایده  می توانند  

ضمن هماهنگی با دفتراجرایی ازملک موصوف  بازدید و سپس  درمزایده  شرکت نمایند این آگهی  فقط  دریک نوبت منتشرخواهد شد.
ح  5542   شعبه  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فومن

آگهی مزایده  
در راستای  اجرای دادنامه  9609971425200962 – 96/11/29 که به  شماره بایگانی  970339  در شعبه  اجرای احکام مدنی  رودسر  ، ثبت  
گردیده است  ، آقایان  غامرضا  و محمد رضا  و  نعمت  و خانم جمیله  جملگی  امیدوار  به فروش  ملک مشاع  در حق  خانم  غذرا  فدائی  
ویشکی  1/500/000  ریال هزینه اجرا  در حق صندوق دولت محکوم  است  که با  ارجاع  امر  به احدی  از  کارشناسان  رسمی دادگستری  به 
وصف   ذیل ارزیابی  گردیده است . مورد مزایده  عبارتست از :  ملک مورد  ارائه بر اساس  سوابق  به مساحت  100 متر مربع  واقع در  واجار 
گاه – روستای ساکجان  - اتک  ) مبایعه  نامه عادی  شماره 77 مورخ  92/12/2 صفحه  153 دفتر   ثبت  مشاور  اماک 30 ،  جلد یک (  و 
در مختصات  جغرافیایی y  445296=x=4097639  می باشد . در  این ملک  ساختمانی  به ابعاد 10/20*8/20 با زیر  بنای حدود  83/64 بدوم  
احتساب  سرویس  بهداشتی  در بیرون ساختمان  چسبیده  به دیوار   ضلع  شمالی  ساختمان  ، احداث گردیده است. این بنا  دارای  پروانه  
س�اختمانی  به ش�ماره 090302014 مورخ 92/12/28 صادره از امور  فنی  و اجرایی  دهیاریهای  و بخشداری  کاچای  می باشد. حدود  اربعه  
ملک و ساختمان  از طرف شماره  به حصار بلوکی  سهراب امیدوار و از طرف شرق  به باغ  نعمت  امیدوار  ، از طرف  جنوب   به خانه  قدیمی 
نعمت  امیدوار  و از  طرف  غرب  به کوچه  خاکی  و شن ریزی  شده  ماشین  رو متصل  می  باشد.  فاصله  ساختمان  تا جاده  اسفالته  واجارگاه 
به ساکجان  حدود 278 متر است .  این ملک ) عرصه و اعیان (  فاقد سند مالکیت  رسمی  که بر اساس صورتجلسه 95/6/16 شورای حل 
اختاف  واجارگاه  دو دانگ  از ششدانگ  آن  به خواهان  واگذار  گردیده است . ساختمان  تازه ساخت  دارای لوله کشی  آب ، سنگ  بلوکه 
ای،دارای  دو اطاق  خواب با درب های  جدید  ، هال و آشپزخانه ، پایه های بتنی  عمودی و  افقی، درب ورودی  ضد  سرقت  ، سربندی  آهن  
با پوشش  حلبی  و ناودان  پلیکائی  ، سیم کشی  برق فاقد  کنتور  ، لوله  کشی  گاز فاقد  کنتور  و پنجره  های  آلومنیومی    با شیشه  افلکس 
، دارای  تلفن ثابت  به شماره  01342601298 سرویس  بهداشتی  در بیرون  ساختمان  چسبیده  به ظلع  شمالی  ساختمان  ، کا ساختمان  به 
صورت  نیمه  تعمیر  بوده  ) فاقد  نازک  کاری  - کف  سازی -  کاشیکاری  و ... (  دیوار ها  و سقف  گچ کاری  شده ،  بیرون  ساختمان  فاقد  بنا 
کاری  است  با عنایت  به موقعیت  مکانی  ومیزان  مساحت ملک  و کاربری  آن و وضعیت  ساختمان  فاقد بنا کاری است . با عنایت  به موقعیت  
مکانی و میزان مساحت  ملک و کاربری  آن و وضعیت  ساختمان  و نداشتن سند مالیکت  رسمی و  فاصله  آن تا جاده  اسفالته  واجار گاه به   
ساکجان   و کوچه  و خیابان  خاکی  و شن ریزی  شده  ماشین  رو اتک ، وضعیت  بازار  مسکن  ، ارزش  معاماتی منطقه کیفیت مکان و سایر 
جمیع جهات موثر در قیمت گذاری ارزش ششدانگ  ملک مورد  ارائه  باا  مبلغ 750/000/000 ریال  و ارزش دو دانگ از ششدانگ  آن  مبلغ  
250/000/000 ریال معادل  بیست و  پنج میلیون  تومان برآورد  و تعیین می گردد. لذا  بدین منظور  در ساعت  8/30 صبح  روز  یک شنبه  
مورخه  97/10/23 و با حضور  نماینده دادستان  محترم  شهرستان  رودسر  ، مزایده از قیمت  پایه ارزیابی  آغاز شده  هر کس  بااترین  قیمت 
راپیشنهاد کندمی تواند  با پرداخت  آن مالک  تقلی  گردد.  درغیراینصورت  مکلف است  ده  دردصد  ثمن  معامله را فی المجلس ادا  و رسید  
دریافت  و ظرف  حداکثریک ماه  نسبت  به  پرداخت  ما به التفاوت  اقدام  نماید بدیهی است در صورت  عدم  التفات به  فرجه مقرر  ده  دردصد 
واریزی  پس از  کسز هزینه  های اجرا  به نفع  دولت  ضبط  خواهد شد.  این آگهی به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام  مدنی منتشر گردید.
ح  5543   دادورز  شعبه اجرای  احکام مدنی  رودسر- خندان  بالنگا

آگهی  وقت رسیدگی 
نظ�ر به اینکه در پرونده 970506  کاس�ه اتهامی حمیدرضا عزیزی ش�مامی 
فرزند محمد وقت رس�یدگی مورخ 1397/11/1 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
لذا  از طریق  نش�ر آگهی به نامبرده اباغ گردد تا وفق ما ده 174 قانون آئین 
دادرسی  کیفری  در موعد مقرر جهت حضور در جلسه دادگاه به شعبه سیزده 
دادگاه انقاب اس�امی  تهران و اقع در خیابان شریعتی  ابتدای  خیابان معلم 
مراجعه نمائید بدیهی اس�ت در صورت عدم حضور طب�ق مقررات به صورت 

غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58586 مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقاب اسامی تهران 

  

آگهی 
ش�ماره بایگانی ش�عبه 920210 در خصوص پرونده اجرایی  کاسه 920210 خانم زهرا عموی فومنی  به طرفیت اسحاق عموی فومنی  وغیره 
دایر  بر فروش اماک مشاعی با توجه  به انتشار آگهی اماک مورد مزایده در روزنامه حمایت مورخ 97/7/26 شماره 4320 که در آن ملک 
بند 12 آگهی  مزایده شامل یک قطعه زمین بهمراه اعیان احداثی به مساحت حدود 2986 متر مربع از پاک های  439/2 الی 439/28 واقع 
در شهر فومن بخش 24 گیان واقع  درخ انتظام   فومن محل  زندان سابق  فومن  بدینوسیله نسبت به  اصاح شماره  پاک ملک بر اساس  

شماره مندرج درصدر اعام و اصاح می گردد.
ح  5538   دادورز  شعبه دوم  اجرای احکام مدنی دادگاه  عمومی ) حقوقی ( دادگستری 
شهرستان  فومن- مژگان اکبر زاده للکامی

آگهی  وقت رسیدگی 
نظر ب�ه اینکه در پرون�ده 970987 اتهامی میثم هنری فرزن�د حمداله وقت 
رسیدگی مورخ 1397/10/29 ساعت 9 صبح تعیین گردیده لذا  از طریق  نشر 
آگه�ی به نامبرده اباغ گردد تا وفق ما ده 174 قانون آئین دادرس�ی  کیفری  
در موعد مقرر جهت حضور در جلس�ه دادگاه به ش�عبه سیزده دادگاه انقاب 
اسامی  تهران و اقع در خیابان شریعتی  ابتدای  خیابان معلم مراجعه نمائید 
بدیهی است در صورت عدم حضور طبق مقررات به صورت غیابی اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. 
58587 مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقاب اسامی تهران 

اباغ رای 
 نظ�ر به اینک�ه در  پرونده کاس�ه 970272/23   به موجب  دادنامه ش�ماره 
9709970262300742   م�ورخ 1397/08/22 این دادگاه  آقای   پیمان کارگر  
حیدری فرزند پیمان را به اتهام نگهداری مواد روانگردان به میزان 11/30   گرم 
از نوع شیشه و 20  گرم تریاک  غیابا از جهت  حمل مواد مخدر به تحمل  5 سال  
حبس تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای  نقدی و تحمل 30 ضربه 
شاق  و از جهت نگهداری  تریاک  هشتصد هزار ریال جزای نقدی و   تحمل 
یک ضربه ش�اق محکوم کرده است. بدینوسیله مراتب به نامبرده  اباغ رای 
صادره طبق ماده 406  قانون آئین دادرسی کیفری غیابی  و پس از اباغ واقعی 
ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد لذا به استناد تبصره ما 
ده 302 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی از تاریخ نشر 
آگهی به شعبه سیزده دادگاه انقاب اسامی  تهران و اقع در خیابان شریعتی 

ابتدای خیابان معلم مراجعه نمایید. 
58588  مدیر دفتر شعبه سیزده دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی 
نظر به اینکه   پرونده کاسه 970678/24  اتهامی آقای علی اوصانلو کیا فرزند 
صابر به اتهام  نگهداری 1/550  کیلوگرم شیشه وقت رسیدگی  روز یکشنبه 
م�ورخ 1397/11/13  س�اعت 08:30  دقیقه صبح تعیین گردیده س�ت. لذا از 
طری�ق نش�ر آگهی  وفق تبصره 1  م�اده 394  قانون آئین دادرس�ی   کیفری 
طی دو مرحله به فاصله 10 روز به نامبرده اباغ گردد که در موعد مقرر جهت 
حضور در جلسه دادگاه  به شعبه 24 دادگاه  انقاب اسامی   تهران   واقع در 
خیابان ش�ریعتی  ابتدای خیابان معلم مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت 

عدم حضور طبق مقررات به صورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58589 مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه انقاب اسامی تهران  

آگهی 
نظر به اینکه   پرونده کاس�ه 970679/24  اتهامی آقای میاد الی قم لیجه 
فرزند  کرمعلی  به اتهام  نگهداری 23/70   گرم هروئین وقت رس�یدگی روز 
یکش�نبه مورخ 1397/11/14  ساعت 08:30  دقیقه صبح تعیین گردیده ست. 
لذا از طریق نشر آگهی  وفق تبصره 1  ماده 394  قانون آئین دادرسی   کیفری 
طی دو مرحله به فاصله 10 روز به نامبرده اباغ گردد که در موعد مقرر جهت 
حضور در جلسه دادگاه  به شعبه 24 دادگاه  انقاب اسامی   تهران   واقع در 
خیابان ش�ریعتی  ابتدای خیابان معلم مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت 

عدم حضور طبق مقررات به صورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58590 مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه انقاب اسامی تهران  

آگهی وقت رسیدگی 
  نظ�ر به اینکه در پرونده کاس�ه 970112 اتهام�ی پوریا  واعظی فرزند 
مصطفی دائر بر فروش 26 گرم و 70 س�انت شیش�ه و نگهداری 31 گرم 
50 س�انت شیشه و نگهداری 44 عدد پایپ وقت رسیدگی در روز شنبه 
م�ورخ 1397/10/15 س�اعت 09:30  صبح تعیین گردی�ده لذا از طریق 
نش�ر آگهی وفق تبصره 1  ماده 394  قانون آئین دادرسی  کیفری  طی 
دو مرحل�ه به فاصله 10 روز ب�ه نامبرده اباغ  گردد ک�ه در موعد مقرر 
جهت حضور در جلسه دادگاه به شعبه 30 دادگاه انقاب اسامی تهران  
واق�ع در خیابان ش�ریعتی ابتدای خیاب�ان معلم مراجعه  بدیهی اس�ت 
در ص�ورت عدم حضور طب�ق مقررات به صورت  غیاب�ی  اتخاذ تصمیم 

خواهد ش�ورا د. 
58591  مدیر دفتر شعبه 30 دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی وقت رسیدگی  
نظ�ر به اینک�ه   پرونده کاس�ه 970665/24 اتهامی آق�ای   مهرداد 
کوچک�ی  فرزند علی محمد به اتهام نگهداری 275/30  گرم شیش�ه 
و نگهداری  21 کیلوگرم  استون،  20 کیلوگرم تولوئن، 1/95  کیلوگرم 
اس�ید هیدروکلریدریک ، 1008  گرم فسفر قرمز جهت تولید شیشه 
وقت رس�یدگی روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 ساعت 08:30  دقیقه 
صبح تعیین گردیده ست. لذا از طریق نشر آگهی  وفق تبصره 1  ماده 
394  قانون آئین دادرس�ی   کیفری طی دو مرحله به فاصله 10 روز به 
نامب�رده اباغ گردد که در موعد مقرر جهت حضور در جلس�ه دادگاه  
به شعبه 24 دادگاه  انقاب اسامی   تهران   واقع در خیابان شریعتی  
ابتدای خیابان معلم مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم حضور 

طبق مقررات به صورت غیابی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
58592 مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه انقاب اسامی تهران  

 آگهی احضار متهم 
در پرونده کاس�ه 970473 /ب4 ش�عبه چهارم بازپرس�ی ناحیه 20 
دادس�رای عمومی و انقاب  تهران متهم مجتبی  کوشکستانی فرزند 
مرتضی به اتهام  نگهداری 1/70 گرم شیش�ه تحت تعقیب می باش�د. 
با توجه به عدم شناس�ائی و مجهول المکان  بودن نامبرده بدینوسیله 
در راس�تای ماده 174  قانون آئین دادرس�ی  کیفری    به نامبرده اباغ 
می گردد که جهت دفاع از خود ظرف یک ماه از تاریخ انتش�ار آگهی 
در شعبه چهارم بازپرسی  دادسرای  عمومی و انقاب  تهران  واقع در 
خیابان شریعتی نبش خیابان معلم دادسرای  عمومی و انقاب  تهران 
حاضر شود. در صورت  عدم حضور وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم 

خواهد شد. 
58593  بازپرس شعبه  چهارم  دادسرای عمومی و انقاب ناحیه 
20 تهران 

آگهی اباغ غیبت 
  آقای محمدتقی محمدی فرزند  غامحس�ین با سمت هنرآموزی نظر به 
اینک�ه پرونده  جنابعالی  به دلیل غیبت غیر موج�ه از تاریخ های 96/7/1 
لغای�ت 96/12/7 به م�دت 126 روز و بع�د از آن، در هی�ات محترم بدوی 
رس�یدگی  به تخلفات اداری س�ازمان آموزش و پرورش استان خوزستان 
مطرح رسیدگی   است لذا طبق مواد 72  و 73  قانون آئین دادرسی  دادگاه  
های عمومی و انقاب  )در امور اداری(   به شما اباغ می  گردد تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ انتش�ار این آگهی  هرگونه دفاع یا مدرکی دال بر رد اتهام 
خود دارید به آدرس اهواز امانیه فلکه س�اعت س�ازمان آموزش و پرورش 
خوزستان  هیات بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری ارسال یا تسلیم نمایند. 
روابط عمومی  مدیریت آموزش و پرورش آبادان 

آگهی اباغ رای 
در اجرای  مواد 72 و 73  قانون آئین دادرسی مدنی به آقای علیرضا جاسمی  
فرزند  عبداامیر  ابو ا بجمعی مدیریت آموزش و پرورش آبادان اباغ می گردد 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتش�ار  ای�ن آگهی جهت دریافت و رویت رای 
قطعی صادره  به شماره 4775- 97/2/31 هیات محترم بدوی رسیدگی  به 
تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش خوزستان، به امور  اداری )کارگزینی(  
آموزش و پرورش آبادان واقع در  ایستگاه 10  مراجعه نما یید در غیر اینصورت 
پس از انقضای   مهلت  مذکور رای رویت شده  تلقی به مرحله اجرا گذاشته 
خواهد شد. در ضمن در  صورت اعتراض  می توانید  حداکثر ظرف مدت یک  

ماه از  تاریخ  اباغ به دیوان عدالت  اداری شکایت نمایید. 
روابط عمومی  مدیریت آموزش و پرورش آبادان 

آگهی اباغ غیبت 
خانم س�تاره اشرف مدرس فرزند  نعمت اله با سمت مربی پرورشی نظر به 
اینکه پرونده  جنابعالی  به دلیل غیبت  غیر  موجه از تاریخ های 96/8/27 
لغای�ت 96/12/9 ب�ه م�دت 102 روز و بع�د از آن در هی�ات محترم بدوی 
رس�یدگی  به تخلفات اداری س�ازمان آموزش و پرورش استان خوزستان 
مطرح رسیدگی   است لذا طبق مواد 72  و 73  قانون آئین دادرسی  دادگاه  
های عمومی و انقاب  )در امور اداری(   به شما اباغ می  گردد تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ انتش�ار این آگهی  هرگونه دفاع یا مدرکی دال بر رد اتهام 
خود دارید به آدرس اهواز امانیه فلکه س�اعت س�ازمان آموزش و پرورش 
خوزستان  هیات بدوی رسیدگی  به تخلفات اداری ارسال یا تسلیم نمایند. 
روابط عمومی  مدیریت آموزش و پرورش آبادان 
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511/181آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم ها بهاره و فریار وفادار 
فرزند جلیل 

خواهان آقای سید جمال الدین اورعی  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم بهاره و فریار وفادار فرزند جلیل  به خواسته مطالبه خسارات   
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه 970717  شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/24 ساعت 8/15 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 33 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/182آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان  تعاونی اعتبار ثامن اائمه  به طرفیت خواندگان علی وفادار فاز  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف مشهد نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد واقع در مشهد-بلوار قرنی نبش قره نی 31 ارجاع و به کاسه 
970786 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/6 س�اعت 9 تعیین ش�ده اس�ت 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 دس�تور 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
متصدی امور دفتری شعبه 54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 2  مشهد

511/183آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم محمد علی حسن زاده فرزند عباس
خواهان :شهرداری مشهد  دادخواستی به طرفیت خوانده محمد علی حسن زاده و غی  ره  به خواسته :مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش�ماره پرونده کاس�ه9609987579200797  ش�عبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد 
)42 حقوقی س�ابق(ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/7 ساعت 8/30 تعیین ش�ده است که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/184آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم ملیحه مکرم شعرباف فرزند حسن
خواهان :مسعود اسلمی   دادخواستی به طرفیت خوانده ملیحه مکرم شعرباف  به خواسته :مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه9709987575500702  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/17 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 ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/185آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم زیبا عیدی پور فرزند مصطفی
خواهان :شرکت پنگوئن پاست    دادخواستی به طرفیت خوانده زیبا عیدی پور  به خواسته :مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کاسه9709987575500723  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/15 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 ازنش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد
511/186آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم اعظم السادات طباطبایی و زهره اکبر 

زاده گنابادی 
خواهان :محمد جواد غامیان میراب   دادخواستی به طرفیت خوانده اعظم السادات طباطبایی و زهره اکبر زاده گنابادی   به خواسته :تسلیم 
مبیع و غیره  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کاسه9709987575500710  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
امام خمینی شهرستان مشهد ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/11/16 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 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی  مشهد

511/187آگهی اباغ وقت رسیدگی 
خواهان  تعاونی اعتبار ثامن اائمه  به طرفیت خواندگان محمد حسین مائی  به خواسته  مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختاف مشهد نموده 
که جهت رس�یدگی به شعبه 54 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره 2 مشهد واقع در مش�هد-بلوار قرنی نبش قره نی 31 ارجاع و به 
کاس�ه 970743 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن مورخ 1397/11/6 ساعت 9/15 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 کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده 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 54 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 2  مشهد

511/188آگهي  
بدینوس�یله به اقای محمد حس�ین درودی فرزند رمضانعلی و وحید محمود آبادی فرزند محمد    فعا مجهول المکان اباغ مي شود  
که صفرعلی صیامی محمودی  دادخواس�تي به خواس�ته الزام به تنظیم سند خودرو به طرفیت شما به شعبه 191 شوراي حل اختاف 
مجتمع 4 شهرس�تان مش�هد تقدیم نموده اس�ت  که به کاس�ه970954 ثبت  و برای بتاریخ 97/11/13 ساعت 8/30 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 ش�ورای حل اختاف شعبه191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد-بلوار کوثر-کوثر 
15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر 

شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد  
مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/189آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی درخواست به شماره :97099875515100900 خواهان آقای احمد چمانه  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ابوالفضل تیموری 
خواس�ته الزام به تنظیم س�ند تقدیم شوراهای حل اختاف  شهرستان مش�هد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل 
اختاف مجتمع شماره 6 مشهد واقع دربلوارکوثر- کوثر 15 ارجاع  و به کاسه970911ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/06و 
س�اعت8/30صبح تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه ه�ای عموم�ی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب ی�ک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی 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 دفترشعبه 321 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/190آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به خانم زهره ژولیده کامه علیا
خواهان فراورده های سیمان شرق  دادخواستی به طرفیت خوانده زهره ژولیده کامه علیا به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که به 
این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه970879شعبه304 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد ثبت و وقت 
رسیدگی آن مورخ97/11/06 ساعت8صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازانتش�ار آگهی به دفتردادگاه  مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختاف  مجتمع شماره شش شهرستان  مشهد

511/191آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای مهدی صابری مقدم تهرانی
خواهان آقای سعید شبان پورشاندیز دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی صابری مقدم تهرانی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح 
که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه970792شعبه304 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد ثبت و 
وقت رس�یدگی آن مورخ97/10/30 س�اعت8صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ودتاخوانده 
ظرف یک ماه پس ازانتش�ار آگهی به دفتردادگاه  مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختاف  مجتمع شماره شش شهرستان  مشهد

511/192آگهی 
خواهان زکیه کارشکی  دادخواستی به طرفیت خوانده عباس بیرقدارخواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 312 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار مشهد واقع دربلوارکوثرشمالی- کوثرشمالی 
15 ارجاع  و به کاس�ه9709987514201138 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 97/11/10و س�اعت8  تعیین ش�ده 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 دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه  مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی 

حاضرگردد.
شعبه 312 شورای حل اختاف  مجتمع شماره 4  مشهد

511/193آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان کیمرث یوسفی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای غامرضاتیموری به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شوراهای حل اختاف  
شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهدبلوار بلواروکیل آباد-بلوار 
کوثر 15 ارجاع  و به کاس�ه9709987515000770 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 97/10/30و 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 
دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می شودتاخوانده پس ازنشر آگهی و اطاع از مفاد آن به شورای حل 

اختاف مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه 320شورای حل اختاف  مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/194آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای امین عامری
خواهان آقای رضااشعری دادخواستی به طرفیت خوانده امین عامری به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
کاسه303/970902 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهارشهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/11/10 ساعت8/30 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 کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازانتشار آگهی به دفتردادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل 

خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مسئول دفترشعبه 303 شورای حل اختاف  مجتمع شماره چهار شهرستان  مشهد

511/195آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به اعظم عبیده گل خطمی
خواه�ان علیرضا فرهنگ دادخواس�تی به طرفیت خوانده اعظم عبیده گل خطمی فرزندمحمد به خواس�ته مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کاسه9709987514600829شعبه316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ97/10/29 ساعت8/30 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 کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازانتشار 
آگهی به دفتردادگاه  مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.
مسئول دفترشورای حل اختاف شعبه 316 شورای حل اختاف  مجتمع شماره شش شهرستان  
مشهد

511/196آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به حمیدبرزگر
خواهان سیدحس�ین س�خدری دادخواس�تی به طرفیت خوانده حمید برزگربه خواس�ته مطالبه وجه چک مطرح که به این شعبه ارجاع 
وبه ش�ماره پرونده کاسه970907شعبه316 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/11/8 
س�اعت8/30 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس ازانتشار آگهی به دفتردادگاه  

مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
متصدی اموردفتری دادگاه شعبه 316 شورای حل اختاف  مجتمع شماره شش شهرستان  مشهد

511/197آگهی اباغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به محمدعظیم عظیمی بلوچی
خواهان علی نورمحمد پور دادخواستی به طرفیت خوانده محمدعظیم عظیمی بلوچی و محمد زحمتکش به خواسته اعتراض ثالث مطرح 
که به این ش�عبه ارجاع وبه ش�ماره پرونده کاسه9709987514600917شعبه316 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/11/2 ساعت8/30 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 کثیراانتشارآگهی می شودتاخوانده ظرف یک ماه پس 
ازانتش�ار آگهی به دفتردادگاه  مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
مسئول دفترشورای حل اختاف شعبه 316 شورای حل اختاف  مجتمع شماره شش شهرستان  
مشهد

511/198 آگهي  
بدینوس�یله به اقای میاد مهدی پور فرزند رمضانعلی    فعا مجهول المکان اباغ مي ش�ود  که کیومرث یوس�فی  دادخواستي به خواسته  
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 190 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه970915 ثبت  و برای بتاریخ 
97/11/10 ساعت 9/30 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 شعبه190 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل 
آباد-بلوار کوثر-کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این 

شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد  
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/199آگهي  
بدینوسیله به اقای سید نبیل موسوی    فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که محمد یساقی  دادخواستي به خواسته  مطالبه وجه به طرفیت 
شما به شعبه 186 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه970947 ثبت  و برای بتاریخ 97/11/6 ساعت 10 
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 بلوار وکیل آباد-بلوار کوثر-کوثر 
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

511/200آگهي  
بدینوس�یله به اقای ارش�اد سرابی و شرکت حامی رس�انه )حامی طلوع صبح توس(به مدیریت آقای امامی    فعا مجهول المکان اباغ مي 
شود  که سید علیرضا واعظ موسوی  دادخواستي به خواسته  مطالبه خسارت به طرفیت شما به شعبه 191 شوراي حل اختاف مجتمع 4 
شهرس�تان مش�هد تقدیم نموده است  که به کاسه970627 ثبت  و برای بتاریخ 97/11/10 س�اعت 8/30 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 شعبه191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل آباد-بلوار کوثر-کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور 

در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد  
مسئول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/201آگهي  
بدینوسیله به اقای محمد ذکریایی کرمانی فرزند حسنعلی    فعا مجهول المکان اباغ مي شود  که محمد یساقی  دادخواستي به خواسته  
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 190 شوراي حل اختاف شهرستان مشهد تقدیم نموده است  که به کاسه970929 ثبت  و برای بتاریخ 
97/11/10 ساعت 10/30 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 شعبه190 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی بلوار وکیل 
آباد-بلوار کوثر-کوثر 15 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقررجهت رسیدگي در این 

شورا حاضر شود.  بدیهی است درصورت عدم حضور در شورا غیابا رسیدگي  خواهد شد  
مسئول دبیرخانه شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4مشهد

511/202آگهی مربوط به تجدیدنظر
آگهی اباغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی 

تجدیدنظرخواه محمد رضا و علی هر دو عنبری یزدی  دادخواست تجدیدنظر خواهی به طرفیت تجدیدنظر خوانده غامعباس رجایی فرزند 
محمد نسبت به دادنامه شماره 9709977578701003 در پرونده کاسه 961098 شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد  تقدیم که طبق موضوع 
ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر اانتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده ّظرف 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل 
خو نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس 

از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد

511/203اگهی
ش�ماره بایگان�ی:970614در خصوص تجدیدنظر خواه�ی آقای مجید قنبریان  بطرفیت عباس غفاریان نوران نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9709977501300910  صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما اباغ می شود مقتضی است 
حسب ماده 346 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به 

این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واا پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.
شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/204اگهی
شماره بایگانی:970655در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای محمد هادی علی زاده مهرآباد  بطرفیت فرهاد ناگهانی  نسبت به دادنامه شماره 
9709977501300933  صادره از این ش�عبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما اباغ می شود مقتضی 
اس�ت حس�ب ماده 346 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاس�خی دارید ظرف ده روز پس از رویت 

اخطاریه به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واا پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.
شعبه 13 شورای حل اختاف مجتمع شماره یک مشهد

511/205آگهی اباغ دادنامه
شماره بایگانی:970274-بدینوسیله پیروآگهی های قبلی به خواندگان :1-فاطمه کاوه چاپاری فرزند استاد رمضان 2- یوسف نژاد نقی فرزند 
محمد 3-تاج خانم نژاد نقی فرزند محمد 4-منیجه نژاد نقی فرزند محمد 5-فرهاد نژاد نقی فرزند علی اصغر 6-بهاره نژاد نقی فرزند علی 
اصغر 7-آرزو نژاد نقی فرزند علی اصغر 8-فرانگیز قطبی و غیره فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست خواهان:حسین 
طلوع مینا خواه فرزند یحیی و بی بی فاطمه موسوی فرزند سید ابوالحسن و شهناز فیاض حصاری فرزند رمضانعلی و محمد جواد –صفیه-
سمانه-ستار-سمیه-سیما-سمیرا-امیر حسین-امیر رضا-حمیدرضا-زهرا-و محمد رضاهمگی شهرت خانوادگی وحدتی زیادخانی فرزند 
علیرضا  علیه شما در کاسه پرونده 9709987578800148  بموجب حکم شماره 9709977578800378 و 9709977578800328 
بابت تنظیم سند رسمی )اثبات وقوع بیع موضوع مبایعه نامه 185337-1398/12/23(در خصوص اعیان پاک ثبتی 22948 فرعی 
از 232-اصلی بخش 9 مش�هد بنام خواهان ها محکوم می نماید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادر شده غیابی 
و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان 

خراسان رضوی می باشد 
منشی  شعبه38 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی مشهد 

511/206آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به 1-فاطمه ابراهیمیان 2-رامین قندهاری زاده 3- لیا علیپور کفاش 4-موس�ی مولوی  فعا مجهول 
المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت تعاونی میزان در حال تصفیه علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم ش�ماره 
9409977579800247 در پرونده  کاسه 930612–به پرداخت تضامنی مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال و هزینه دادرسی 
آن براب�ر قان�ون و همچنین زیان )وجه التزام (ق�راردادی تا روز بازپرداخت به صورتی که منتهی به دریافت زیان از زیان نش�ود در 
حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت 

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

511/207آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به 1-هادی هاجری بجد 2-بی بی زهرا صادق پور معامله   فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد 
دادخواس�ت تعاونی میزان در حال تصفیه علیه ش�ما بخواس�ته مطالبه وجه بموجب حکم شماره 9309977579800048 در پرونده  
کاس�ه 920192–ب�ه پرداخت تضامنی مبلغ یکص�د میلیون ریال را به همراه هزینه دادرس�ی آن برابر قانون و همچنین  خس�ارت 
قراردادی را تا روز تس�ویه برابر قرارداد طرفین در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای 

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

511/208آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به 1-فاطمه ابراهیمی 2-رضا چاوشی 3- مهدی رمضان پور شهرکهنه 4- نسرین خواجویان 5-نسیم 
مالکی خلیل آباد   فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت تعاونی میزان در حال تصفیه علیه شما بخواسته مطالبه 
وجه بموجب حکم ش�ماره 9309977579801513 در پرونده  کاس�ه 930381–به تضامنی مبلغ س�یصد و ش�صت میلیون ریال و 
هزین�ه دادرس�ی آن برابر قانون و همچنین زیان وجه التزام قراردادی ت�ا روز پرداخت به صورتی که منتهی به دریافت زیان از زیان 
نشود در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در 

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

511/209آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی قبلی به 1-حس�ن طایی فرزند   فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست سید سینا چاوشی 
نسب  علیه شما بخواسته تایید فسخ قرارداد  بموجب حکم شماره 9709977576000926 در پرونده  کاسه 10/970237–به فسخ 
قرارداد مورخه 1396/11/18 فی مابین آقای حس�ن طایی و س�ید س�ینا چاوشی نسب طی حکم فوق الذکر تایید شده است مراتب 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی  مشهد

511/210آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به سید محسن میر طالب  فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست غامعلی باجک  علیه 
ش�ما در کاسه پرونده 6/960623 بموجب حکم شماره 9709977575600905 به پرداخت مبلغ 5/850/000 تومان بابت تقصیر در 
حادثه و 34/750/000 ریال بابت تقصیر در خسارت ریال و خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع امام خمینی  مشهد

511/211آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاسه  پرونده اجرایی 41/960904 صادره از شعبه 186 شوراهای حل اختاف مشهد آقای/ خانم مهدی روشنی محکوم به 
پرداخت مبلغ 1/740/000 ریال در حق آقای/ خانم مسعود  طهرانیان و مبلغ  ریال نیم عشر دولتی است. نظر به اینکه نامبرده نسبت 
به پرداخت دیونش اقدامی ننموده اس�ت، حس�ب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، اموال به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری به مبلغ 5/182/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردیده در تاریخ 97/10/23 از س�اعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده 
محترم دادس�تان و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع ش�ماره چهار ش�وراهای  حل اختاف مشهد، واقع 
در بولوار کوثر � نبش کوثر شمالی 15� از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از قیمت کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین 
قیمت را پیشنهاد می نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل 
از برگ�زاری مزای�ده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمنا حتما حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یک 
ماه وصول خواهد شد اقام مورد مزایده به شرح ذیل می باشد.: 1( کیس کامپیوتر باز شده یک دستگاه 50/000 ریال 2� پتو 7 تخته 
210/000 ریال 3� فایل 3 کش�و فلزی یک  عدد 120/000 عدد 4� کیبورد یک دس�تگاه 5/000 ریال 5� سه راهی برق یک عدد 2/000 
ری�ال 6� مب�ل یک نفره  و دو نفره 4 عدد 100/000 ریال 7� میز تلفن فلزی س�فید یک ع�دد 50/000 ریال 8� میز کار چوبی 50/000 
ریال 9� گاز پیک نیک 50/000 ریال 10�  کتری قوری لیوان و ظروف تعدادی 10/000 ریال 11� کپسول آتش نشانی 6 کیلوئی 70/000 
ری�ال 11� کپس�ول آتش نش�انی 6 کیلوئی10/000 ریال 12� یخچال فریزر الکترواس�تیل 2/000/000 ری�ال 13� یخچال بوش کوچک 
750/000 ریال14� س�اعت دیواری 3 عدد 60/000 ریال 15� تابلو و ان یکاد و.. 3 عدد 120/000 ریال 16� میز س�ه کشونئوپانی 10/000 
ریال 17� سطل حبوبات حلبی 60/000 ریال 18� تلفن رومیزی 3 دستگاه 45/000 ریال 19� صندوق صدقات 2 عدد10/000 ریال 20� 
بخاری گازی مشهد –کولر ایران شعله 2 دستگاه 750/000 ریال 21� اجاق گاز کوچک 30/000 ریال 22� تلویزیون قدیمی سامسونگ 
250/000 ریال 23� دستگاه دیجیتال پروویژن 150/000 ریال 24� صندلی فلزی 2 عدد 100/000 ریال 25� زیر یخچالی یک عدد 26� 

قفس قناری فلزی 2 عدد 30/000 ریال که کلیه اقام به مبلغ 5/182/000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

511/212آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاس�ه پرونده اجرایی 41/967753 صادره از ش�عبه 184 شوراهای  حل اختاف مشهد، آقای/ خانم الهام غامی محکوم 
ب�ه پرداخ�ت مبلغ 86/800/000 ریال در حق آقای/ خانم  حس�ین تبریزی و مبلغ 4/340/000 ریال نیم عش�ر دولتی اس�ت. نظر به 
اینکه نامبرده نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده اس�ت ، حس�ب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، اموال به ش�رح ذیل 
توس�ط کارش�ناس رسمی دادگس�تری به مبلغ 86/800/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر  گردید در تاریخ 97/10/16 از ساعت 9 الی 
10 صبح با حضور نماینده محترم دادس�تان و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع ش�ماره چهار شورای حل 
اختاف مش�هد، واقع در بلوار کوثر � نبش کوثر ش�مالی 15� از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
و به کس�انیکه بااترین قیمت را پیش�نهاد مینمایند واگذار خواهد ش�د. طالبین به خرید جهت کس�ب اطاعات بیشتر و بازدید از 
مل�ک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به ای�ن اجرا مراجعه نمایند. ضمنا حتما حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و 
باقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد. اقام مورد مزایده به شرح ذیل میباشند: 1� دستگاه درماپن به مبلغ 5/000/000 
ریال  2� دس�تگاه جراحی Rf به مبلغ 50/000/000 ریال 3� س�انتریفوژ کوچک 8 لوله ای به مبلغ 4/500/000 ریال  4� دس�تگاه فور 
به مبلغ 6/500/000 ریال 5�  کپس�ول Co2 به مبلغ 3/000/000 ریال 6� مانومتر zinser به مبلغ 10/000/000 ریال 7� دس�تگاه بخور 
س�رد و گرم برای صورت به مبلغ 6/000/000 ریال 8� آب س�ردکن محفظه دار به مبلغ 1/800/000 ریال که جمع کلیه اقام به مبلغ 

86/800/000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

511/213آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاس�ه پرونده اجرایی 41/967898 صادره از ش�عبه 320 ش�وراهای حل اختاف مش�هد، آقای/ خانم مهدی بذرافش�ان 
محک�وم ب�ه پرداخت مبلغ 258/607/164 ریال در حق آقای/ خانم  بی بی طیبه صداقت بکاولی و مبلغ 9/350/000 ریال نیم عش�ر 
دولتی اس�ت. نظر به اینکه نامبرده نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده اس�ت ، حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، 
اموال به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 212/000/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر  گردید در تاریخ 97/10/18 
از س�اعت 10 الی 11 صبح با حضور نماینده محترم دادس�تان و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع ش�ماره 
چهار ش�ورای حل اختاف مش�هد، واقع در بلوار کوثر � نبش کوثر ش�مالی 15� از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از قیمت 
کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد مینمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشتر 
و بازدی�د از مل�ک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزای�ده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمنا حتم�ا حداقل ده درصد از بهای مورد 
مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد. اقام مورد مزایده به شرح ذیل میباشند: 1� پیراهن آکسفورد در رنگ بندی 
مختلف به تعداد 300 عدد قیمت هر عدد 380000 ریال در مجموع 114/000/000 ریال 2� پیراهن حریر ساده در رنگ بندی مختلف به تعداد 
140 عدد قیمت هر عدد 350/000 ریال در مجموع 49/000/000 ریال 3� پیراهن حریر طرح دار در رنگ بندی مختلف به تعداد 140 عدد قیمت 

هر عدد 350/000 ریال در مجموع 49/000/000 ریال کلیه اقام به قیمت 212/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

511/214آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاسه پرونده اجرایی 41/970284 صادره از شعبه 318 شوراهای حل اختاف مشهد، آقای/ خانم منیر رحیمی محکوم به پرداخت 
مبلغ 270/567/777 ریال در حق آقای/ خانم  سید حسین نقاش باشی آستانه و مبلغ 10/000/000 ریال نیم عشر دولتی است. نظر به اینکه 
نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است ، حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، اموال به شرح ذیل توسط کارشناس 
رس�می دادگس�تری به مبلغ 95/000/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر  گردید در تاریخ 97/10/19 از ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده 
محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شورای حل اختاف مشهد، واقع در بلوار کوثر 
� نبش کوثر ش�مالی 15� از طریق مزایده به فروش می رس�د. مزایده از قیمت کارش�ناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد 
مینمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 
اجرا مراجعه نمایند. ضمنا حتما حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد. اقام مورد 
مزایده به شرح ذیل میباشند: 1� میز تحریر 2 عدد  2� مانیتور کامپیوتر سامسونگ 14 اینچ یک عدد 3� دکور پیانو جهت عکسبرداری یک 
 MDF و صفحه کلید یک عدد  5� تلویزیون سامسونگ 32 اینچ یک عدد 6� صندلی گردان یک عدد 7� بوفه Ausus عدد 4� مانیتور
)2*1/5( متر دوعدد 8� اسپیکر معمولی یک عدد 9� یخچال فریزر sinour )SRF �102( یک  عدد 10 � مانیتور الی جی 14 اینچ به همراه 
CASE و صفحه  کلید 2 عدد 11� صندلی  گردان معمولی 2 عدد . 12� صندلی ارباب رجوع 4 عدد  که کلیه اجناس دست دوم و کارکرده 

اند که به مبلغ 95/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

511/215آگهی مزایده اموال غیر منقول )پاک ثبتی( 38/3
به موجب کاسه پرونده اجرایی 41/960301 صادره از شعبه 189 شوراهای  حل اختاف مشهد، آقای/ خانم عبدالرضا طهماسبی محکوم به 
پرداخت مبلغ 525/571/304 ریال در حق آقای/ خانم  غامرضا نور الدین ش�اه آبادی و مبلغ 6/500/000 ریال نیم عش�ر دولتی است. نظر 
به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است ، حسب تقاضای شخص ثالث در قبال محکوم به، یک باب منزل/ آپارتمان 
پاک ثبتی 3803 فرعی از 10 اصلی بخش 9 متعلق به حسن نجف زاده توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/250/000/000 
ریال ارزیابی گردیده و مقرر  گردید در تاریخ 1397/10/17 از س�اعت 10 الی 11 صبح با حضور نماینده محترم دادس�تان و از طریق مزایده 
حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شورای حل اختاف مشهد، واقع در بلوار کوثر � نبش کوثر شمالی 15� از طریق 
مزایده به فروش میرسد. مزایده از قیمت کارشناس شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد مینمایند واگذار خواهد شد. طالبین به 
خرید جهت کسب اطاعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک 
به عمل آید. ضمنا حداقل ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یک ماه وصول خواهد شد. کلیه بدهی های معوقه به 
عهده محکوم علیه و هزینه تنظیم سند در محضر بالمناصفه بوده و تخلیه و تحویل ملک تابع تشریفات قانونی می باشد و به اجرای احکام 
مربوط نمیشود. مال مورد مزایده یک باب منزل/ آپارتمان ملک دارای یک سند مجزا ثبتی 3803/351926 فرعی از 10 اصلی به شماره ثبت 
88420 صفحه 100 دفتر 467 از بخش 9 مشهد متعلق به حسن نجف زاده به عرصه زمین به متراژ 80 متر مربع استیجاری و وقف با تراکم 
کم مسکونی اعیان ملک دارای 2 طبقه کا 59 متر کاً به متراژ یکباب مغازه 59 متر مربع ملک دارای امتیاز و انشعابات شامل آب � برق � 
گاز � و تلفن می باشد نمای ساختمان سیمان نشسته شماره پایانکار ندارد و محوطه حیاط و باغچه بندی می باشد . اعیان کاً کلنگی و در 
حال حاضر به صورت انبار  اسقاطی مورد بهره برداری می باشد. کل پاک  ثبتی 1/250/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که 3 دانگ آن به 

میزان 625/000/000 ریال  جهت مزایده می باشد.
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختاف مشهد

511/216آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم  علیه بی بی اعظم قاسمی که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه ش�ماره 9709977515000758 صادره از ش�عبه 320 در پرونده شماره 970418 محکوم به پرداخت 1� مبلغ 13/500/000 ریال بابت 
اصل خواس�ته یک فقره چک به مبلغ 13/500/000 ریال به ش�ماره 854891/42 مورخ 96/2/5 عهده بانک ملت 2� مبلغ 472/750 ریال 
هزینه دادرسی الصاق تمبر مبلغ 450000 ریال هزینه درج آگهی در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/2/5 سر رسید تا یوم اادا 
که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق محکوم له یوسف تقی پور و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد � زکیه زشکی

511/217آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه فاطمه کیانی فیض آباد که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9709977515000562 صادره از شعبه 320 در پرونده شماره 970479 محکوم به پرداخت-مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل 
خواسته-2- مبلغ 80 هزار تومان و 45 هزار تومان درج آگهی هزینه دادرسی الصاق تمبر 3� خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 
)96/12/12 تا یوم ااداء( محاسبه و در حق محکوم له ماریا شیخ زاده ثانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
دارید نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد � زکیه زشکی

511/218آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه  ایمان اهار که مجهول المکان می باشد اباغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9609977515001108 صادره از ش�عبه 320 در پرونده شماره 9609987515000692 محکوم به پرداخت 1� مبلغ شصت و دو میلیون ریال 
بابت اصل خواسته چک به شماره های 274936 مورخ 95/10/25 به مبلغ سی و دو میلیون و 274935 مورخ 95/9/5 به مبلغ سی میلیون 
ریال جمعا به مبلغ شصت و دو میلیون ریال 2� مبلغ دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی 
در روزنامه 3� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید  تا یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد 4� پرداخت حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له حمیدرضا خاکسار طرقی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه 320 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد � زکیه زشکی

511/219آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمد صفائی کریم آباد فعا مجهول المکان اباغ می شود که در مورد دادخواست خانم زهرا مرادی 
ممر آبادی علیه ش�ما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای ش�ماره 9709977507101137 مورخه 97/9/11 در پرونده کاسه 970666 به 
پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ هفتصد و پانزده ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال بابت 
هزینه دفاتر خدمات قضایی چهار صد و پنجاه هزار ریال حق درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/6/26 لغایت 
یوم ااداء بر مبنای نرخ تورم در حق محکوم له محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./. ب 
مسئول دفتر شعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/220آگهی
بدینوسیله به آقای/ خانم علیرضا دیانی نژاد فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای/خانم سعید بنایان قزوین دادخواست به خواستی 
به خواس�ته  مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 ارائه و به  کاسه 970753 ثبت و برای مورخه 
97/11/17 ساعت 8/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق. آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج 
می گردد . شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی 
بلوار وکیل آباد کوثر 15 مراجعه و با  ارانه آدرس جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی و 
استماع شهادت شهود در شورا حاضر شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. ضمنا آقای حامد فاطمی نگهبان پروژه را 

به عنوان مطلع در شعبه حاضر نمایید.
مسول دبیرخانه شعبه 191 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/221آگهی
خانم زهرا ابراهیم پور پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی موسس�ه حفاظتی و مراقبتی حافظ نگین خراس�ان به شماره ثبت 12 
به ریاس�ت هیئت مدیره آقای محس�ن امت محمدی به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می ش�ود که در پرونده کاسه 970240 منجر 
به صدور اجرائیه علیه ش�ما مبنی بر پرداخت مبلغ 100/380/000 ریال و پرداخت مبلغ 1/718/750ریال هزینه دادرس�ی و چهارصد 
و پنج�اه ه�زار ریال حق الدرج آگه�ی و پرداخت حق الوکال�ه وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس�ارت تاخیر تادی�ه از تاریخ تنفیظ 
دادخواس�ت 97/3/10 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام  نیم عش�ر دولتی در حق دولت گردیده اس�ت لذا مرتب وفق 
مواد 19� 118� 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار به موقع 
اجراء گذارده خواهد ش�د و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد ش�د مگر اینکه محل اقامت خود 

را کتبا به قسمت اجرا اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 191 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/222آگهی
شماره بایگانی: 970902. خواهان آقای حسین خرسند بهشتی به طرفیت خوانده رسول لوائی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 308 ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره 4 ارجاع و به کاسه 
9709987513800885 ثبت گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/11/13 و س�اعت 8 تعیین ش�ده اس�ت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس�ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/223آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله  پی�رو آگهی های قبلی ب�ه آقای/ خانم پروین لع�ل مظلوم فرزند محمود فع�ا مجهول المکان اب�اغ میگردد در مورد 
دادخواس�ت محمدرضا موس�وی علیه شما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977513600841 مورخ 97/7/11 
در پرونده کاس�ه 970354 خوانده محکوم اس�ت به مبلغ پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و هزینه دادرسی به 
مبلغ 314055 ریال و هزینه درج در روزنامه به مبلغ 450000 ریال و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�ید چک ها 95/10/15 و 
95/10/20 لغای�ت ی�وم ااداء بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه کانون وکا در حق خواهان محکوم 

شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه است.
منشی شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/224آگهی
خواه�ان بهناز بهبودیان دادخواس�تی به طرفیت خوانده ابوالفض�ل غامزادگان و فرید غامزادگان به خواس�ته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 306 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان 
مشهد واقع در بلوار وکیل آباد کوثر شمالی 1/15 ارجاع و به کاسه 970913 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 97/11/3 و ساعت 8 
صبح تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد.
شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/225آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آقای امیر جمالیان فرزند ابوالقاس�م فعا مجهول المکان اباغ می گردد در مورد دادخواس�ت 
جواد علیزاده علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب حکم ش�ماره 9709977513601185 مورخ 97/9/11 در پرونده کاس�ه 
970622 خوانده محکوم اس�ت به مبلغ 1� مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته چک ش�ماره 576768 مورخ 94/11/30 � 2� 
مبلغ 2374000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 450/000 ریال بابت هزینه درج آگهی 3� خس�ارت تاخیر تادیه از سر رسید چک 
94/11/30 تا یوم ااداء که براساس نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 

20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
منشی شعبه 306 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

511/226آگهی 
بدینوسیله به  آقای احمد اکرمی فعا مجهول المکان اباغ می شود که آقای علی سلطانی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک 
به طرفیت شما به شعبه 192 شورای حل اختاف مشهد ارائه  و به کاسه 970847 ثبت و برای مورخه 1397/10/29 ساعت 8 وقت 
رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 192 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانی کوثر شمالی 15 
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس�خه جدید خود نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی و 

استماع شهادت شهود در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � اعظم سمیعی

511/227آگهی
خواهان حس�ن رضایی دادخواس�تی به طرفیت خوانده ناصر اعتمادی کیا  به خواس�ته مطالبه وجه چک تقدیم شورای حل اختاف 
شهرس�تان مشهد نموده که جهت رس�یدگی به شعبه 192 ش�ورای حل اختاف مجتمع مجتمع 4 ارجاع و به کاسه 970865 ثبت 
گردیده که وقت رس�یدگی آن 1397/10/29 و س�اعت 9/30 تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دس�تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده پس از نش�ر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  گردد.
مسئول دفتر شعبه 192 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� اعظم سمیعی

511/228آگهی
آق�ای محس�ن صالحی فرزند برات پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آق�ای محمدرضا فروزان اصل فرزند غامعلی به طرفیت 
ش�ما بدینوس�یله اباغ می شود که پرونده کاس�ه 970042 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر به ضمن احراز وقوع عقد بیع 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم آقای محسن صالحی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو خود 
به شماره انتظامی 577 ی 54 ایران 12 به نام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول آقای مهدی زارع به پرداخت مبلغ 4/038/000 
ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق خواهان و پرداخت نیم عش�ر دولتی گردیده است لذا مرتب وفق مواد 19� 119� 119 قانون اجرای 
احکام مدنی یک نبت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از 
این برای  عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/229آگهی
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به اقای محمد علی احمدی فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در مورد دادخواس�ت خانم زهرا 
طاهری تربتی و اکرم مجردی علیه ش�ما به خواسته استرداد مال به موجب رای شماره 9709977506401152 مورخه 1397/09/05 
در پرونده کاس�ه 970614 به: پرداخت مبلغ س�ی میلیون ریال در حق خواهان ردیف اول خانم اکرم مجردی و مبلغ بیست میلیون 
ریال در حق خواهان ردیف دوم خانم زهرا طاهری تربتی به انضمام مبلغ دو میلیون وس�یصد و هش�تاد و نه هزار ریال بابت هزینه 
دادرس�ی و درج آگهی بالمناصفه در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و 

از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./. ب
مسئول دفتر شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/230آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان ادریس ناروئی و اسماعیل 
ناروئی

ش�ماره بایگانی: 970920.  خواهان خانم فاطمه براربختی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقایان ادریس ناروئی و اس�ماعیل ناروئی  
به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 9709987506400909 شعبه 184 
ش�ورای حل اختاف مجتمع ش�ماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/03 ساعت 8/30 تعیین که حسب 
دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت 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 امور دفتری دادگاه شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� 
مطهره عودی

511/231آگهی اباغ وقت رسیدگی
ش�ماره بایگانی: 971020. بدینوس�یله به آقای رسول گلش�اهی فرزند علی رضا اباغ می گردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر بر 
رانندگی بدون پروانه راس س�اعت 8/15  صبح مورخ 1397/10/30 در محل این ش�عبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 115 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیراانتشار به شما اباغ می گردد مقتضی 
اس�ت در وقت مقرر حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رس�یدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ 

خواهد گردید. رایگان.
مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت شهرستان مشهد )117 جزایی سابق(

511/232آگهی احضار متهم
ب�ا س�ام به این وس�یله برابر م�اده 174 قانون آیین دادرس�ی کیف�ری به خان�م راحله خ�دادادی فرزند محمد در پرونده کاس�ه 
138/971070 به اتهامات توهین و تهدید از طریق ارس�ال پیامک موضوع ش�کایت خانم الهام وکیلی فدافن فرزند اسداله اباغ می 
گردد تا جهت دفاع از اتهامات انتسابی خود در جلسه وقت رسیدگی روز یکشنبه  مورخ 1397/11/07 ساعت 12 ظهر در شعبه 138 
دادگاه کیفری دو مش�هد مس�تقر در مجتمع قضائی امام خمینی )ره( واقع در بلوار شهید مدرس مشهد )چهارطبقه سابق( حاضر و 

در غیر اینصورت دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم  مقتضی صادر خواهد نمود. رایگان.
مدیر دفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مجتمع امام  خمینی شهر مشهد )138 جزایی سابق(

511/233آگهی
ش�ماره بایگانی: 970625. بدینوسیله به آقای امین ش�یرزاد فرزند حسن اباغ می گردد به موجب دادنامه 9709977593800892 
مورخ 97/6/27 به اتهام انتش�ار اس�رار بدون رضایت به تحمل حبس س�ه ماه و یک روز محکوم ش�ده است رای غیابی و در مهلت 
قانونی  پس از انتش�ار قابل اعتراض در ش�عبه می باش�د لذا چنانچه اعتراضی دارد به ش�عبه مراجعه واا طبق قانونی اقدام بعدی 

انجام خواهد شد. رایگان
مدیر دفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مجتمع امام  خمینی شهر مشهد )138 جزایی سابق(

511/234آگهی احضار متهم
به این وس�یله برابر ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به خانم سمیه رابطی فرزند فواد در پرونده کاسه 138/971068 به اتهام 
توهی�ن و افتراء موضوع ش�کایت خانم ریحانه شیش�ه بران فرزن�د پرویز اباغ می گردد تا جهت دفاع از اتهامات انتس�ابی خود در 
جلس�ه وقت رس�یدگی روز پنج شنبه مورخ 1397/11/04 س�اعت 11 صبح در شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد مستقر در مجتمع 
قضائی امام خمینی )ره( واقع در بلوار شهید مدرس مشهد )چهارطبقه سابق( حاضر و در غیر اینصورت دادگاه به موضوع رسیدگی 

و حکم  مقتضی صادر خواهد نمود. رایگان.
مدیر دفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مجتمع امام  خمینی شهر مشهد )138 جزایی سابق(

511/235آگهی احضار متهم
به این وس�یله برابر ماده 174 قانون آیین دادرس�ی کیفری به  آقای اردان مستوری فرزند حمید در پرونده کاسه 138/971069 به 
اتهام س�رقت گوش�ی تلفن همراه موضوع شکایت سید زیدالناز سیادت فرزند سید محمد حس�ین اباغ می گردد تا جهت دفاع از 
اتهام انتس�ابی خود در جلس�ه وقت رسیدگی روز شنبه مورخ 1397/11/06 س�اعت 12 ظهر در شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد 
مس�تقر در مجتمع قضائی امام خمینی )ره( واقع در بلوار ش�هید مدرس مشهد )چهارطبقه سابق( حاضر و در غیر اینصورت دادگاه به 

موضوع رسیدگی و حکم  مقتضی صادر خواهد نمود. رایگان.
مدیر دفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مجتمع امام  خمینی شهر مشهد )138 جزایی سابق(

511/236آگهی
خانم آتنا وردیانی پیروآگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای رضا برفرازی به طرفیت ش�ما بدینوس�یله اباغ می شود که پرونده کاسه 
970111 منجر به صدور اجرائیه علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ نهصد و ده 
هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه نش�ر آگهی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 97/2/15 لغایت یوم ااداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه می شود در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق دولت 
گردی�ده اس�ت لذا مرتب وفق مواد 19�118�119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوب�ت در روزنامه محلی درج می گردد. این اجرائیه ده روز 
پس از انتشار به موقع اجراء گذارده خواهد شد و پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل 

اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اعام نمایید.
مسئول دفتر شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/237آگهی
ش�ماره بایگان�ی: 970493. بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آق�ای الیاس بهمنی فرزن�د محمد علی فعا مجهول الم�کان اباغ می 
ش�ود در مورد دادخواس�ت آقای محمد حس�ن اولیائی فرزند محمد علی علیه ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به موجب رای ش�ماره 
9709977506401167 مورخه 970493 در پرونده کاس�ه 970493 به: مبلغ دویس�ت میلیون ریال بابت اصل خواس�ته چک شماره 
264247-96/12/29 به مبلغ صد میلیون ریال و چک ش�ماره 814949-96/7/15 2� مبلغ س�ه میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و 
درج آگهی 2� خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها تا یوم اادا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست 

روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است./. ب 
مسئول دفتر شعبه 184 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
511/238آگهی اباغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید محمد سعید موسوی فرزند 

سید علی
خواهان آقای محمد یس�اقی دادخواس�تی به طرفیت خوانده آقای سید محمد سعید موسوی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
ش�عبه ارجاع و به ش�ماره پرونده کاسه 970936 شعبه 184 ش�ورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد ثبت و وقت 
رس�یدگی مورخ 1397/11/16 س�اعت 9 تعیین که حس�ب دس�تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس�ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر  گردد.
مسئول دفتر شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد� ملیحه صارم 
بافنده

511/239آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های  قبلی به خانم لیلی نجاتی فرزند حیدر علی فعا مجهول المکان اباغ می شود در مورد دادخواست آقای 
علی رضا محمدی فرزند محمد قلی علیه شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رای شماره 9709977506401166 مورخه 97/9/7 در 
پرونده کاس�ه 970375 به: 1� مبلغ هش�تاد میلیون ریال بابت اصل خواسته 2 فقره چک به شماره 406466� 92/2/25 و 406464� 
91/12/25  2� مبلغ یک میلیون و هش�تصد و نود و هش�ت هزار ریال هزینه دادرس�ی  الصاق تمبر و درج آگهی 3� خس�ارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 97/4/26 تا یوم اادا بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاس�به خواهد ش�د در حق خواهان محکوم ش�ده اید مراتب 
بدینوس�یله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیس�ت روز پس از درج آگهی قابل واخواهی 

در همین شعبه است./. ب 
مسئول دفتر شعبه 184 شوراهای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/240آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه بهناز السادات هندی که مجهول المکان اباغ می باشد اباغ می گردد 
چون وفق دادنامه شماره 9709977514400874 صادره از شعبه 314 در پرونده شماره 970402 محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 370/000 ریال هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 97/4/25 تا یوم 
اادا در حق محکوم له حمید فریفته و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
دفتر شعبه 314 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/241آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه رمضانعلی منیری آبکوه که مجهول المکان اباغ می باش�د اباغ می 
گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977514400755 صادره از ش�عبه 314 در پرونده ش�ماره 970284 محکوم به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 1/590/000 ریال هزینه دادرس�ی و مبلغ 450/000 هزینه نش�ر و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 96/12/20 تا یوم اادا در حق محکوم له بهادر کریملو و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید 
نس�بت ب�ه اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای اح�کام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
دفتر شعبه 314 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/242آگهی
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به محکوم علیه جهان بخش جلیلیان رشیدی که مجهول المکان اباغ می باشد اباغ 
می گردد چون وفق دادنامه ش�ماره 9709977514400399 صادره از ش�عبه 314 در پرونده شماره 970069 محکوم به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت 96/12/5 تا یوم اادا در حق محکوم 
له جال مصدق و نیم عش�ر دولتی ش�ده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید 
در غی�ر اینص�ورت دایره اجرای احکام طبق مقررات این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.رایگان
دفتر شعبه 314 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

511/243آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتش�ره در جراید بدینوس�یله به خانم پرنیان زرقانی و زهرا  کردی که مجهول المکان می باشد اباغ می شود طبق 
اجرائیه صادره از ش�عبه 318 در پرونده کاسه 9709987514800236 و شماره بایگانی 970239 صادره از شعبه 318 محکوم علیها 
متضامن�ا محک�وم اند به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک بانک کش�اورزی به ش�ماره 951522 مورخه 97/2/5 به 
مبلغ 50/000/000 ریال و مبلغ 1/760/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 242/000 ریال بابت تعرفه خدمات و مبلغ 45 هزار تومان 
درج آگهی و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ  گواهی عدم پرداخت مورخه 97/2/4 تا یوم ااداء بر مبنای نرخ تورم محاس�به و در حق 
محکوم له پرداخت نمایند به انضمام نیم عش�ر دولتی بدیهی اس�ت با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا  اباغ  واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد  اجرائیه صادره یک نوبت 
در اج�رای م�اده 73 آ.د.م و م�اده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراانتش�ار درج می گ�ردد تا ظرف ده روز پس از 
انتش�ار آگهی نس�بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نس�بت به اجرای مدلول 

اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد � سمانه 
وثوقی

511/244آگهی اباغ تبادل لوایح
ش�ماره بایگان�ی: 961079 .  در خص�وص تجدی�د نظرخواه�ی  خان�م/ آقای جواد قیصری بطرفیت ش�ما نس�بت به دادنامه ش�ماره 
9609977514801020 صادره از این ش�عبه به ش�ما اباغ می ش�ود مقتضی است حس�ب ماده 346 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عموم�ی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاس�خی دارید ظ�رف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اع�ام نمایید یا به دادگاه 

تحویل دهید. در غیر اینصورت پرونده به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختاف 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان 
مشهد �

511/245آگهی اباغ وقت رسیدگی
ش�ماره آگهی 9710467514800155 خواهان/ ش�اکی/ آقا/ خانم علی اکبر صابری امان آباد دادخواستی به طرفیت خوانده گان آقای 
مهدی شوش�تری و عبدالمجید بهروز و عباس احمدی به خواس�ته اثبات عقد بیع و  الزام به تنظیم س�ند خودرو تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس�تان مش�هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع ش�ماره شش شهرستان مشهد واقع 
در وکی�ل آباد � بلوار کوثر � کوثر ش�مالی 15 ارجاع و به کاس�ه 9709987514800866 و بایگان�ی 970874 ثبت گردیده  که وقت 
رس�یدگی آن 1397/11/02 و س�اعت 8 صبح تعیین ش�ده اس�ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواس�ت خواهان/ 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 318 شورای حل اختاف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد

512/246رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حس�ین احس�ان بخش دارای شناس�نامه شماره 10 به شرح دادخواست به کاس�ه 970040 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حس�ن احسان بخش به شناس�نامه 33 در تاریخ 97/7/18 دراقامتگاه 
دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- زه�را روحی  به ش.ش 4 صادره از حوزه 4 گناباد 
مادرمتوفی 2- زهرا حمزه پور ش.ش 18 صادره از حوزه 4 گناباد همس�رمتوفی 3- حس�ین احسان بخش ش.ش 10 صادره از حوزه 4 
گناب�اد فرزند متوفی 4- حمید احس�انبخش ش.ش 2071 صادره از حوزه 4 گناباد فرزند متوفی 5- مهری احس�انبخش ش.ش 1147 
صادره از حوزه 4 گناباد فرزند متوفی 6- عصمت احسانبخش ش.ش 0910033463 صادره از حوزه یک گناباد فرزند متوفی  7- فاطمه 
احسانبخش ش.ش 282 صادره از حوزه یک گناباد فرزند متوفی 8- هاشم احسانبخش ش.ش 3119 صادره از حوزه یک گناباد فرزند 
متوفی 9- هادی احسانبخش ش.ش 48 صادره از حوزه 4 گناباد فرزند متوفی  10- فریبا احسان بخش ش.ش 0910153434 صادره از 
حوزه یک گناباد فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی  یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 2  شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/247آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی*
بدین وس�یله به آقای علیرضا مقیمی فخرآبادی  فرزند احمد علی  فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که بانک مهر اقتصاد  با وکالت  
محمود ابراهیم زاده بخت آباد دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به ش�عبه 4 ش�ورای حل اختاف چناران ارائه و 
به کاس�ه 4/390/97 ثبت و برای روز یک ش�نبه مورخ 1397/10/30 س�اعت 9/30 صبح وقت رس�یدگی تعیین گردیده است. لذا به 
استناد ماده 73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای 
حل اختاف ش�عبه 4 شهرستان چناران مستقر در مجتمع ش�ماره به نشانی چناران – جنب نمایندگی سایپا مراجعه و با ارائه آدرس 
جدید خود نس�خه ثانی دادخواس�ت وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه4 شورای حل اختاف شهرستان چناران

512/248آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وس�یله به آقای  غام رحمتی آخوند صاحبدادی  فرزند جمعه گل فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود که 
شرکت تولیدی آرد جام  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه  دوم  شورای حل اختاف 
تربت جام  ارائه و به کاس�ه 2/1124/97 ثبت و برای روز یکش�نبه مورخ 1397/10/30 س�اعت9:30صبح 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 دوم  شهرستان تربت جام  مستقر 
در مجتمع ش�ماره دوم  به نش�انی  مجتمع شوراهای حل اختاف تربت جام مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم 

حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مسئول دبیرخانه شعبه  دوم  شورای حل اختاف شهرستان تربت جام

512/249رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم راحله س�عیدی دارای شناس�نامه شماره 1323 به ش�رح دادخواست به کاسه 1/1334/97 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد سعیدی رباط به شناسنامه 67- 0732623601 تاریخ 1397/8/28 
در اقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-  راحله س�عیدی ش.ش 1323  ت.ت 
1364/5/1 ص�ادره از تربت جام  همس�ر متوفی 2- عبد الواحد س�عیدی رب�اط  ش.ش 371 ت.ت 1340/4/1 صادره از  تربت جام پدر  
متوفی 3- خوش اندام س�عیدی رباط  ش.ش 5 ت.ت 1346/1/2 صادره از  تربت جام   مادر  متوفی 4-  عمران س�عیدی رباط  ش.ش 
072159260 ت.ت 1392/11/11 صادره از  تربت جام  فرزند متوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

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

512/250رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدرضا صدیق دارای شناس�نامه ش�ماره 184 به ش�رح دادخواست به کاسه 4/578/97 
از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه خدیجه کنسوی 
ی�زدی به شناس�نامه 36 در تاریخ 1384/6/17 در اقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- س�یدعلی س�ااری ش.ش 375 ت.ت 1340/10/5 فرزند متوفی 2- سیدمحمد 
سااری ش.ش 215 ت.ت 1349/3/5 فرزند متوفی 3- بی بی اکرم سااری ش.ش 415 ت.ت 1354/6/12 فرزند 
متوفی 4- بی بی مریم س�ااری ش.ش 158 ت.ت 1343/3/1 فرزند متوفی 5- سیده بتول سااری ش.ش 418 
ت.ت 1337/10/27 فرزندمتوفی ؛ اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 
امور حس�بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی 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 شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/251آگهی اباغ دادنامه
بدین وسیله به آقای مراد نصیری فرزند غامرضا در پرونده کاسه 97/138 فعا مجهول المکان اباغ می گردد 
که برابر دادنامه 324-97/5/25 ش�عبه 2 ش�ورای حل اختاف گناباد حکم به پرداخت مبلغ 88/700/000 ریال 
بابت اصل خواس�ته بانضمام خس�ارت ت�أخیرتأدیه برمبنای 32 درصد در سال از 97/2/27 تا زمان پرداخت به 
نسبت مبلغ 36/500/000 ریال و پرداخت مبلغ 1/428/750 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3/193/200 ریال 
باب�ت حق الوکاله وکیل و مبلغ 150/000 ریال بابت چ�اپ آگهی در روزنامه در حق خواهان )تعاونی اعتبار ثامن 
اائمه ش�عبه سعدی گناباد و با وکالت طاهره سادات صیادی کاخکی( محکوم می نماید.لذا مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراانتشار آگهی می گردد. تا نامبرده/نامبردگان مهلت 20 روز پس از اباغ در دفتر شعبه 2 شورای 

حل اختاف گناباد حاضر و چنانچه اعتراضی دارد، اعام  نماید در غیر این صورت رأی قطعی خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه دو شورای حل اختاف شهرستان گناباد

512/252آگهی اباغ اجرائیه
پیرو آگهی های قبلی بدین وس�یله به آقای حسن امیری کریم آبادی محکوم علیه پرونده کاسه ی 3/48/97 
اجرایی این شعبه که فعا مجهول المکان می باشد اباغ می گردد که حسب تقاضای محکوم له و دستور دادگاه 
اجرائیه صادر که بموجب ان مکلف به پرداخت مبلغ پنجاه و س�ه میلیون و یکصد و ش�صت و یک هزار و یکصد 
وهفتاد و دو ریال و خس�ارت  تأخیرتأدیه از تاریخ 97/4/13 تا یوم الوصول و هزینه های دادرس�ی برابر تعرفه 
در ح�ق محکوم له و پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت. به م�دت ده روز پس از اباغ مفاد اجرائیه را اجرا 
نماید. این آگهی فقط یک بار در جراید کثیراانتشار منتشر شده و عملیات اجرایی نیازی به آگهی مجدد ندارد.
دبیر شورای حل اختاف شعبه سوم شهرستان تربت جام

511/253رونوشت آگهي حصر وراثت
خواهان رونوش�ت حصر وراثت  فاطمه صنعتی حجار فرزند حس�ین   به ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت شده 
ب�ه کاس�ه 9709987506702031 ازاین دادگاه درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده وچنی�ن توضیح داده 
که ش�ادروان مریم س�لطان قاس�می  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به: 1-منص�وره 2-فاطمه 3-محمد 4-مهدی 5-فهیمه 6-محبوب�ه همگی صنعتی حجار)فرزند ( 
اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را ی�ک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد 
و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد
متصدی امور دفتری شعبه 187 شوراي حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد 
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آگهی مزایده مرحله اول
  درپرونده اجرایی97/0311/ش�عبه س�وم اجرای احکام مدنی گرگان وبموجب نیابت واصله ازشعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی 
شهید صدرتهران محکوم علیه یوسف باقری فرزند یعقوبعلی باوکالت اسماعیل رجلی نوده  بپرداخت مبلغ 1/945/737/612ریال بابت اصل 
خواس�ته وخسارت دادرسی وخس�ارت تاخیرتادیه درحق محکوم له رضا رضوانی یزدلی باوکالت محمد سااروند ومبلغ88/332/105ریال 
بعنوان نیم عش�ردولتی درحق دولت محکوم وبدهکارمیباش�د که محکوم له مال منقول ش�رح کاا-شیرفلکه 3-اینچ پارس کیس 6عدد 
فی3/360/000ریال وجمعا بمبلغ20/160/000ریال2-ش�یرفلکه 1/2-2پارس کیس 8عدد فی238/000ریال وجمعا بمبلغ19/040/000ریال3-

ش�یرفلکه 2-اینچ پارس کیس 32عدد فی1/400/000ریال وجمعا بمبلغ44/800/000ریال وغیره باتوجه به آنکه اقام 82قلم میباش�د ودرج 
آن درآگه�ی مقدورنیس�ت ل�ذا خریداران یا طالبین میتوانن باحضور دردفترنس�بت ب�ه ماحظه اقدام نمایند م�ال مذکورتوقیف گردیده 
ومجم�وع کل اقام ب�ه ارزش1/400/367/800ریال قیمتگذاری میگردد که پس ازاجرای تش�ریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری بفروش 
میرس�د طالبین خریدمیتوانند درجلس�ه مزایده شرکت وپیش�نهاد خودرا ارائه وتس�لیم نمایند توصیف اجمالی مال منقول توقیف شده 
براس�اس ماده138قانون اجرای احکام مدنی درخصوص پرونده ش�ماره970311بطرفیت رضا رضوانی ویوس�ف باقری باتوجه بصورتجلس�ه 
تنظیمی لیست اجناس موجود درمحل فوق که معادل1/400/367/800ریال ومطابق مطالبات خواهان وبا رضایت طرفین تهیه گردیده است 
همچنین قابل توجه میباش�د که درردیفهای77و76و75درزمان تهیه گزارش دارای شکس�تگی بوده است1-ش�رح کاا شیرفلکه3-اینچ 
پ�ارس کیس بتعداد6وفی3/360/000ریال وجمعا بمبلغ20/160/000ریال2-ش�یرفلکه1/2-2پارس کی�س بتعداد8وفی238/000ریال وجمعا 
بمبلغ19/040/000ریال3-ش�یرفلکه 2-اینچ پارس کی�س 32عدد فی1/400/000 ریال وجمع�ا بمبلغ44/800/000ریال وغیره باتوجه به آنکه 
اقام 82قلم میباش�د ودرج آن درآگهی مقدور نیس�ت لذا خریداران یا طالبین میتوانن باحضور دردفترنس�بت بماحظه اقدام نمایند مال 
مذکورتوقیف گردیده ومجموع کل اقام به ارزش 1/400/367/800ریال قیمت گذاری میگردد زمان ومکان مزایده زمان مزایده روزیکشنبه 
مورخ 1397/10/16 ساعت9الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه 3 اجرای مدنی گرگان)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” بحساب دادگستری واریز ومابقی آنرا ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده بحساب سپرده واریز وقبض واریز شده 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-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک توقیف شده بازدید نمایند4-

کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال اعم ازعوارض مالیات وغیره بعهده برنده مزایده میباشد5-تحویل اموال مورد مزایده پس ازتایید صحت 
مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدار ندارد فقط 
مبلغ تودیع شده عودت میشود6-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی 

انجام خواهد شد7-هزینه نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
 540-دادورزشعبه 3-اجرای احکام مدنی گرگان-عادلی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
   کاسه پرونده971055/شعبه101دادگاه کیفری2کردکوی بدینوسیله به متهم عزیز فیوج فرزند قربان مجهول المکان اخطار میگردد شاکی 
الیاس یوس�فی ش�کایتی علیه شما دایربرسرقت به دادگس�تری تقدیم نموده اند پس ازارجاع به این ش�عبه وثبت آن بکاسه فوق وجری 
تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی وصدور اخطاریه جهت طرفین نظربه اینکه متهم مجهول المکان میباشند لذا مستندا به ماده 174قانون 
جدید آئین دادرسی کیفری سال1392مراتب دریک نوبت دریکی از روزنامه های کثیراانتشار درج میگردد تا متهم دردفترشعبه اول دادگاه 
کیفری2 کردکوی حاضرواحضاریه را دریافت نموده درجلس�ه دادرس�ی که به تاریخ1397/10/29ساعت12تعیین شده است شرکت نمایند 

چنانچه نیازبه آگهی مجدد باشد فقط یکنوبت ومدت آن ده روز خواهد بود.
562-مدیردفترشعبه 101 دادگاه کیفری 2شهرستان کردکوی

آگهی
   درخصوص دعوی حاج احمد سوقی فرزند عاشور بطرفیت1-تاج جان اونق 2-تاج دردی قزل 3-پرویز قرنجیک4-خدابردی اونق5-شرکت 
تعاونی میدان الگوی ماهی فروشان گلستان6-یعقوب معصومی7-احمد معصومی8-یوسف معصومی9-بردی حاجی معصومی10-مراد تقان 
معصومی11-مصطفی معصومی12-اتحادیه شرکت تعاونی روستایی شهرستان ترکمن 13-خدابردی اونق14-عبدالحلیم کر15-حسین چوگان 
بخواسته الزام خوانده ردیف اول بحضور در دفترخانه وانتقال سند موضوع پاک1160فرعی از1093مطرح نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان بندرترکمن واقع دربندرترکمن ارجاع وبکاسه پرونده97099817531000859بایگانی970878 /ثبت 
گردیده به علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف 4-6-7-8-9-10-11-13-14-15ودرخواس�ت خواهان وتجویزماده 73 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی ودستور دادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید آگهی میشود تاخواندگان جهت شرکت 
درجلسه رسیدگی مورخه 97/11/7ساعت10صبح حاضرگردیده و نسبت به اعام اقامتگاه خویش اقدام وضمایم دعوی را ازاین مرجع دریافت 

نماید درغیراینصورت وفق مقررات قانونی دادگاه راسا اتخاذ تصمیم مینماید.
 560-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرترکمن-کم

آگهی
   درخصوص دعوی صفی اه کیانی فرزند نجیب اه بطرفیت1-بیرام وردی وردیار2-نیازبردی گوهری3-بی بی خدیجه4-حاجیه بی بی5-

عاش�ور بردی6-قربانتاج7-بی بی س�ارا 8-اله وردی9-بی بی فاطمه10-تاج محمد11-خدیجه شهرت همگی وردیار فرزندان مرحوم قربان 
بخواسته تایید اصالت مبایعنامه پاک1539فرعی از یک اصلی بمساحت 8هزارمترمربع مطرح نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه 
عمومی)حقوقی(شهرستان بندرترکمن واقع دربندرترکمن ارجاع وبکاسه پرونده97099817531000800بایگانی970819/ثبت گردیده به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواس�ت خواهان وتجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی وانقاب درامورمدنی 
و دس�توردادگاه مراتب یکنوبت دریکی ازجراید آگهی میشود تاخواندگان جهت شرکت درجلسه رسیدگی مورخه97/11/8 ساعت9 صبح 
حاضر ونسبت به اعام اقامتگاه خویش اقدام وضمایم دعوی را ازاین مرجع دریافت نماید درغیر اینصورت وفق مقررات قانونی دادگاه راسا 

اتخاذ تصمیم مینماید.
 960-منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بندرترکمن-کم

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای س�ید محمد حس�ین عقیلی فرزند کیامرز بشرح درخواستی که بکاسه 970054-این ش�ورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی 
انحصار وراثت نموده واعام داشته که سید کیامرز عقیلی فرزند سیدرحیم بشماره شناسنامه 106ش ملی 2249113513صادره ازکردکوی 
درتاریخ97/09/08دراقامتگاه دائمی خود شهرس�تان کردک�وی فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتس�ت از1-صفیه 
علوی ف میرش�جاع ش مل�ی2248510543ت ت1328/1/10 مادرمتوفی2-س�یدرضا عقیلی ف س�ید کیامرز ش مل�ی2249846571ت 
ت1364/6/20فرزند متوفی3-س�ید محمد حس�ین عقیلی ف س�ید کیامرز ش ملی2249864918ت ت1366/9/21فرزند متوفی4-سید 
مرتضی عقیلی ف س�ید کیامرز ش ملی2240183357ت ت1374/3/16فرزند متوفی واغیر اینک ش�ورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای از متوفی نزد اومیباشد ازتاریخ انتشار آگهی ظرف1ماه به 

این شورا مراجعه وتقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 963-قاضی شعبه 2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی-براری

آگهی درخواست حصر وراثت
   آقای امید حضوری فرزند عبدی بشماره شناسنامه2230101978بشرح درخواستی که بکاسه 9709981741800154 بایگانی970238-این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده واعام داشته که شادروان عبدی حضوری بشماره شناسنامه1درتاریخ1/9/8

397دراقامتگاه دائمی خود شهرستان بندرترکمن فوت نموده وورثه/ وراث حین الفوت وی عبارتنداز/عبارتست از1-امید حضوری ف عبدی 
کدملی 2230101978ت ت1370فرزند ذکورمتوفی2-عبدالمجید حضوری ف عبدی کدملی2239778938ت ت1351فرزند ذکورمتوفی3-
رحم�ت اله حضوری ف عبدی کدملی2239857821ت ت1363فرزند ذکورمتوفی4-احس�ان حض�وری ف عبدی کدملی2230170074ت 
ت1375فرزند ذکورمتوفی5-آمنه حضوری ف عبدی کدملی2239808462ت ت 1357فرزند اناث متوفی6-خوجه بی بی بهلکه ف ارکت 
کدملی2031436521ت ت1334زوجه متوفی واغیر اینک شورا پس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکنوبت آگهی مینماید 
تاهرکس اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد اومیباش�د ازتاریخ انتش�ار آگهی ظرف1ماه به این ش�ورا مراجعه وتقدیم نماید واا 

گواهی صادرخواهد شد.
 964-قاضی شعبه 6 شورای حل اختاف بندرترکمن-یوسفی

رونوشت آگهی حصر وراثت
   آقای حکیم تخله بشماره ملی4979444660به استناد شهادتنامه وگواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره972566/ش 
3تقدیم این ش�ورا نموده چنین اشعارداشته که شادروان منگلی تخله بش�ماره ملی4979745024 درتاریخ 1396/11/06دراقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند از1-دولن رامیار ف قلیچ کدملی2031327747ت ت1323/10/06همس�رمتوفی2-

حکی�م تخل�ه ف منگل�ی کدمل�ی4979444660ت ت01/ 1353/01پس�رمتوفی3-انا محمد تخل�ه ف منگلی کدمل�ی4979977928ت 
ت1364/01/01پس�رمتوفی4-رضا تخله ف منگلی کدمل�ی4970275653ت ت1370/09/14پسرمتوفی5-ایش�ان بی بی تخله ف منگلی 
کدملی 4979444644ت ت1351/01/01دخترمتوفی6-بی بی هاجرتخله ف منگلی کدملی4979444652ت ت01/01/ 1352دخترمتوفی7-

نورس�لطان تخله ف منگلی کدملی4979145000ت ت1356/06/31دخترمتوفی8-امان س�لطان تخله ف منگلی کدملی 4979145019ت 
ت1357/06/31دخترمتوفی9-عایشه تخله ف منگلی کدملی4979977936 ت ت1365/01/01 دخترمتوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مذکوررا یکمرتبه آگهی مینماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف1ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
966-رئیس شعبه اول شورای حل اختاف آق قا-ماهری

      دادنامه
پرونده کاس�ه 9709982988600085 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان تصمیم نهایی ش�ماره 9709972988600719 
خواهان:آقای حمیدرضا کارگر فرزند بایرامعلی با وکالت آقای سجاد پاشایی فرزند قاسم به نشانی جاده ساوه شهرگلستان فلکه دوم ساختمان 
سعدی واحد1 واقای ایوب ابراهیمی دستگردی فرزند مرتضی به نشانی روبه روی  مرکز قلب تهران پاک 1813 طبقه 3 واحد5 خواندگان:آقای 
مرتضی اسکندر زاده فرزند محمد رضا  به نشانی تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بلوار ایران خودرو شهرک 22 بهمن نبش اله 1 واحد 
3-اقای مهدی رحمانپور 3- اقای حبیب طبس�ی همگی به نش�انی:مجهول المکان خواسته ها:اعس�ار از پرداخت هزینه دادرسی     )))رای 
دادگاه(((در خصوص دادخواست تقدیمی اقای حمیدرضا کارگر با وکالت 1-سجاد پاشایی 2-ایوب دستگردی به طرفیت 1-مرتضی اسکندر 
زاده 2- حبیب طبسی3- مهدی رحمانپور به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات 
خواهان در جلسه دادگاه و شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان که در جهت مثبت ادعای ایشان شهادت داده اند لذا دادگاه خواسته 
ایشان را ثابت تشخیص به استناد ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی و یک قانون اعسار حکم به اعسار موقت خواهان صادر و اعام میدارد 

.رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
    م الف/212                 دکتر رهنما پور- رئیس شعبه ششم حقوقی دادگستری شهرستان 
بهارستان

     اخطاریه
ن�ام اخطارش�ونده:مهدی اکب�ری ب�ه نش�انی:مجهول المکان مح�ل حضور:ح�وزه 13 ش�ورای حل اختاف شهرس�تان بهارس�تان وقت 

حضور:1397/10/29   ساعت:15:30علت حضور:جهت رسیدگی.
 م الف/213   شعبه 13 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

اگهی مفقودی پروانه وکالت 
پروانه وکالت پایه یک دادگس�تری به ش�ماره 514 صادره از کانون وکای دادگستری استان بوشهر 
بنام آقای هومان حس�ین زاده علی کردی فرزند عبدالحسین با کد ملی 2292884763 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است .
کانون وکای دادگستری بوشهر  

10- دادنامه
پرونده کاسه 9709983466400329 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان تصمیم نهایی شماره 9709973466400896 خواهان : 
آقای روح اله مرتضایی فرزند منصور به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان- بلوار قدس مجتمع گلستان بلوک 2t طبقه 3 
خواندگان : 1- آقای سیدسعید اسامی فرزند محمد به نشانی استان کرمان – شهرستان کرمان- شهر کرمان- خیابان سرباز کوچه 5 پاک 
28 ، 2- آقای محمود امیرمجاهدی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه ی مبلغ هفده میلیون و ششصد هزار ریال به انضمام مطلق 
خس�ارات قانونی  گردش�کار : خواهان دادخواستی به خواس�ته 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 بررس�ی اوراق و محتویات پرونده ختم رس�یدگی را اعام و به ش�رح آتی مبادرت به صدور رای می گردد رای قاضی شورا در خصوص 
دعوای آقای روح اله مرتضائی فرزند منصور به طرفیت خوانده 1 – آقای سیدس�عید اس�امی فرزند محمد 2- آقای محمود امیرمجاهدی به 
خواسته مطالبه مبلغ هفده میلیون و ششصد هزار ریال که تا قبل از اولین جلسه ی رسیدگی خواهان خواسته ی خود را به مبلغ بیست و 
یک میلیون و دویس�ت و چهل و ش�ش هزار و هش�تصد و شصت و پنج ریال افزایش داده است با احتساب مطلق خسارات قانونی ، با توجه 
به استماع اظهارات خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و همچنین جلسات رسیدگی بدین شرح که نامبرده اشعار داشته به موجب مبایعه 
نامه عادی مورخه 90/8/28 یک واحد مس�کونی آپارتمانی واقع در بلوار قدس از خواندگان خریداری نموده ام و طبق بند 2 ماده 5 قرارداد 
موصوف کلیه ی هزینه های منجر به تنظیم سند به عهده فروشنده می باشد که خواندگان متعهد گردیدند به عنوان فروشنده این هزینه 
ها را پرداخت نمایند. ولی علیرغم گذش�ت چندین س�ال حاضر به پرداخت هزینه های موصوف و حضور در دفتر اس�ناد رسمی نشده اند و 
اینجانب مجبور شدم به دفترخانه مراجعه و خودم هزینه ها را پرداخت نمایم. بنابراین تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه های 
موصوف را دارم. با عنایت به وجود رسیدهای پرداختی خواهان در وجه دفترخانه اسناد رسمی،شهرداری و مالیات نظربه اینکه خواندگان در 
آدرسهای اعامی شناخته نشدند بنابراین وقت رسیدگی در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی گردید و نامبردگان هیچگونه دلیل و مدرکی 
در قبال ادعای خواهان و مراتب فوق ااشعار به شورا اقامه و ارائه ننموده لذا شورا دعوای خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخیص داده 
و با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و 
چهل و شش هزار و هشتصد و شصت و پنج ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ چهارصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه اززمان تقدیم دادخواست مورخه 97/4/31 تا زمان اجرای حکم براساس شاخص ساانه بانک مرکزی درحق خواهان 
صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض 

در محاکم حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
329 شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان کرمان

11- آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای احمد بهرامی فرزند بختیار با کدملی 3251540191  به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول حسب شکایت آقای فرشید 
اسمعیلی فرزند اسماعیل در پرونده کاسه 950142 این بازپرسی تحت تعقیب می باشدو  اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
وی ممکن نگردیده است بدین وسیله دراجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در این شعبه بازپرسی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد.
1761 م/الف بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب کرمان

12- حصروراثت
آقای محمد سعید فرح بخش فرزند نجف دارای شناسنامه 2980283711 شرح دادخواست شماره 288/1/97 مورخ 1397/9/21 توضیح داده 
شادروان نازنین فاطمه فرحبخش فرزند محمدسعید بشناسنامه 2982984601 در تاریخ 1397/7/17 در شهر کاظم آباد فوت شده و وراث 
حین الفوت وی عبارتند از : 1- محمدسعید فرح بخش ش.ش 2980283711 صادره از کرمان متولد 1370 پدر متوفی. 2- پریسا نیرویی ش.ش 
2980766607 صادره ازکرمان متولد 1374 مادر 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.
288 شورای حل اختاف شماره یک شهرستان کرمان

13- آگهی مزایده اموال غیرمنقول- نوبت اول
اجرای احکام شوراهای حل اختاف دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده های کاسه 953981 و 951221 و 940807 اجرایی له 
آقای حمیدرضا اردان علیه خانم جان بی بی امیری سردری ششدانگ پاک ثبتی 1014 فرعی از 12- اصلی مفروز و مجزی از 128 قطعه 1 
بخش 4 کرمان متعلق به خانم ندا طاهری خراسانی به آدرس کرمان بلوار حجاج شهرک بهارستان خیابان گلستان کوچه 11 و 13 فاقد اجاره 
و فاقد حقوق اش�خاص ثالث که ملک دارای عرصه وقفی ش�امل یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ 86/6 متر مربع واقع در سمت غربی 
طبقه همکف ساختمان سه طبقه که ملک دارای عرصه آن دو کله به متراژ 300 مترمربع، ششدانگ وقف میباشد با حق استفاده اختصاصی از 
پارکینگ شماره 5 به مساحت 12/5 مترمربع واقع در ضلع شمال غربی حیاط اشتراکی با قدرالسهم از مشاعات و مشترکات و حق استفاده از 
عرصه و بدون قدرالسهم از عرصه طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن میباشد اسکلت ساختمان فلزی با سقف طاق ضربی 
و دارای نمای سفال می باشد واحد دو خوابه و آشپزخانه دارای کابینت فلزی و کفها سرامیک است سیستم تاسیسات حرارتی بخاری گازی و 
سیستم برودتی کولر آبی است و دارای انشعاب برق، گاز و آب بنا گردیده را با در نظر گرفتن جمیع جهات فوق الذکر و در نظر گرفتن موقعیت 
ملک و امتیازهای موجود و منصوب جمعا بمبلغ 150000000 )یکصدو پنجاه میلیون( ریال طبق نظریه کارش�ناس رس�می دادگستری کرمان 
ارزیابی و تقویم گردیده اس�ت را از طریق مزایده به فروش برس�اند لذا جلسه مزایده در مورخ 97/10/19 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر 
اجرای احکام شوراهای حل اختاف دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می گردد عاقمندان به خرید می توانند تا 
یک هفته قبل از جلسه مزایده از آپارتمان مذکوربه آدرس فوق بازدید و 10 درصد قیمت مورد نظر خود را به حساب سپرده دادگستری نزد 
بانک ملی مرکزی کرمان واریز و فیش آن را به همراه پیشنهاد کتبی در داخل پاکت درب بسته تحویل این اجرا نمایند بدیهی است کسی برنده 
مزایده شناخته می شود که بااترین قیمت را تقاضا نماید و در صورت انصراف برنده مزایده 10  درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
981 شعبه اول اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان کرمان

14- دادنامه
پرونده کاس�ه 9709983895100085  ش�عبه 1 ش�وراهای ح�ل اختاف گلباف تصمیم نهای�ی ش�ماره 9709973895100329 ، 1- آقای 
سیدمهدی کشفی فرزند سیدیحیی خواهان، به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان – خیابان شهدای پیرانشهر کوچه 17 
سمت چپ اولین منزل 2- شرکت حفاری دشت میناب کاشمر خوانده، با نمایندگی آقای حسن صادقی فرزند علی به نشانی مشهد مقدس، 
رضا شهر، حاشیه جاده سنتر مقابل معین درباری پاک 286 ، 3- آقای حسن صادقی فرزند علی خوانده، به نشانی مشهد مقدس- رضا شهر، 
حاشیه جاده سنتر مقابل معین درباری پاک 286 خواسته : الزام به ایفای تعهد )غیرمالی( مبنی بر گردشکار : به تاریخ 1397/08/28 پرونده 
کاسه پیوست تحت نظر است شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال ضمن اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای سیدمهدی کشفی فرزند سیدیحیی به طرفیت شرکت حفاری دشت 
میناب به نمایندگی آقای حسن صادقی فرزند علی به نمایندگی شرکت حفاری دشت میناب مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهد )غیرمالی( 
مبنی بر اجرای مفاد قرارداد 110/7 مقوم به 26/100/000 ریال خواهان توضیح داده است که شرکت مذکور )خوانده( با عقد قرارداد یک حلقه 
چاه در منطقه دق گلباف به شماره کاسه آبیاری 3437 تعهد نموده اند که چاه را به عمق 180 متر حفاری و لوله گذاری نمایند که به تعهد 
خود عمل ننموده بلکه تا عمق 150 متری اقدام و کار  را رها نموده اند و سی متر لوله باقی مانده را به سرقت برده اند خوانده علیرغم اباغ وقت 
رسیدگی از طریق انتشار روزنامه در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و ایحه دفاعیه ای به شورا ارائه ننموده است لذا شورا با توجه به اسناد و 
مدارک موجود در پرونده مستندا به مواد 221 و 222 قانون مدنی خوانده را به ایفای تعهد نسبت به حفاری 180 متر چاه طبق قرارداد مربوطه 
در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ از طریق انتشار آگهی قابل واخواهی در همین شورا و 

سپس پس از بیست روز پس از  آن تاریخ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
850 شورای 1 حل اختاف گلباف

15- دادنامه
پرون�ده کاس�ه 9709983895100084  ش�عبه 1 ش�وراهای حل اختاف گلباف تصمیم نهای�ی ش�ماره 9709973895100333 ، 1- آقای 
سیدمهدی کشفی فرزند سیدیحیی خواهان، به نشانی استان کرمان- شهرستان کرمان- شهر کرمان – خیابان شهدای پیرانشهر کوچه 17 
سمت چپ اولین منزل 2- آقای داوود دیانتی خوانده، به نشانی گلپایگان خیابان طالقانی کوچه نوری پاک 67 ، 3- شرکت ملی حفاری ایران، 
خوانده : با نمایندگی آقای داوود دیانتی به نشانی گلپایگان خیابان طالقانی کوچه نوری پاک 67 خواسته : الزام به ایفای تعهد )غیرمالی( مبنی 
بر گردشکار : به تاریخ 1397/08/28 پرونده کاسه پیوست تحت نظر است شورا با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند 
متعال ضمن اعام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای سیدمهدی کشفی 
فرزند سیدیحیی به طرفیت شرکت حفاری دشت میناب به نمایندگی آقای حسن صادقی فرزند علی به نمایندگی شرکت حفاری دشت میناب 
مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهد )غیرمالی( مبنی بر اجرای مفاد قرارداد 7 مقوم به علی الحساب 51/000/000  ریال خواهان توضیح داده 
است که خوانده در سال 1383 قراردادی مبنی بر حفر یک حلقه چاه به عمق210 متر در منطقه دق گلباف به شماره کاسه 3414 با اینجاب 
منعقد نمودند اما بدلیل کج شدن حفاری لوله ها پایین نرفت و قرار شد که مجددا در فاصله 300 متری اقدام به حفاری نمایند اما به تعهد خود 
عمل ننمودند خوانده علیرغم اباغ در شورا حاضر نگردیده و ایحه دفاعیه ای به شورا ارائه ننموده است لذا شورا موضوع را به کارشناسی 
ارجاع داده که خواهان گزارش کارشناسی را تایید و قبول نمود اما خوانده نسبت به گزارش کارشناس در موعد مقرر هیچگونه اظهارنظری به 
شورا ارائه ننموده است لذا شورا خواسته خواهان را مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 221 و 222 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به 
انجام تعهد منبی بر حفر چاه به اندازه 210 متر در منطقه دق  گلباف در حق خواهان محکوم و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز پس از اباغ از طریق انتشار آگهی قابل واخواهی در همین شورا و سپس پس از بیست روز پس از  آن تاریخ قابل تجدیدنظر در 

محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان کرمان می باشد.
840 شورای 1 حل اختاف گلباف

آگهی مزایده مجدد 
در پرونده کاس�ه 960176 اجرای شورا  اکبر گلشاهی فرزند حسین ساکن فشخام الماسان بموجب دادنامه شماره 9609975264300765 
ش�عبه سوم ش�ورای  حل اختاف صومعه س�را   بپرداخت مبلغ  20/430/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق سیده 
فاطمه باقری و پرداخت مبلغ 1/021/500  ریال بابت  نیم عشر دولتی محکوم گردیده در قبال یک دستگاه خودرو پیکان به شماره انتظامی 
296ق58-56 به شماره موتور 81500615 و شماره شاسی 11158100106 توقیف. و طبق نظر کارشناس بدنه اتاق دارای پوسیدگیهای وسیع و 
خوردگی بدنه، موتور خاموش نیاز به معاینه فنی و تغییر و تعمیر دارد، رنگ سفید، بدنه اتاق نیاز به بازسازی کامل و رنگ آمیزی دارد، سیستم 
انتقال نیرو، مستعمل و دارای نقص، تودوزی و داشبرد، مستعمل و استیکها 10 درصد کارکرده و جمعا به مبلغ 22/000/000 ریال بر به عنوان 
قیمت پایه براورد  و اینک برای تاریخ 1397/10/23 روز یکشنبه از ساعت 10 الی 11   واقع در صومعه سرا خیابان جعفری پشت پارک کودک 
پارکینگ جعفری   با حضور نماینده محترم دادستان محترم از طریق مزایده مجدد بفروش می رسد طالبین و خریداران می توانند پنج روز 
قبل از مزایده خودروی توقیف شده را بهمراه مامور اجرای دادگستری از نزدیک مشاهده و سپس در روز مزایده شرکت نمایند  هر کس که 
از قیمت پایه بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و خریدار باید فی المجلس 10 درصد قیمت پیشنهادی را بحساب سپرده 

دادگستری واریز و قبض را به اجرای شورا ارسال  نماید و مضافا  کلیه هزینه های اجرایی و غیره و... بر عهده خریدار می باشد 
ح  5544      مدیر اجرای شوراهای حل اختاف شهرستان صومعه سرا -  شعبانی

آگهی اباغ اخطاریه
شماره بایگانی شعبه 960684 تجدیدنظر خواه علی سقای خادم تجدیدنظر خواندگان علی اصغر علی صفایی نظر به اینکه نسبت به دادنامه 
9709971810300264-31/3/97 این دادگاه موضوع دعوی علی سقای خادم بطرفیت علی اصغر علی صفایی و غیره غیره تجدیدنظر خواهی 
شده و از طرفی تجدیدنظر خوانده مذکور بنام علی اصغر علی صفایی مجهول المکان اعام شده است لذا مراتب بدینوسیله به تجدیدنظر 
خوانده مجهول المکان مذکور را اباغ می شود نامبرده ظرف ده روز می توانند به دفتر این دادگاه مراجعه و نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر 

خواهی و ضمایم را دریافت نموده و به ان پاسخ دهند وگرنه پرونده بهمین صورت بدادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد .
ح  5545    مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بندرانزلی- عبداله پور

  آگهی مزایده 
 ش�ماره بایگان�ی ش�عبه 970110 برابر محتویات پرون�ده اجرایی کاس�ه م/970110 و به موج�ب رای ش�ماره 9609971838200075 مورخ 
1396/02/10 صادره از  شعبه دوم دادگاه عمومی  حقوقی فومن مبنی برحکم به فروش کلیه  اماک مورثی مرحوم محمود محب پور و تقسیم 
بهای حاصل از فروش اماک  مورثی فیما بین ورثه ، علیهذا این اجرا قصد دارد اماک ذیل را بر اساس قیمت پایه  به شرح نظریه کارشناسی 
هیات سه نفر مورخ 1397/05/09 طی مزایده حضوری  بفروش برساند. قطعه اول : یک قطعه زمین شالیزاری بمساحت  تقریبی عرصه  3700 
متر مربع  که در قسمتی از ان بمساحت تقریبی 270 مترمربع یک باب  ساختمان بلوک کرسی  لند مسکونی تقریبی 70 متر مربع مشتمل  بر 
سالن پذیرایی و آشپز خانه  این سرویس بهداشتی دواتاق خواب  سربندی از چوب  با شناژ افقی در تراز  فوقانی ، کف  بتن لیسه ای دارای  
کلیه امتیازات رفاهی می باشد. وحالیه درید آقای  سعید محب پور فرزند احدی از خواندگان بنام محمد محب پور قرار دارد و توسط ایشان 
احداث گردیده است الباقی زمین در سال زراعی 1397 زیر کشت برنج رفته است. با توجه  به شرایط زمانی  وموقعیت مکانی و بدون در نظر 
گرفتن اجرای طرح روی آن با وضعیت موجود ) عین مال ( با کاربری  شالیزاری مبلغ  به عدد 555/000/000 ریال معادل پنجاه و پنج میلیون 
و پانصد هزار تومان بر آورد ارزیابی گردیده است. قطعه دوم : یک قطعه  زمین به مساحت تقریبی عرصه  600 متر مربع  مشتمل  بر یک باب  
ساختمان آجری سربندی شده در رور  اجرای قرار کارشناسی نیمه تمام  بود که حالیه عرصه آن مشجر از اشجار غیر مثمر می باشد. که بر 
جاده آسفالته فومن  به از بر استقرار  دارد ساختمان احداثی نیمه تمام  ویایی متعلق به قاسم محب پورمی باشد. با توجه به شرایط زمانی  و 
با در نظر  گرفتن مختصات مکانی و شکل هندسی  و مقدار مساحت ملک نوع کاربری ، فاصله تا  شهر و کیفیت شوارع دسترسی به شهر و 
مراکز تجاری بدون  در نظر گرفتن  ساختمان مبلغ به عدد 480/000/000 ریال معادل   چهل و هشت میلیون تومان بر آورد ارزیابی گردیده 
است. قطعه سوم : یک قطعه زمین مشجر از اشجار غیر مثمر به مساحت تقریبی 800 متر مربع واقع در جاده فومن به شفت- جاده  ازبر سه 
راهی شهدای هدایت پناه روستای شالده می باشد زمین مذکور که در پشت منزل احداثی نیمه تمام  استقرار دارد که چون  کل قطعه زمین  
در ید یک نفر بوده حالیه راه دسترسی بر اساس  تعرفه خواهانهای پرونده ) محکوم لهم ( از مسیر زمین ششصد متر مربع می باشد. با توجه 
به موقعیت ومختصات مکانی و ش�کل هندسی ملک ومقدار مس�احت ملک نوع کاربری باغ ، مبلغ عین مال کا به مبلغ 360/000/000 ریال 
معادل سی و شش میلیون  تومان بر آورد و ارزیابی  گردیده است. زمان برگزاری مزایده به تاریخ  1397/10/05 روز چهارشنبه ساعت 10الی 11 
صبح  درمحل   دفتر اجرای احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار می باشد. مزایده با حضورنماینده  دادستان عمومی و انقاب راس ساعت 
مقرراز قیمت پایه ارزیابی  شده شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد شد. متقاضیان  شرکت در  مزایده موظف  به واریز 10 
درصد قیمت  پایه  کارشناس�ی  در روز مزایده )  یک س�اعت قبل از  وقت مزایده ( بحس�اب سپرده دادگستری و ارائه  فیش واریزی  جهت  
شرکت درجلسه مزایده  خواهدبود. برنده مزایده  متعاقبا” مازاد10 درصد مبلغ  پیشنهادی  را به حساب  سپرده دادگستری  واریز ونسبت  به 
ارائه  فیش واریزی در روز مزایده  اقدام نموده  ومابقی  حداکثرظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خریداران 5 روز قبل از مزایده می توانند 

ضمن هماهنگی با دفتراجرایی ازملک موصوف  بازدید و سپس  درمزایده  شرکت نمایند این آگهی  فقط  دریک نوبت منتشرخواهد شد.
ح  5546   شعبه  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فومن

 آگهی حصر وراثت
 آقای / خانم انوشیروان رحیمی به شماره شناسنامه 162 فرزند ولی اله از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده 
که شادروان  ولی اله رحیمی دو گاهه فرزند حاجی رستم در تاریخ 1397/7/30 در شهرستان رودبارفوت نموده  است و ورثه آن مرحوم  به 
شرح  ذیل تعرفه شده اند :1- انوشیروان رحیمی شماره شناسنامه 162 نام پدر ولی اله نسبت پسرمتوفی2- سهیا رحیمی  دو گاهه شماره 
شناسنامه 1425 نام پدر ولی اله نسبت دخترمتوفی 3- سیمین رحیمی دوگاهه شماره شناسنامه 1480 نام پدر ولی اله نسبت دختر متوفی 
4-  پروانه رحیمی دوگاهه شماره شناسنامه 50 نام پدر ولی اله نسبت  دختر متوفی 5-  بهاره رحیمی دوگاهه شماره شناسنامه 2650242248 
نام پدر ولی اله نسبت دختر متوفی 6-  مژگان رحیمی دوگاهه شماره شناسنامه 4 نام پدر ولی اله نسبت  دختر متوفی 7-  شهربانو اصغری  
تکلیمی شماره شناسنامه 425 نام پدر ابوالقاسم نسبت   همسر متوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه 
دادخواس�ت وانجام تش�ریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 185/3/97ح مفاد درخواست مزبور  را در یک نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر 
شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف رودبار 

تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5547   قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 خانم  قدم خیر سر دیوند چگینی به شماره شناسنامه فرزند  یونس از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده 
که شادروان  شفیع کشاورز تقوائی فرزند محرمعلی در تاریخ 96/9/08 در شهرستان لوشان فوت نموده است و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل 
تعرفه شده اند :1- مرتضی کشاورز تقوائی شماره شناسنامه 22 نام پدر شفیع نسبت پسر متوفی 2-  سجاد کشاورز تقوائی شماره شناسنامه 
45 نام پدر شفیع نسبت پسر متوفی 3-  سهیا کشاورز تقوائی شماره شناسنامه 5 نام پدر شفیع نسبت  دختر متوفی 4-  قدم خیر سردیونه 
چگینی ش�ماره شناسنامه 403 نام پدریونس نسبت همسرمتوفی 5- نرجس پیرمردوند چگینی شماره شناسنامه 193 نام پدر نوروز علی 
نسبت مادر متوفی 6-  محرمعلی کشاورز تقوائی شماره شناسنامه 3 نام پدرحسینعلی نسبت پدرمتوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه 
دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 195/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 

سوم شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5548    قاضی شورای حل اختاف شعبه سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
خانم   سکینه بازیار کپته به شماره شناسنامه فرزند محمداز این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که شادروان 
علی بیک زاده کپته فرزند  سمیع در تاریخ 97/08/03 در شهرستان  رستم آباد فوت نموده است و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده 
اند :1- عرفان  بیک زاده  کبته شماره شناسنامه 2650284900 نام پدر علی  نسبت پسرمتوفی 2- عارف بیک زاده  کبته شماره شناسنامه 
2650284900 نام پدر علی  نسبت پسرمتوفی 3- سکینه بازیار کپته شماره شناسنامه 4324429741 نام پدر محمد نسبت همسر متوفی4- 
مستان راعی کپته شماره شناسنامه9- 265912611 نام پدر علی  اوسط نسبت مادر متوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. 
اینک پس از ماحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 190/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  می 
نماید چنانچه هر ش�خص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباش�د از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه  به دفتر شعبه 3 شورای حل 

اختاف رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5549    قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای  صدراله محرم پور کایه به شماره شناسنامه 461فرزند مروتعلی این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده 
که شادروان مروتعلی محرم پور کایه فرزندعیسی در تاریخ 1397/09/08 در شهرستان رودبارفوت نموده است و ورثه آن مرحوم  به شرح  
ذیل تعرفه شده اند :1- صدراله محرم پور کایه شماره شناسنامه 461 نام پدر مروتعلی  نسبت  پسر متوفی  2- علی اکبرمحرم پور کایه 
شماره شناسنامه 508 نام پدر مروتعلی  نسبت  پسر متوفی 3-عبداه محرم پور کایه شماره شناسنامه 529 نام پدر مروتعلی  نسبت  پسر 
متوفی 4- ماه جهان حسینی نژاد کایه شماره شناسنامه 234 نام پدر  سلطانعلی  نسبت همسر متوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه 
دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 193/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  

سوم شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید.درغیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5550    رئیس دادگستری وقاضی شورای حل اختاف شعبه  سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 خانم س�میرا ابراهیم نژاد به ش�ماره شناس�نامه 5559 فرزند داود این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح داده که 
شادروان  داود ابراهیم نژاد بهمدانی فرزندعیسی در تاریخ 97/06/02 در شهرستان رودبارفوت نموده است و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل 
تعرفه شده اند :1- محمد ابراهیم نژادشماره شناسنامه 3383 نام پدر داود نسبت  پسر متوفی 2-  مصطفی ابراهیم نژادشماره شناسنامه 
1799 نام پدر داود نس�بت  پس�ر متوفی 3-  س�میه ابراهیم نژادشماره شناس�نامه 5559 نام پد داود نسبت  دخترمتوفی4- هاجر فروتن 
پهمدانی شماره شناسنامه 1108 نام پدر ذبیح اله نسبت مادر متوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه 
دادخواس�ت وانجام تش�ریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 194/3/97/ح مفاد درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر 
شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  شورای حل اختاف رشت تسلیم 

نماید.درغیراینصورت گواهی حصر وراثت برابردرخواست صادر خواهد شد.
ح  5551    رئیس دادگستری وقاضی شورای حل اختاف شعبه  سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای/ خانم  مس�لم  عبدلی  کلش�تری به ش�ماره شناسنامه 1374 فرزند مسیح این شورا در خواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین  
توضیح داده که شادروان   گل چهره اصغری طلب آرزومند فرزند خانعلی در تاریخ 1396/9/8 در شهرستان رودبارفوت نموده است و ورثه 
آن مرحوم  به شرح  ذیل تعرفه شده اند :1- مسلم عبدلی  کلشتری شماره شناسنامه 1374 نام پدر مسیح نسبت پسر متوفی  2-  مختار 
عبدلی  کلشتری شماره شناسنامه 1432 نام پدر مسیح نسبت پسر متوفی 3-  عقیل عبدلی  کلشتری شماره شناسنامه 1528 نام پدر مسیح 
نسبت پسر متوفی  4-  مرتضی عبدلی  کلشتری شماره شناسنامه 89 نام پدر مسیح نسبت پسر متوفی 5-  محسن عبدلی  کلشتری شماره 
شناس�نامه 41 نام پدر مس�یح نسبت پسر متوفی  6-  محمود عبدلی  کلشتری شماره شناسنامه 1939 نام پدر مسیح نسبت پسر متوفی  
7-  خدیجه عبدلی  ش�ماره شناس�نامه 1308 نام پدر مسیح نسبت  دختر متوفی 8-  پوران عبدلی  کلشتری شماره شناسنامه 1869 نام 
پدر مسیح نسبت  دخترمتوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی 
و ثبت آن  به شماره 187/3/97/ح مفاد درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی  نزد اوباش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  سوم شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید.درغیراینصورت گواهی 

حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5552    رئیس دادگستری وقاضی شورای حل اختاف شعبه  سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای/ خانم  مهدی گودرزوند چگینی به شماره شناسنامه 1609 فرزند  جانعلی این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  توضیح 
داده که شادروان زینب کلهر چگینی فرزند  محمد در تاریخ 1393/1/19 در شهرستان رودبارفوت نموده است و ورثه آن مرحوم  به شرح  ذیل 
تعرفه شده اند :1- مهدی گودرزوند چگینی  شماره شناسنامه 1609 نام پدر جانعلی  نسبت دخترمتوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا ورثه 
دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 188/3/97/ح مفاد درخواست مزبوررا در یک 
نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  

سوم شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید.درغیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
 ح  5553    رئیس دادگستری وقاضی شورای حل اختاف شعبه  سوم شهری رودبار- بهزاد براری

آگهی حصر وراثت
 آقای/ خانم  داود قربانی حقیقت نژاد به ش�ماره شناس�نامه 2567 فرزند لطف اله این ش�ورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  
توضیح داده که شادروان  فاطمه غواص گل کار فرزند  رحمن در تاریخ 1397/9/8درشهرستان رودبارفوت نموده است و ورثه آن مرحوم  به 
شرح  ذیل تعرفه شده اند :1- رمضان قربانی  حقیقت نژاد رشتی  شماره شناسنامه 109 نام پدر لطف اله  نسبت پسر متوفی 2-  داود قربانی  
حقیقت نژاد شماره شناسنامه 2567 نام پدر لطف اله  نسبت پسر متوفی3- مرضیه قربانی  حقیقت نژاد رشتی  شماره شناسنامه 23863 نام 
پدر لطف اله  نسبت  دخترمتوفی 4-  ثریا قربانی حقیقت نژاد رشتی  شماره شناسنامه 1496 نام پدر لطف اله  نسبت دخترمتوفی 5- مریم 
قربانی  حقیقت نژاد رش�تی  ش�ماره شناسنامه 2243 نام پدر لطف اله  نسبت دخترمتوفی 6-  معصومه قربانی  حقیقت نژاد رشتی شماره 
شناسنامه 2242 نام پدر لطف اله  نسبت دخترمتوفی 7-  جمیله قربانی  حقیقت نژاد رشتی  شماره شناسنامه 2241 نام پدر لطف اله  نسبت  
دخترمتوفی8- صفیه قربانی  حقیقت نژاد رشتی  شماره شناسنامه 189 نام پدر لطف اله  نسبت  دخترمتوفی و به غیر از وراث نامبرده  باا 
ورثه دیگری ندارد. اینک پس از ماحظه دادخواست وانجام تشریفات قانونی و ثبت آن  به شماره 186/3/97/ح مفاد درخواست مزبوررا در 
یک نوبت آگهی  می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی  نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه  

سوم شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید.درغیراینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  5554    رئیس دادگستری وقاضی شورای حل اختاف شعبه  سوم شهری رودبار- بهزاد براری

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9709980056300080 بایگانی 970103  شعبه 4 دادگاه  عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی  شماره 9709970056300990   
خواهان:  آقای بانک دی   با وکالت خانم مهسا شاهوار فرزند محمدرضا  به نشانی استان گلستان  شهرستان گرگان  گرگان خیابان شالیکوبی 
مجتمع صدرا ط4 واحد 403 خواندگان: 1. خانم راضیه مزیدی فرزند مهرعلی به نشانی استان گلستان شهرستان علی آباد علی اباد خ ورزش 
جنت 3 مجتمع نعمتی ط3 ،  2. آقای علیرضا صادقی فرزند محمدرضا به نشانی استان گلستان شهرستان علی اباد علی آباد  مجتمع دامداری 
ها  مرغداری علیرضا صادقی 4. خانم هاجر تخم ا فش�ان  فرزند رمضانعلی  به نش�انی ا س�تان گلستان شهرستان علی اباد  علی آباد بلوار  
دانشگاه دانش 1 مجتمع شفق  4.  خانم الهام حاجیلری فرزند اسماعیل به نشانی استان گلستان شهرستان گرگان گرگان شالیکوبی  عدالت  
8  ساختمان سروش  خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ... 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه  در خصوص 
دادخواست  بانک دی با وکالت  خانم مهسا شاهوار به طرفیت خانم ها و  آقایان 1. الهام حاجیلری فرزند اسماعیل 2 . راضیه مزیدی  فرزند  
مهرعلی  3. هاجر تخم افش�ان فرزند رمضانعلی  4. علیرضا صادقی فرزند محمدرضا به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 704/968/674  ریال  به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1397/02/26 لغایت وصول و خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی 
و حق الوکاله بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته به دالت قرارداد شماره 168689  مورخ 1396/03/27  خوانده  ردیف اول با تعهد 
و ضمانت دیگر خواندگان اقدام به اخذ تسهیات از بانک نموده ولیکن نامبردگان در جهت بازپرداخت بدهی خویش و تادیه  حقوق موکل ا 
قدامی ننموده اند لذا تقاضای رسیدگی  و صدور  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان را از دادگاه دارم. خواندگان با  وصف اباغ قانونی ا 
خطاریه در جلسه دادرسی حضور نیافته ایحه ای   نداده و وکیلی معرفی نکرده اند علی هذا با عنایت به قرارداد صدر ااشاره   که نماد آزاده 
طرفین بوده و با یادآوری حاکمیت قراردادها بر روابط افراد و  اینکه امضای ذیل سند فرد را مکلف به پذیرش آثار امضای خویش می نماید و 
در این خصوص به جهت عدم تعرض به اصالت  سند از سوی خواندگان مصون از هرگونه ایراد و ا عتراض باقی مانده و همچنین نظر به اینکه 
مستند مذکور بر اشتغال ذمه تضامنی خواندگان  نسبت به اصل و خسارت عدم ایفاء تعهد راجع به آن دالت داشته و هریک از طرفین مکلف 
به ایفای تعهد مطابق قرارداد منعقده می باشند که دلیلی بر سقوط تعهدات خود به و سیله وفا به عهد یا موجبات دیگر ابراز  نداشته اند لذا 
دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندگان خو استه خواهان راوارد تشخیص  و مستندا به مواد 519، 515، 503،  502، 303، 198 و 522  از 
قانون آئین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی  و  ماده 15 اصاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا   و ماده و احده قانون نحوه 
وصول  مطالبات بانک ها و ماده 7 قانون تسهیل ا عطاء تسهیات بانکیو ماده 16 قراردادمتنازع فیه که در صورت تاخیر در تادیه بدهی بانک 
)خواهان( را محق در وصول و مطالبه  کل طلب می  داند و همچنین ماده 15 که امکان مطالبه از ضامنین را نیز میسر ساخته است،  خواندگان 
را به پرداخت 674/ 704/968 ریال  بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 26/998/904 ریال و  حق الوکاله وکیل وفق تعرفه 
له خواهان محکوم می نماید  در ارتباط با خسارت تاخیر تادیه اگرچه قاعده کلی در حقوق ما اثبات مطالبه داین  از مدیون بااخص  در موضوع 
تعهدات و  جه  نقد می باشد و لیکن مستفاد از قوانین صدر ااشاره و ماده 24 از قرارداد مانحن فیه این دادگاه معتقد است که می بایست  بر اساس 
مفاد اسناد و قرارداد  تنظیمی  که بین طرفین ازم ااتباع می باشد نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات ا قدام شود چرا که   وفق ماده 13 قرارداد 
متنازع فیه موعد انجام تعهد قراردادی و  سررسید معین بوده و بدهکار می بایست تا پایان مدت آن را انجام می داد و در این خصوص هیچ نیازی به 
اثبات مطالبه   آن از  مدیون ندارد لذا با تدقیق در قرارداد و شرح دادخواست  خواهان از آنجایی که خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/02/26  مورد 
نظر و محاسبه خواهان قرار گرفته و نسبت به باقی مانده از  فردای تاریخ مذکور 1397/02/27  لغایت اجرای حکم  به پرداخت  خسارت تاخیر تادیه  
وفق فرمول مندرج در ذیل ماده 13  قرار دارد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی  تلقی که ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در  این  شعبه و پس از انقضای  واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان گلستان می باشد. 
453 دادرس حقوقی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان 

دادنامه 
نظر به اینکه  در پرونده کاسه 961094 بایگانی 961094  موضوع شکایت عبداناصر افسانه علیه ناصر مطلبی با موضوع ایراد صدمه بدنی ناشی از 
تصادف رانندگی  دادنامه شماره 9709971811500851  به تاریخ 1397/5/28  صادر شده است و آقای ناصر مطلبی در محل شناسایی  نشده است 
لذا دادنامه  صادره به شرح ذیل به نامبرده اباغ  چنانچه ا عتراض دارد ظرف 30 روز از تاریخ  اباغ مراتب ا عتراض را کتبا به این شعبه ا عام دارد. 
پرونده کاسه 9609981811500970 شعبه  دوم دادگاه  عمومی بخش کماان )101 کیفری دو سا بق(  تصمیم نهایی  شماره 9709971811500851   
1. آقای  ناصر مطلبی علمداری  فرزند علی  اکبر  متهم  به نشانی تبریز هادی شهر خیابان وایت فقیه کوچه شهید علومی  2. آقای عبدالناصر    
افسانه فرزند صفرقلی شاکی به نشانی استان گلستان  شهرستان گنبد کاوس شهر گنبد کاووس  روستای هیوه چی باا جنب مسجد منزل شخصی  
3. خانم محیا افسانه فرزند عبدالناصر  شاکی با  وایت آقای عبدالناصر افسانه فرزند صفرقلی به نشانی استان گلستان شهرستان گنبدکاووس  
شهر گنبد کاووس روستای  هیوه چی  باا جنب مسجد منزل شخصی 4 .  خانم طیبه هوه جی فرزند ناصر شاکی به نشانی گنبد  کاووس روستای 
هیوه چی باا  جنب مسجد منزل شوهری عبدالناصر  افسانه  5. آقای جمیل افسانه فرزند عبدالناصر شاکی با وایت آقای  عبدالناصر افسانه فرزند  
صفرقلی به نشانی استان گلستان  شهرستان  گنبد کاووس  شهر گنبد کاووس روستای هیوه  چی   باا جنب مسجد منزل شخصی  6.  خانم انه 
هیوه چی فرزند حاجی مراد شاکی به نشانی استان گلستان  شهرستان گنبد کاووس شهر  گنبد کاووس  روستای آق  چلی سفلی کوچه بوستان 
منزل ناصر هیوه چی  اتهام: ایراد صدمه بدنی غیر  عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به وصف فقدان گواهینامه رانندگی   گردشکار: با 
عنایت به محتویات پرونده  می گردد شکات  1.  آقای عبدالناصر افسانه  فرزند  صفرقلی اصالتا  و به و ایت از  محیا و جمیل و طیبه افسانه فرزندان 
عبدالناصر 2. خانم انه هیوه چی  فرزند  حاجی مراد  شکایتی تحت عنوان بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی  غیر عمدی علیه 
آقای ناصر مطلبی  علمداری فرزند   علی ا کبر مطرح نموده اند ک ه پس از دستور قضایی  و انجام تحقیقات  اولیه توسط مرجع انتظامی پرونده 
جهت ادامه رسیدگی   به ا ین ارسال گردید  دادگاه با توجه به شکایت شکات و گواهی پزشکی قانونی نظریه افسر کاردان فنی و  عدم حضور متهم  
به رغم احضار و پس از  جری  تشریفات قانونی ختم دادرسی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به  صدور رای می نماید. 
رای دادگاه به حکایت از مندرجات پرونده  آقای ناصر مطلبی علمداری  فرزند علی اکبر فعا غائب  متهم  به ایر اد صدمه بدنی غیر  عمدی ناشی 
از بی ا حتیاطی در امر رانندگی با و سیله نقلیه موتوری با وصف فقدان گواهینامه نسبت به شکات  1.  آقای  عبدالناصر افسانه فرزند صفرقلی به  
وایت قهری از  محیا افسانه فرزند عبدالناصر  2.  خانم انه هیوه چی فرزند حاجی مراد  می باشد دادگاه با التفات به جمیع اوراق پرونده  نظر به اعام 
شکایت  شاکیان علیه متهم مزبور مبنی بر مطالبه دیه  گزارش ا ولیه تنظیمی مورخ 96/07/03  مرجع نیروی انتظامی به شرح برگ 1 الی 9 پرونده 
نظریه پزشکی قانونی پیوست پرونده  نظریه افسر  کاردان فنی تصادفات راهور که مصون  از اعتراض باقی مانده و با  اوضاع و احوال مبین قضیه 
مباینتی ندارد  عدم حضور متهم  در دادگاه در رد بزه انتسابی  که همگی  دالت بر وقوع بزه از  ناحیه متهم دارد بنابراین بنا به مراتب فوق  بزهکاری  
و تقصیر مشارالیه در  حد اتهام معنونه نزد محکمه ثابت محرز و مسلم  است و با ا عام ا ینه  جرم حادث شده در حکم شبه عمدی است بنابراین 
دادگاه ا و ا از جهت جنبه خصوصی جرم  با عنایت به مطالبه دیه از سوی شاکیان به استناد  مواد 559، 569  و 714 و 709  از قانون مجازات اسامی 
مصوب 92/2/1  متهم را به تادیه 1.  جمعا سه درصد دیه کامل انسان بابت جراحت بخیه شده پیشانی )دامیه( و  آثار باقیمانده آن بر روی صورت  2. 
یک و نیم هزارم دیه کامل انسان بابت  کبودی ساق پای چپ در  حق  شاکیه خانم ا نه هیوه چی  و 1. چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل 
ا نسان بابت شکستگی  ثلث  میانی استخوان ران چپ که تحت کشش استخوانی از  ناحیه فوقانی ساق پای چپ قرار گرفته و به طور مطلوب التیام 
یافته است. 2. یک درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب نسخ نرج ناحیه فوقانی ساق پای چپ در حق محیا افسانه محکوم می نماید. مهلت 
پرداخت دیه ظرف مدت دو سال از تاریخ تصادف است . در ضمن متهم  مکلف است در  هر سال نصف دیه را در حق شاکی پرداخت نماید. معیار 
جهت پرداخت قیمت زمان  تادیه است ثانیا از جهت جنبه  عمومی جرم به استناد  مواد 717 و 718  از قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات مصوب 
1375/3/2  به تحمل هشت ماه و بیست روز حبس تعزیری  و  دو سال ممنوعیت از  رانندگی با و سیله نقلیه موتوری محکوم  می نماید اما با عنایت 
به فقدان سابقه  کیفری  مجازات حبس وی را با رعایت مواد 19، 68 بند پ   ماده 83  و بند پ  ماده 86  قانون مجازات اسامی به پرداخت مبلغ 
سی و شش میلیون ریال  جزای نقدی جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می نماید اما در خصوص شکایت 1. آقای عبدالناصر افسانه فرزند 
صفرقلی اصا لتا و همچنین به و ایت از  جمیل و طیبه افسانه  2. محمد مهدوی فرزند  محمدرضا علیه متهم  فوق الذکر  دایر بر ایراد صدمه بدنی  
غیر  عمدی ناشی از بی احتیاطی  در امر   رانندگی نظر به اینکه  شاکیان به رغم اباغ  به پزشکی قانونی مراجعه ننموده و گواهی پزشکی خود را ارائه 
ننموده اند در  حالیکه  یکی از ارکان بزه انتسابی  مصدومیت غیر مقصر حادیه می باشد بنابراین دادگاه بنا بر مراتب مذکور و  به لحاظ   عدم کفایت 
ادله اثباتی مستندا به بند الف ماده 340  و ماده 265  از قانون آئین دادرسی  کیفری  مصوب 92/12/4 قرار منع تحقیب صادر و ا عام می  دارد. آراء 
صادره  حضوری  محسوب توجها به مواد 426- 427- 431  قانون آئین دادرسی کیفری  مصوب 92/12/4  ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل  

تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم  تجدید نظر  استان گلستان می با شد. 
393 رئیس شعبه دوم دادگاه  عمومی بخش کماان 

 دادنامه 
پرونده کاسه 9709981721000361 شماره بایگانی 970366  شعبه  دهم  شورای حل اختاف مجتمع شهید قدوسی  شهرستان گرگان  تصمیم 
نهایی  شماره 9709971721000771  خواهان : آقای زاهد صابری فرزند   احمد  به نشانی ا ستان گلستان  شهرستان  علی  آباد  علی آباد  خیابان  
روستای قره باغ  کوچه شهید احمد نظری  خواندگان:  1.  آقای حسین دزیانی فرزند محمدتقی به نشانی ا ستان گلستان  شهر گرگاب ولیعصر   عدالت 
8   جنب کمیته امداد مجتمع زر دژ  2. آقای حسین گزی   حسین آباد فرزند  حبیب اله به نشانی ا ستان گلستان  شهرستان گرگان  گرگان شهرک 
امام   بین کوچه 5 و 7 نمایشگاه اتومبیل مدرن  3. آقای اسماعیل  خوارزم  فرزند  غام به نشانی استان گلستان  شهرستان گرگان شهر گرگان گلشهر 
شمالی یکم بعد از مجتمع بهار منزل شخصی  3. آقای عباس باقری به نشانی  مجهول المکان خو استه ها: 1. الزام به تنظیم سند خودرو  2. مطالبه 
خسارت دادرسی  3. اثبات وقوع بیع  رای قاضی شورا  در خصوص دعوی آقای زاهد صابری فرزند احمد به طرفیت  خواندگان  1. آقای حسین دزیانی  
فرزند محمدتقی  2. اسماعیل  خوارزم فرزند غام  3. حسین گزی حسین آباد فرزند حبیب ا... 3. عباس باقری به خواسته اثبات  وقوع بیع و الزام 
تنظیم سند رسمی  یک دستگاه خو درو  سمند مدل 1391 به شماره انتظامی 69س456-66  و مطالبه خسارت دادسی مقوم به 140/000/000  ریال  
خواهان به موجب دادخواست و مستندات ابرازی  شامل قولنامه های  ا یادی قبلی و سند مالکیت و فاکتور فروش خودرو و  سند رسمی وکالت کاری 
جهت تعویض  پاک  خودرو به خاصه توضیح  داده به استناد مبایعه نامه پیوست خودروی موضوع دعوی را با پاک قبلی 59- 543ب34  از خوانده  
ردیف دوم آقای اسماعیل خوارزم خریداری نموده و ثمن معامله پرداخت  گردیده سند خودرو به نام خوانده  ردیف ا ول آقای حسین دزیانی می باشد  
با وصف درخواست   مکرر خواندگان از حضور در دفترخانه جهت انتقال سند خودرو امتناع می نمایند در خواست رسیدگی   و صدور حکم بر مبنای 
خو استه را دارد   با عنایت به مندرجات پرونده مفاد دادخواست و  مندرجات قولنامه های ابرازی و حسب مندرجات فاکتور فروش خودرو  تاییدیه نقل 
و انتقال خو درو  از سوی پلیس راهور و استعام واصل از پلیس راهور  که خودرو موضوع دعوی با پاک قبلی 543ب34- 59  به نام  خوانده  ردیف 
ا ول آقای حسین دژیانی می باشد و حسب مندرجات سند رسمی   وکالت کاری با حق توکیل به غیر به شماره 18101  مورخه 1397/01/26 تنظیمی 
دفتر اسناد رسمی   شماره 43 گرگان موضوع   وکالت خواندگان ردیف اول و دوم  آقایان حسین دزیانی و اسماعیل خوارزم به خواهان و سند رسمی 
وکالت کاری به شماره 22759  مورخه 1393/02/08 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 43 گرگان  موضوع  وکالت با حق توکیل به غیر در خصوص 
خودروی موضوع دعوی و سند آقای حسین دزیانی به آقای عباس خو ارزم جهت تعویض پاک و سند رسمی  وکالت کاری شماره 27018  مورخه 
1393/10/1 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 43  گرگان  که به موجب سند اصاحی شماره 35510  مورخه 1395/02/05  تنظیمی دفتر اسناد 
رسمی شماره 43 گرگان اصاح گردید موضوع وکالت  کاری  با حق توکیل به غیر آقای عباس خوارزم به  آقای اسماعیل خوارزم و سند رسمی  وکالت  
کاری  با حق توکیل به غیر به شماره 18101  مورخه 1397/01/26 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 43 گرگان موضوع  وکالت خواندگان  ردیف 
اولو دوم آقای   حسین دز یانی و اسماعیل خوارزم به خواهان در خصوص  خودروی موضوع دعوی و حسب استعام واصل از پلیس راهور خودروی 
موصوف با پاک جدید به شماره 69- 456س66 به  نام خواهان می باشد نظر به اینکه  خوانده  ردیف اول آقای حسین دزیانی که سند مالکیت خودر 
به نام وی بوده است با حضور در جلسه رسیدگی شورا اعام داشته خودروی مورد دعوی را به آقای عباس  باقری خوانده  ردیف چهارم فروخته است 
و خوانده  ردیف دوم آقای اسماعیل خو ارزم بیان داشته که خودروی موصوف را از آن حسین گزی خوانده  ردیف  سوم خریداری نموده استو مبایعه 
نامه مربوطه  را نیز ارائه نموده است لیکن مبایعه نامه  خرید خودرو از مالک آقای حسین دزیانی را ارائه ننموده است و با توجه به اظهارات  آقای حسین 
دزیانی مالک خودرو مبنی بر فروش  خودرو به آقای عباس باقری و ا ین که خواهان و خواندگان  ردیف دومو سوم مدرکی که دالت بر وقوع بیع نسبت 
به خودروی اختافی  بین آنان با مالک  )خوانده  ردیف اول( با خوانده  ردیف چهارم )آقای عباس باقری( و ا نتقل مالکیت خودرو از مالک به آنان نماید  
ارائه  ننموده و وکالت نامه  های  تنظیمی دالت بر بیع  ندارد و صرفا وکالت  کاری جهت تعویض پاک و امور اداری مربوط به خودرو را دالت می نماید 
واز طرفی با  عدم حضور خوانده  ردیف چهارمو عدم امکان تحقیق از وی  در خصوص انتقال مالکیت  خودرو از  مالک آقای حسین دزیانی به خواندگان 
ردیف دوم و سوم آقایان  اسماعیل خو ارزم و حسین گزی  حسین ا باد و  خواهان و عدم وجود مدارک محکمه پسند   در پرونده که دالت بر وقوع 
بیع و انتقال مالکیت  خودرو از مالک خودرو )آقای حسین دزیانی(  و یا از خوانده  ردیف چهارم  به خواندگان ردیف های دومو سوم و خواهان نماید 
و نظر به اینکه  با لحاظ مندرجات پرونده  صرف تعویض پاک قبلی خو درو به نام  خواهان به تنهایی دلیل کافی  جهت اثبات ا دعای خواهان و احراز 
بیع محسوب نمی شود و به طور خاصه این  که انتقال مالکیت  خودرو به ناقل صحیح  از مالک به خواهان احراز  نگردید و با ل حاظ نظریه مشورتی 
اعضاء شورا به صورتجلسه   مورخه 97/08/28 لذا دعوی خواهان  را وارد ندانسته و به استناد ماده 197  قانون آئین دادرسی  مدنی حکم به بطان 
دعوی صادر و ا  عام می دارد رای صادره  ظرف 20 روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی   شهرستان گرگان می باشد. 

دفتر پرونده از آمار  کسر و نسبت به اباغ  دادنامه  اقدام گردد. 
535 قاضی شعبه  دهم  شورای حل اختاف شهرستان  گرگان 

دادنامه 
ش�ماره پرونده ها 910998005630082  و 9209980056300199  پرونده های کاس�ه   910998005630082  و 9209980056300199   بایگانی 
911248  و 920272  شعبه 4 دادگاه  عمومی حقوقی  گرمان تصمیم نهایی  شماره 9709970056300942   خواهان ها: 1. آقای شیر احمد سجاد 
مرادقلی فرزند جانعلی با  وکالت آقای محمد نوروزی فرزند  شعبانعلی  به نشانی گرگان خ ولیعصر عج  پاساژ مرسل  طبقه دوم واحد 205، 2. آقای 
شیراحمد سجاد مرادقلی فرزند جانعلی  به نشانی گرگان روستای ا میرآباد خ محمدرسول اله ص جنب  مسجد پاک 570 ،   خواندگان:  1.  اداره 
ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان به نشانی گرگان خ ولیعصر ع چهارراه دادگاه ا نقاب  2. آقای محمد سارانی فرزند شیرعلی  به نشانی  سمنان 
میدان امام رضا مجتمع مسکونی  فومس بلوک 1 واحد 18 ، 3.  آقای مونسی شهرکی  فرزند فقیر با وکالت آقای اسمعیل رقانی فرزند قاسم به 
نشانی ا ستان گلستان گرگان خ و لیعصر  نبش عدالت 21 مجتمع کوروش  ط1  واحد 6 دفتر  وکالت محمد اسماعیل دائمی  4. آقای محمد سارانی 
به نشانی مجهول المکان  5. موقوفه  عام محمدعلی  خراسانی با تولیت محمد رسول 6. اد اره اوقاف و امور خیریه استان گلستان همگی به نشانی  
خیابان شهید رجایی جنب  کانتری 13 اداره او قاف و امور خیریه  استان گلستان )شهرستان گرگان( 7.  اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 
گرگان به نشانی گرگان  8.  آقای موسی شهرکی  فرزند شیرعلی  به نشانی گرگان  روستای امیرآباد خ محمدرسول اله پاک 579  خواسته ها: 1. 
بطان معامله 2.  جلب ثالث )غیر مالی( رای دادگاه در خصوص دعوی آقای شیراحمد سجاد مراد قلی فرزند جانعلی  با وکالت آقای محمد نوروزی 
به طرفیت  آقای  1. محمد سارانی  فرزند شیرعلی  2. موسی شهرکی فرزند  3.  اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان گرگان به خواسته  تقاضای 
رس�یدگی   و صدور حکم  مبنی بر بطان مبایعه نامه فضولی مورخ 91/8/28  و همچنین ابطال س�ند معارض شماره 485940 به انضمام  کلیه   
خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ا برازی که خواهان در شرح دادخواست به این مطلب ا شا ره کرده است که مالک 
رسمی ششدانگ یک باب منزل مسکونی   و عرصه آن به مساحت  دویست و هفتاد و بیست صدم  متر مربع و اقع در امیرآباد گرکان می باشد 
اخیرا  متوجه شده است که خوانده  ردیف اول با سو ء استفاده  از حسن اخاق و با جعل  امضای وی  اقدام به انتقال نصف زمین مورد دعوی به 
خوانده  ردیف دوم تعیین آقای موسی شهرکی نموده است که ماا خوانده  ردیف دوم بر اساس مبایعه نامه مارالذکر موفق به اخذ سند مالکیت  به 
آن قسمت که مورد معامله فضولی واقع شده  است می گردد علی هذا  با توجه به آن  که معاوضه واقع شده یک معاوضه ای   فضولی می باشد و 
خواهان  آن را تنفیذ نکرده است چنین معامله ای باطل  در نهایت سند مالکیت  اصداری نیز فاقد ا عتبار است و تقاضای رسیدگی  و  صدور حکم  
مبنی بر بطان مبایعه نامه فضولی و همچنین  ابطال  سند مالکیت  معارض شماره 48594 را درخواست نموده است و شبیه  همین مطلب را وکیل 
خواهان به شرح صورتجلسه    مورخه 92/3/21 در جلسه رسیدگی  دادگاه بیان کرده است و چون بخشی از  عرصه ملک   مذکور وقف عام می 
باشد تقاضای جلب ثالث موقوفه  عام و متولی  آن و اداره اوقاف را نموده است و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را وکیل خواهان تقدیم نموده 
است و اد  اره اوقاف و امور خیریه ا ستان گلستان  و موقوفه عام محمدعلی خراسانی با تولید محمدرسول خراسانی را نیز طرف  دعوی قرار داده 
است و خو استه خود را جلب ثالث در پرونده کاسه بایگانی 911248   چهارم حقوقی گرگان مبنی بر ا بطال معامات احق  از جمله مبایعه  نامه 
شماره 7365  مورخ 91/8/28 و ا بطال سند معارض شماره ثبت 48594  به شماره ملک 83/391 اصلی بخش  سه ثبتی گرگان موضوع  ماده 
147  قانون ثبت بیان کرده است.  خواندگان ردیف اول و دوم ضمن دفاع و عدم پذیرش ادعای خواهان با ارائه اسناد رسمی  ا دعای   ملک نسبت 
به قدر السهم تعیینی که در سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه  زمین به مساحت 133/25  متر مربع با کسر سهام موقوفه عام به 
پاک 83/391-  اصلی بخش سه ذیل ثبت 48596  بنام محمد سارانی صادر و تسلیم شد طبق سند انتقال 7365  مورخ 91/8/28 دفترخانه 
74   گرگان به موسی شهرکی منتقل گردید و موضوع از رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گرگان استعام که نامبرده در پاسخ استعام  مورخ 
1393/7/19  که به شماره 1721- 93/7/20  ثبت دفتر دادگاه شده است )ص132 پرونده( موضوع را تایید و گواهی نموده است و در پاسخ استعام  
مورخ 1395/4/5 )ص167 پرونده( مالکیت خواهان را مطابق سند مالکیت   ششدانگ  اعیانی به انضمام  51 سهم مشاع از 600 سهم ششدانگ 
عرصه یک قطعه  زمین به مساحت 270/20  متر مربع دارای پاک 221 فرعی از 83 اصلی بخش سه گرگان از اراضی قریه امیرآباد ذیل ثبت 13261  
به نام شیراحمد سجاد مرادقلی  فرزند  جانعلی ثبت و صادر و ا عام نموده است و رئیس محترم وقت شعبه چهارم  طی قرار  کارشناسی   مورخه 
1395/5/4 به جهت انطباق   اسناد طرفین پرونده با  محل و تعیین مساحت ابعاد موقعیت و ترسیم کروکی  زمین  مورد ادعا و ا عام نظر  بابت  
وجود یا عدم وجود تعارض فی مابین اسناد طرفین و علت تعارض  موضوع را به کارشناسی ارجاع  که کارشناس منتخب ضمن حضور در  محل 
وقوع ملک واقع در روستای امیرآباد گرگان و ماحظه هر  دو سند  و مطابقت آن با اماک مورد دعوی  که  مشروح آن   در ص190   و سه برگ ذیل 
آن بیان شده است با تایید تعارض دو سند پاک ثبتی 391 فرعی به مساحت یکصد و سی سه متر مربع و بیست و پنج دسیمتر مربع را داخل 
در محدوده  پاک ثبتی 221 فرعی از 83  اصلی بخش سه ثبت گرگان  دانسته و سند مالکیت 221 فرعی از 83 اصلی را مقدم الصدور بیان کرده 
است  و در خصوص علت تعارض دو پاک ثبتی  طرفین    دعوی موضوع در صاحیت  اداره ثبت اسناد و اماک  شهرستان گرگان دانسته است و 
دادگاه  نیز به شرح تصمیم مورخ 96/8/8  برگ 205 پرونده  نماینده اداره ثبت گرگان را جهت اخذ توضیح  در  خصوص  علت تعارض در خصوص 
پاک های ثبتی فوق الذکر احضار که نامبرده به شرح ایحه 1392 مورخه 97/5/15   و پیرو آن ایحه تکمیل مورخه 97/5/25  و پاسخ استعام 
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گرگان که به شماره 1533  مورخه 97/5/25  ثبت دفتر دادگاه شده است موضوع تعارض اسناد رسمی  رسمی را 
در صاحیت اداره ثبت اسناد و اماک و هیات نظارت استان دانسته و چنانچه تعارض دو پاک مورد نظر باشد مالکین پاک  های مذکور را جهت 
معاینه محل و کارشناسی به اداره ثبت اسناد و اماک  محل ارشاد و راهنمایی فرمایند علی هذا با توجه  به  مراتب و بررسی محتویات پرونده اوا 
در  خصوص  خو استه خواهان مبنی بر بطان مبایعه   نامه فضولی مورخ 91/8/28  و افزایش خو استه به صدور حکم بر بطان معامات ا حق 
از جمله  مبایعه نامه شماره 7365  مورخ مذکور نظر به اینکه خوانده  ردیف اول در دفاع  معامله را اصالت از جانب خود دانسته است و مدارک و 
اسناد مالکیت ارائه کرده است و مضافا به اینکه خواهان در اثن ا رسیدگی    با طرح ادعای جعل  امضاء و اثر انگشت از دعوی فضولی بودن معامله 
انجام گرفته عدول نموده است  زیرا بیع  فضولی آنست که  از طرف مالک انجام گرفته باشد نه این  که شخصی معامله را برای خود با  وصف  مالک 
بودن انجام داده باشد  لذا خواهان دلیلی بر اثبات  فضولی بودن معامله ارائه نکرده است بلکه بر خاف آن طرح دعوی  نموده است علی هذا دادگاه 
ادعای خواهان را بادلیل  تلقی نموده و با عنایت  به اصل لزوم معامات با ا ستناد به ماده 1257  قانون مدنی و ماده 197  قانون آئین دادرسی 
مدنی دادگاه های  عمومی و انقاب  حکم به بی حقی صادر و ا عام می نماید.  ثانیا در خصوص ابطال سند معارض شماره 48594  موضوع  پاک 
ثبتی 391 فرعی از 83  اصلی که به نام آقای  محمد سارانی فرزند شیرمحمد خوانده  ردیف  اول صادر  شده است دادگاه   با توجه به ایحه قانونی 
راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد  مالکیت  معارض  و با استناد به ماده 3  اصاحی قانون مذکور و  با عنایت به نظریه رئیس اداره ثبت اسناد و اماک  
گرگان مالکین پاک   های مذکور جهت رفع اشتباهو صدور  سند اصاحی به اداره ثبت   اسناد و اماک  گرگان ارشاد و راهنمایی می شود و ا حراز 
صدور  سند معارض  با  هیات  نظارت ثبتی می باشد و در شرایط موجود دادگاه صالح به رسیدگی  نمی باشد  و با استناد به ماده 3 قانون راجع به 
اشتباهات ثبتی  و اسناد مالکیت معارض قرار عدم صاحیت   خویش به صاحیت   هیات نظارت ثبتی صادر و اعام  می نماید.  رای صادره حضوری  

و در خصوص حکم  به بی حقی ظرف  بیست روز پس از  اباغ قابل تجدید نظر خو اهی در محاکم محترم  تجدید نظر استان گلستان می باشد. 
550 دادرس شعبه 4 دادگاه حقوقی گرگان

آگهی اباغ رای 
حسب محتویات پرونده  کاس�ه بایگانی 960112  در خصوص ابراهیم مهدی 
پور  مطابق دادنامه بدوی  شماره  9709970260300339   مورخ 1397/07/28 
تعیین تکلیف و  اتخاذ تصمیم گردیده حکم مقتضی به نفع خواهان صادر شده 
است رای دادگاه    غیابی  است و از تاریخ اباغ قانونی  ظرف مدت دو ماه قابل 
واخواه�ی ب�ود النهایه  با عنایت به مراتب فوق با تجویز ذیل ما ده 302  قانون 
آئین دادرس�ی  مدنی بدینوس�یله مراتب از طریق نشر آگهی به نامبرده  و یا 
وکیل قانونی  وی اعام مبلغ گردد تا چنانچه اعتراضی دارند مراتب   را حداکثر  
ظرف مدت مقرر به ش�عبه سوم دادگاه  انقاب اسامی تهران واقع در خیابان 

شریعتی اول  خیابان معلم گزارش نمایند. 
58560 مدیر دفتر  شعبه سوم دادگاه انقاب اسامی  تهران 

آگهی 
با توجه به مطرح و رس�یدگی  بودن پرونده  به ش�ماره بایگان�ی 970121 دایر 
بر مش�مولیت اصل 49 قانون اساس�ی در خصوص آقایان 1.  رزاق  یدالهی  2.  
محمدرضا یدالهی  فرزند  رزاق به ش�ماره  کد ملی 0013734423، 3. آیدین 
یداله�ی  فرزن�د  رزاق ص�ادره از ته�ران  ب�ه ش�ماره ش ش  5422 کد ملی 
0077021363  ص�ادره از ته�ران در  ش�عبه  س�وم دادگاه انقاب اس�امی 
تهران  واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم وفق  ماده 73  قانون 
آئین دادرس�ی  دادگاه های عموم�ی و انقاب در امور مدنی مصوب 1379  
بدینوس�یله به نامبردگان اباغ می گردد حداکث�ر ظرف  مدت یک ماه از 
تاریخ نش�ر آگهی ش�خصا به شعبه س�وم  دادگاه انقاب اس�امی تهران  
مراجع�ه و یا  نماین�ده قانونی خود را معرفی  نماید. بدیهی اس�ت در غیر 
اینصورت  و پس از انقضای  مهلت مذکور طبق قانون به پرونده رس�یدگی  

خو اهد شد. 
58561 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی 
ب�ا توجه به مطرح و رس�یدگی  بودن پرونده  به ش�ماره بایگانی 970062 
دایر بر مش�مولیت اصل 49 قانون اساس�ی در خصوص  1. حس�ن بارفتنی 
2. ش�هریار پزدانی  3. فخری  4. زهرا  5. ربابه  6. منصوره خانم ش�هرت 
همگ�ی امین فرهادیان بهرام ش ش  591 در ش�عبه  س�وم دادگاه انقاب 
اسامی تهران  واقع در خیابان شریعتی ابتدای خیابان معلم وفق  ماده 73  
قانون آئین دادرس�ی  دادگاه های عموم�ی و انقاب در امور مدنی مصوب 
1379  بدینوس�یله به نامب�ردگان اباغ می گردد حداکثر ظرف  مدت یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی شخصا به شعبه سوم  دادگاه انقاب اسامی تهران  
مراجع�ه و یا  نماین�ده قانونی خود را معرفی  نماید. بدیهی اس�ت در غیر 
اینصورت  و پس از انقضای  مهلت مذکور طبق قانون به پرونده رس�یدگی  

خو اهد شد. 
58562 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ وقت رسیدگی 
   کاسه پرونده: 920090  وقت رسیدگی: 97/11/30 ساعت 9 صبح  خواهان: 
س�تاد اجرای�ی فرمان حضرت ام�ام )ره(  خوانده : راش�ی زن�ده دل کلیمی 
-  پنهاس یاس�مه )مالمه(  - هدایت اله زنده دل – علویه ش�هربانو اجاقی -   
عباس اجاقی غزل باش – مصطفی فرزانه   خواسته: ابطال سند شماره 151158  
م�ورخ 56/2/6  و 159555  م�ورخ 96/7/12   دفترخان�ه 30 تهران  و س�ند 
وکالت 56969  مورخ 69/2/3  دفترخانه 155 تهران و صدور  س�ند مالکیت 
به نام ستاد ا جرایی در راستای  ایین  نامه   رسیدگی  به پرونده های اصل 49 
دادخواستی بش�رح فوق الذکر به شعبه چهارم دادگاه انقاب اسامی تهران 
ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده است که بعلت مجهول المکان 
بودن خواندگان حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت از 
طریق جراید  آگهی می گردد تا ایشان در دادگاه حاضر و ضمن دریافت نسخه 
ای از دادخواست و ضمائم در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه دادگاه 

واقع در تهران خیابان شریعتی خیابان معلم حاضر گردد. 
58563 - مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه انقاب اسامی تهران 

اباغیه 
  ب�ا توجه ب�ه  اینکه پرونده کاس�ه 970199  در خصوص موتورس�یکلت  
مکش�وفه به ش�ماره انتظامی 96115- ایران 116 به عن�وان باصاحب   در  
اج�رای آئین نامه نحوه رس�یدگی  به پرونده ه�ای موضوع اصل 49 قانون 
اساس�ی در ش�عبه  چهارم دادگاه انقاب اس�امی تهران واق�ع در تهران  
خیابان ش�ریعتی خیابان معلم مطرح رسیدگی  است بدینوسیله به مدعی  
مالکیت موتورس�یکلت  مزبور اباغ می گردد در تاریخ 97/11/29 س�اعت 
10 صبح با در دس�ت دادش�تن مدارک شناسایی شخصا در دادگاه حاضر و 
ی�ا وکیل قانونی معرفی نماید. بدیهی اس�ت در ص�ورت عدم حضور  برابر 

مقررات به پرونده  مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58564  مدیر دفتر شعبه  چهارم دادگاه انقاب اسامی تهران 

اباغیه 
  ب�ا توج�ه به  اینک�ه پرونده کاس�ه 970198  در خصوص یک دس�تگاه 
موتورس�یکلت  باصاح�ب به ش�ماره انتظام�ی 43796 - ای�ران 122 در  
اج�رای آئین نامه نحوه رس�یدگی  به پرونده ه�ای موضوع اصل 49 قانون 
اساس�ی در ش�عبه  چهارم دادگاه انقاب اس�امی تهران واق�ع در تهران  
خیابان ش�ریعتی خیابان معلم مطرح رسیدگی  است بدینوسیله به مدعی  
مالکیت موتورس�یکلت  مزبور اباغ می گردد در تاریخ 97/11/29 س�اعت 
9 صبح با در دس�ت دادشتن مدارک شناس�ایی شخصا در دادگاه حاضر و 
ی�ا وکیل قانونی معرفی نماید. بدیهی اس�ت در ص�ورت عدم حضور  برابر 

مقررات به پرونده  مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58565 مدیر دفتر شعبه  چهارم دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ دادنامه 
 حس�ب محتویات پرونده  کاسه  970044   در خصوص قدر السهم  خانم 
ها  رخساره  و کتایون و آقای محمد  کیهان رفیعی طاری فرزندان منوچهر 
در  پ�اک های  ثبتی 87 و 88 فرعی از س�نگ 176 اصلی  واقع در قریه 
ش�مس  آباد پردیس  مطالبه  دادنامه بدوی شماره 9709970260400421  
م�ورخ 97/8/19 صادره از ش�عبه چه�ارم دادگاه  انقاب اس�امی  تهران 
تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم  گردیده و حکم به تملک  قدر السهم مزبور 
به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(  صادر گردیده است. با توجه 
ب�ه غیابی بودن دادنامه فوق  نس�بت به نامبردگان  بدینوس�یله مراتب از 
طریق انتش�ار آگهی  به ایش�ان اباغ می گردد تا چنانچه ا عتراضی دارند 

ظرف مهلت قانونی  اقدام و به این شعبه دادگاه اعام نمایند. 
58566 مدیر دفتر شعبه چهارم  دادگاه انقاب اسامی تهران 

آگهی اباغ دادنامه 
 حس�ب محتویات پرونده  کاس�ه  970063    در خصوص س�رقفلی ملک  
واق�ع در خ طالقان�ی  خ انزلی جنب بانک ملت زیر س�اختمان  بورس  کاا 
ش�ماره 3 ج�زء پاک ه�ای 1 و 3  فرعی از 3534 اصل�ی بخش 3  تهران 
متعل�ق به پری�وش  منعم پور فرزن�د خلیل مطابق دادنامه  بدوی ش�ماره 
9709970260400420  م�ورخ 97/8/19  صادره از  ش�عبه  چهارم دادگاه 
انقاب اس�امی  تهران تعیین تکلیف و اتخ�اذ تصمیم  گردیده و حکم به 
تملک  قدر الس�هم مزبور به نفع س�تاد اجرایی فرمان حض�رت امام )ره(  
ص�ادر گردیده اس�ت. ب�ا توجه ب�ه غیابی ب�ودن دادنامه فوق  نس�بت به 
نامبردگان  بدینوس�یله مراتب از طریق انتش�ار آگهی  به ایشان اباغ می 
گردد تا چنانچه ا عتراضی دارند ظرف مهلت قانونی  اقدام و به این ش�عبه 

دادگاه اعام نمایند. 
58567 مدیر دفتر شعبه چهارم  دادگاه انقاب اسامی تهران 

اباغیه 
  ب�ا توجه به  اینکه پرونده کاس�ه 970219   در خصوص کش�ف 9 کارتن 
ل�وازم جانبی گوش�ی  تلفن هم�راه  از قبی�ل  کیف و باطری و ... توس�ط  
کانت�ری 150 تهرانس�ر باصاحب در اجرای آئین نامه نحوه رس�یدگی  به 
پرون�ده ه�ای موضوع اصل 49 قانون اساس�ی در ش�عبه  چه�ارم دادگاه 
انقاب اسامی تهران واقع در تهران  خیابان شریعتی خیابان معلم مطرح 
رسیدگی  اس�ت بدینوسیله به مدعی  مالکیت اقام مزبور اباغ می گردد 
در تاریخ 97/11/28 ساعت 10 صبح با در دست دادشتن مدارک شناسایی 
ش�خصا در دادگاه حاضر و یا وکیل قانونی معرفی نماید. بدیهی اس�ت در 
صورت عدم حضور  برابر مقررات به پرونده  مربوطه رسیدگی  خواهد شد. 
58568 مدیر دفتر شعبه  چهارم دادگاه انقاب اسامی تهران 
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اخبار 

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگستری استان البرز گفت: بر 
اس�اس مطالعاتی که در زندان های استان 
انجام شده است، در صورت حل مشکات 
معت�ادان متجاه�ر، ۶0 تا 70 درص�د آمار 

سرقت های خرد کاهش می یابد.

احمد فاضلیان در شورای پیشگیری از وقوع جرم 
استان البرز با موضوع بررسی و تصویب سند ائتاف 
استانی تحول نظام مدیریت و ساماندهی معتادان 
بی خانمان و متجاهر، با انتقاد از تعدد قوانین در کشور 
گفت: برخی قوانینی که در کشور ما تصویب شده 
و به دس��تگاه ها اباغ می شوند به دلیل اینکه همه 
جوانب در آن دیده نمی ش��ود در اجرا با مشکاتی 
همراه هس��تند که طرح تحول نظام س��اماندهی 
معتادان بی خانمان و متجاهر از آن جمله اس��ت و 
وظایفی بر عهده بهزیس��تی قرار داده شده که به 
دلیل بار مالی و مشکات متعدد این مجموعه، جنبه 
اجرایی ندارد. به گزارش روابط عمومی دادگستری 

اس��تان البرز، وی افزود: با توجه ب��ه اینکه اعتیاد، 
خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد س��ند تحول 
نظام مدیریت و س��اماندهی معتادان بی خانمان و 
متجاهر به عنوان سندی مس��تقل تهیه و تدوین 

شده است و بر اساس آن، چندین دستگاه به عنوان 
متولی معرفی شده اند ولی در مرحله اجرا و عملیات، 
مشکات و ایرادهای قانونی، خود را آشکار می کند. 
رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تاثیر 

جمع آوری معتادان متجاهر متذکر ش��د: بر اساس 
مطالعاتی که در زندان های استان انجام شده است، 
در صورت حل مشکات معتادان متجاهر، 60 تا 70 
درصد آمار س��رقت های خرد کاهش می یابد.  وی 
ادامه داد: سازمان بهزیستی مسئولیتی را پذیرفته 
اس��ت که از توانایی ازم برای اجرای آن برخوردار 
نیست و بر این اس��اس واگذاری اردوگاه های ماده 
16 قانون مبارزه با مواد مخدر به این سازمان بدون 
در نظر گرفتن منابع و اعتبارات ازم تصمیم درستی 
نبوده اس��ت. رییس کل دادگس��تری استان البرز 
تصریح کرد: برای حل مشکل اردوگاه های مواد 15 
و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، دستگاه های متولی 
استان موظف می شوند برآوردهای آماری و نتایج 
ارزیابی ها و نیازسنجی های خود را ارایه دهند تا در 

جلسه آتی تصمیم گیری شود.
 فاضلیان خاطرنشان کرد: در زمینه ساخت و تجهیز 
زمین اختصاص یافته به ماده 16 نیز باید ستاد مبارزه 

با مواد مخدر، مقدمات ازم را فراهم آورد.

 کاهش 70 درصدی سرقت های خرد
 با جمع آوری معتادان متجاهر 

رییس کل دادگستری استان البرز مطرح کرد

 اجرای طرح تقسیم کار ملی برای 
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی 

مدیرکل زندان های همدان از اجرای طرح 
تقس��یم کار ملی برای کنترل و کاهش 
آس��یب های اجتماعی و ارتقای کیفیت 
زندگی همسران و فرزندان زندانیان خبر 
داد. حسن محمدیاری گفت: در راستای 
تفاهم نامه فی ما بین سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و سازمان 
زندان ها به منظور تحقق اهداف مرتبط با طرح تقسیم کار ملی برای 
کنت��رل و کاهش آس��یب های اجتماعی و ارتق��ای کیفیت زندگی 
همسران و فرزندان زندانیان به خصوص زندانیان مواد مخدر، کمیته 
تخصصی تش��کیل و نشس��ت های مش��ترکی نیز با مدیرکل امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری و کارشناسان این حوزه برگزار شد. 
وی افزود: در این نشست ها مقرر شد 600 نفر از خانواده های زندانیان 
تحت پوشش آموزش های مهارت آموزی و الگوهای فرزندپروری 
سالم، شناخت آسیب های اجتماعی و علل و عوامل گرایش به سوء 

مصرف مواد مخدر قرار گیرند.

بازتوانی اجتماعی زندانیان از طریق 
رویکرد اشتغال در زندان ها 

مدیرکل زندان های استان اردبیل گفت: 
زندان ها با رویکرد اشتغال در صدد کمک 
ب��ه اقتصاد کش��ور و بازتوان��ی اجتماعی 

زندانیان هستند.
مراد فتحی در کارگروه اجتماعی بسیج با 
اشاره به وضعیت ارتقای فعالیت های اشتغال در زندان ها، از این موضوع 
به عنوان یک شاخص مهم برای کاهش آسیب های اجتماعی نام برد و 
اظهار کرد: زندان ها با رویکرد اشتغال در صدد کمک به اقتصاد کشور 
و بازتوانی اجتماعی زندانیان هس��تند. وی اجرایی شدن کامل طرح 
کاهش جمعیت کیفری را مستلزم عزم همگانی برای کاهش دعاوی، 
ترویج صلح و سازش، گسترش ریش سفید منشی، پایین و منطقی بودن 
مهریه ها، بهبود اوضاع اقتصادی، تاش همگانی مسوان برای ایجاد 
تغییرات فرهنگی مثبت در مردم و تغییر سبک زندگی به سمت سبک 

زندگی اسامی- ایرانی دانست.

ضرورت دقت در انجام گزینش ها 
و حفظ آبروی اشخاص 

مدی��رکل زندان های اس��تان اصفهان 
خواستار دقت در انجام گزینش ها و حفظ 

آبروی اشخاص شد.
اس��داه گرج��ی زاده در جم��ع روس��ا 
و کارشناس��ان حفاظ��ت اطاع��ات 
زندان های اس��تان اصفهان اظهار کرد: آبروی اش��خاص در تمام 
مراحل تشخیص صاحیت  ها و گزینش ها باید به دقت حفظ شده 

و از هر گونه بی حرمتی پیشگیری شود.
وی بیان کرد: در تایید یا رد صاحیت کارکنان و گزینش آنها باید 
دقت کامل و کافی انجام گیرد و فردی بدون تحقیق و بررس��ی از 

روند کار، متوقف نشده یا شروع به کار نکند.

تفسیر قانون مدنی 
توسط اساتید برجسته حقوق

کتاب »تفسیر قانون مدني؛ اسناد، آرا و 
اندیشه هاي حقوقي« از سوی دکتر سید 
مرتضي قاسم  زاده، دکتر حسن ره  پیک 
و دکتر عبداه کیایي تدوین و منتشرشده 

است.
کتاب »تفسیر قانون مدني؛ اسناد، آرا و 
اندیشه هاي حقوقي« به صورت مشترک 
توس��ط دکتر س��ید مرتضي قاسم  زاده، 
دکتر حسن ره  پیک و دکتر عبداه کیایي تدوین و منتشرشده است.

در مقدم��ه این کتاب به قلم دکتر قاس��م زاده آمده اس��ت: »قانون 
مدنی ایران یکی از مجموعه های ارزشمند حقوقی است که از اعتبار 
احکام، درس��تی عبارات و اصطاحات، تنوع موضوعات و فروعات 
و جامعیت نس��بی برخوردار اس��ت، ولی تمام مقررات مدنی در این 
مجموعه )مجموعه مص��وب س��ال های 1307، 1313 و 1314( 
گرد نیامده و گذش��ت زمان طوانی سبب ش��ده است که برخی از 
فروعات و ش��اخه های آن، کارایی خود را از دست بدهند؛ به همین 
دلی��ل پیوندهای گوناگون و جدیدی بر پیکر آن خورده اس��ت. این 
پیوندها، که در قالب قوانین گوناگون به تصویب قانونگذار رس��یده 
و در مجموعه های دیگر منتش��ر ش��ده اس��ت، برخی متناس��ب و 
س��ازگار و پاره ای ناهماهنگ و شکس��ت  خورده اند. ولی گردآوری 
و ش��ناخت تمام آنها برای استفاده آس��ان از قوانین مدنی ضروری 

و گریزناپذیر است.
گرچه ش��یوه نویس��ندگان قانون مدنی قابل  تحس��ین است و کار 

ارزنده ای را ارایه کرده اند، ولی کار آنان بی عیب و نقص نیست. 
در بعض��ی موارد س��کوت کرده اند و حکم برخی از م��واد قانونی را 
مجمل یا مبهم بیان کرده اند. وجود عبارات و اصطاحات مجمل و 
مبهم درک و فهم آن را مشکل کرده است و گاه سبب می شود که از 
یک ماده  قانونی یا یک اصطاح حقوقی تفسیرهای مختلف و حتی 

برداشت های متضاد و مغایر شود.
قانونگ��ذاران بع��دی نیز به  تدری��ج در برخی از م��واد قانون مدنی 
اصاحاتی انجام داده و اغلب به  جای رفع اشکال، موضوع را دشوار 

و تفسیر آن را پیچیده تر کرده اند.
بی ش��ک دیگر منابع حقوق مانند رویه قضای��ی، نظرات حقوقی و 
فتاوای معتبر فقیهان س��هم قابل  توجه��ی در درک مفاهیم قانون 

مدنی و رفع ابهامات آن دارد.
در کتاب حاضر با استفاده از روش های مناسب نگارشی، آرا و نظریات 
رس��می مراجع قضایی و حقوقی و همچنین اندیش��ه های فقهی و 
حقوقی به صورت فش��رده در توضیح مواد قانونی ذکر ش��ده است 
که به نظر می رسد برای کلیه استادان، دادرسان دادگاه ها، وکیان 
دادگستری، دانشجویان و کارشناسان حقوقی مفید باشد و بسیاری 

از نیازهای ایشان را برطرف سازد.«
کتاب »تفس��یر قانون مدني؛ اس��ناد، آرا و اندیش��ه هاي حقوقي« 
به همت س��ازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انس��انی دانشگاه ها 
)س��مت( در 720 صفحه و با قیمت 290 ه��زار ریال چاپ و به بازار 

عرضه شده است.

پایگاه سامت در زندان های 
زابل و ایرانشهر راه اندازی شود

سرپرست اداره کل زندان های استان سیستان و 
بلوچستان، خواستار اس��تفاده از تجربه موفق 
پایگاه س��امت امید در زن��دان زاهدان، برای 
راه اندازی پایگاه سامت در زندان های زابل و 
ایرانش��هر ش��د . ناصر س��لیمانی در نشستی 
مش��ترک با معاون بهداش��ت دانشگاه علوم پزش��کی زاهدان، با اشاره به 
فعالیت های بس��یار ارزنده مرکز مراقبت بعد از خروج زندان های اس��تان 
سیستان و بلوچستان به ویژه در زمینه ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به 
مددجویان، خانواده های آنان و زندانیانی که از زندان آزاد شده اند، اظهار کرد: 
این مکان را می توان از محل های مناسب و بالقوه ای برشمرد که در صورت 
برقراری تعامل مناسب بین مرکز مراقبت و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 
به ویژه معاونت بهداشتی، زندانیان پس از آزادی و همچنین خانواده های 
آنان می توانند مشمول دریافت بسته های حمایتی سامت قرار گرفته و در 

برابر آسیب ها ایمن شوند .
وی خواستار استفاده از تجربه موفق پایگاه سامت امید در زندان زاهدان، 

برای راه اندازی پایگاه سامت در زندان های زابل و ایرانشهر شد .

بازدید از زندان گنبد
مدیرکل زندان های اس��تان گلس��تان ضمن حضور در اندرزگاه های تابعه 
زندان گنبدکاووس، از پروژه های عمرانی در حال ساخت زندان گنبد بازدید 
کرد. علیرضا رضوانی به منظور نظارت، بررسی و ارزیابی امور زندان و رفع 
نواقص و مشکات احتمالی به همراه عباس مختاری مدیر زندان گنبد ضمن 
حضور در اندرزگاه های تابعه زندان گنبدکاووس از پروژه های عمرانی در حال 
ساخت این زندان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ساخت آن قرار گرفت 

و دستورات ازم را درخصوص تسریع در روند عملیات اجرایی صادر کرد.

بررسی پرونده های قضایی مددجویان با 
حضور قضات دادگاه های خانواده زنجان
با حضور جمعی از قضات دادگاه های خانواده دادگستری زنجان، پرونده قضایی 
مددجویان زندان مرکزی بررسی شد.در راستای دستیابی به اهداف کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها و با هدف رسیدگی حضوری قضات به پرونده های 
مالی به ویژه محکومان دادگاه های حقوقی و خانواده، رییس محاکم عمومی 
و انقاب زنجان به همراه ریاس��ت دادگاه خانواده و تعدادی از قضات دادگاه 
خانواده ضمن حضور در زندان مرکزی زنجان از نزدیک با مددجویان حوزه 
قضایی خود دیدار و ضمن استماع عرایض آنان و بررسی پرونده های قضایی 

دستورات ازم در خصوص رسیدگی به موارد مطروحه را صادر کردند.

چنانچه در قرارداد خرید س�رقفلی ملک تجاری مش�مول 
قانون روابط موجر و مس�تأجر سال 137۶ بدون ذکر مدت 
و در نظر گرفت�ن اجاره بهای ماهانه، قرارداد منعقد ش�ود، 
در چه زمانی مالک می تواند تقاض�ای تخلیه کند؟ آیا برای 
تخلیه ملک جه�ات موردنظر در قانون اجاره س�ال 135۶ 
همچ�ون نیاز ش�خصی یا تغییر ش�غل، الزامی اس�ت؟ آیا 
اقداماتی همچون انتقال ب�ه غیر بدون اجازه مالک یا تغییر 
یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال 137۶ تأثیری 
در محرومیت یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه 
س�رقفلی به نرخ روز دارد؟ چنانچه نقل و انتقال س�رقفلی 
ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت بهای ماهانه باش�د، آیا با 
انقضای عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز 
را در قانون سال 137۶ دارد یا خیر؟ در صورت بروز تخلفات 
نامبرده ش�ده قبل�ی در وضعیت بند 4 وضعیت مس�تأجر و 
حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال 137۶ روابط موجر 

و مستأجر است؟
طبق مواد 468 و 501 قانون مدنی و ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 
مصوب سال 1376 چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجاره بها به ماه و سال 
و ... مشخص نشده باشد، عقد اجاره باطل اس�ت و مالک می تواند ض�من 
طرح دع�وای بطان اجاره نامه درخواس��ت تخلی��ه ید را نیز بخواهد که 
در این صورت وجه دریافتی باید مس��ترد ش��ود. چنانچه مورد اجاره تابع 
قانون روابط موجر و مس��تاجر سال 1356 باش��د در زمان طرح دعوای 
تخلیه، جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود اما اگر مشمول 
قانون موجر و مس��تاجر مصوب س��ال 1376 باش��د ذک��ر جهت منتفی 
اس��ت. طبق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 
1376 کس��ی که حق مطالبه سرقفلی را دارد در زمان تخلیه حق مطالبه 
 آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مس��تاجر فی نفس��ه در این مورد تأثیری 

نخواهد داشت.

با توجه به ماده 318 قانون تجارت و ش�مول مرور زمان در 
خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی 
تلقی می ش�ود یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده س�ند در 
هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا طرح دعوا در دادگاه 
را نخواهد داش�ت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی 

عدم پرداخت است یا خیر؟
ش��مول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب سال 1311 
نسبت به اس��ناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس 
قواعد عام حاکم بر مطالبات اش��خاص نیس��ت. به عبارت دیگر چنانچه 
بر اثر ش��مول مرور زمان اس��ناد تجاری نتوان وجه اس��ناد تجاری را از 
مس��ئوان پرداخت آنها بر اس��اس مقررات خاص تجاری مطالبه کرد، 
این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر 
مطالبات اشخاص نظیر قانون  مدنی نخواهد بود و به  هر صورت ویژگی 
تجاری اس��ناد موصوف، آنه��ا را از خصایص عام حاکم بر اس��ناد مدنی 
محروم نمی کند و دارنده چنین اس��نادی ح��ق مراجعه به مراجع قضایی 
جهت مطالبه وجه آنها را دارا اس��ت. ضمنا ً با توجه به ماده یادشده که در 
دعاوی راجع به س��فته، ب��رات و چک کلمه اعتراض نام��ه را به کار برده 
اس��ت و با توجه به رأی وحدت رویه ش��ماره 536 م��ورخ 10/ 7/ 1369 
هیأت عمومی دیوان عالی کش��ور و مس��تنبط از مقررات راجع به اسناد 
 تجاری موضوع قانون تجارت غالبًا اعتراض نامه و واخواست با همدیگر 

مترادف هستند.

طاق ب�ه معنای منح�ل ش�دن ازدواج دایم با ش�رایط و 
تشریفات خاص است؛ بنابراین طاق، ویژه  ازدواج دایم 
است و پایان یافتن ازدواج موقت )صیغه در اصطاح عموم 

جامعه( به روش های دیگری انجام می شود. 

طاق اصوًا یک عمل حقوقی یک جانبه از سوی مرد است. اگر چه 
او می تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل 
در طاق انتخاب کند یا اینکه علی رغم مخالفت مرد با طاق دادن 
همسرش در ش��رایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، 

حکم الزام مرد به طاق دادن زوجه اش را صادر می  کند.
برای آشنایی با طاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بدانیم. اگر 
دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح 
شده است، اباغیه وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته 
باش��د و به تعبیر حقوقی به او »اباغ واقعی« نشده باشد یا اینکه در 
جلس��ات دادگاه حاضر نش��ود و ایحه ای نیز در خصوص ماهیت 
موضوع نفرس��تاده باش��د، درصورتی که محکوم شود، رأی صادره 
غیابی اس��ت و این حکم، ظرف 20 روز پس از اباغ در همان شعبه 
قابل واخواهی و رس��یدگی مجدد است. چنین شخصی می تواند در 
مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای 
رس��یدگی مجدد کند. برای طاق به ص��ورت غیابی نیز ترتیب به 
همین شکل است بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده اباغ واقعی 
نش��ده باش��د و در دادگاه نیز حضور نیابد و ایحه نداده باشد، حکم 

طاق صادره، غیابی است.

   طاق غیابی از سوی زوج
به گزارش مهداد، در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طاق اصوا 
در اختیار مرد است و به موجب ماده 1133 این قانون، مرد می تواند 
با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، طاق 
همسرش را تقاضا کند البته او باید قبل از اجرای صیغه طاق، حقوق 
قانونی همس��رش را پرداخت کند. این در حالی است که اگر زن در 
دادگاه حضور نیابد و ایحه ندهد، حکم راجع به طاق، غیابی است 
و زوجه ظرف 20 روز حق واخواهی دارد. در این حالت، امکان صدور 
رای طاق به درخواس��ت مرد وجود دارد اما برای ثبت طاق، مرد 
باید حق و حقوق مس��لم زن مثل مهریه را بپردازد و این موضوع در 
رای دادگاه درج می ش��ود. اما به اس��تناد ماده 16 آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت خانواده که در س��ال 1393 اباغ شده،  ممکن است 
به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجع  به سایر حقوق مالی 
احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزی��ه و اجرت المثل صادر نکند و این 

موضوعات مفتوح باقی بماند.

   طاق غیابی از سوی زوجه
اگر دادخواس��ت طاق از طرف زن باشد و دلیل موجه طاق را هم 
داش��ته باشد و زوج با وجود اباغ، در دادگاه حضور نیابد و ایحه نیز 
نفرستد یا اباغیه به خود شخص زوج داده نشود، رای دادگاه غیابی 
محس��وب می شود. چند حالت را می توان برای درخواست طاق از 

سوی زوجه متصور شد:
1- خودداری یا عدم توانایی شوهر در دادن نفقه: طبق ماده 1129 
قانون مدنی، اگر ش��وهر از دادن نفقه خودداری کند یا توانایی مالی 
پرداخت نفقه را نداشته باشد و دادگاه نتواند او را ملزم به اجرای حکم 
و دادن نفقه کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای طاق کند. در این 
 صورت، دادگاه ش��وهر را مجبور به طاق می کند و اگر شوهر از آن 
خودداری کند و زن را طاق ندهد، نماینده دادگاه به جای شوهر اقدام 
به طاق و امضای س��ند آن خواهد کرد. در حالت دوم یعنی طاق 
زن توسط قاضی، درصورتی  که شوهر در داگاه حضور نیابد و ایحه 

ندهد یا اباغ به او واقعی نباشد، رای غیابی خواهد بود.
2- عس��ر و حرج: طبق ماده 1130 قانون مدن��ی، اگر ادامه زندگی 
مشترک موجب عسر و حرج زن باشد، می تواند با مراجعه به دادگاه 
تقاضای طاق کند. چنانچه عسر و حرج در دادگاه اثبات شود، دادگاه 
می تواند ش��وهر را مجبور به طاق کند و درصورتی که اجبار میسر 
نباش��د، زن با اجازه دادگاه طاق می گیرد. منظور از عسر و حرج در 
این ماده آن اس��ت که وضعیتی به وجود آید که زندگی را برای زن 
با س��ختی و مش��قت همراه کند و تحمل آن برایش مشکل باشد؛ 
همچون در موارد اعتیاد شوهر به مواد مخدر، محکومیت به حبس 
به مدت 5 سال یا بیشتر، آزار و اذیت و بدخلقی مستمر شوهر نسبت 
به زن به گونه ای که نتواند تحمل کند و … . هم اگر دادگاه در غیبت 
شوهر یا عدم اباغ واقعی وقت رسیدگی به او حکم طاق را صادر 

کند، رای غیابی خواهد بود.
3- مطابق ماده 1029 قانون مدنی، هرگاه کس��ی چهار سال تمام 
غایب مفقودااثر باشد، زن او می تواند با حکم دادگاه، طاق بگیرد. 
دادگاه زمان��ی حک��م طاق را ص��ادر می کند که پ��س از دریافت 
درخواست طاق از سوی زن، در یکی از روزنامه های محل و یکی 
از روزنامه های کثیر اانتش��ار تهران، سه دفعه متوالی و هر کدام به 

فاصله  یک ماه آگهی شود و نیز اشخاصی را که ممکن است از غایب 
خبری داش��ته باش��ند، دعوت کند که اخبار خود را به اطاع دادگاه 
برسانند. پس از گذشت یک س��ال از تاریخ انتشار نخستین آگهی، 
اگ��ر زنده بودن فرد غایب ثابت نش��ود، دادگاه حکم طاق را صادر 
می کند بنابراین مجموعا باید حداقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر 
از ش��خص غایب بگذرد. در غیر این صورت، دادگاه به علت غیبت 
شوهر، حکم را صادر نمی کند. بعد از طاق، زن باید عده وفات نگه 
دارد؛ یعنی به مدت چهار ماه و 10 روز از شوهر کردن خودداری کند. 
اگر در این مدت شخص غایب بازگردد، می تواند درصورت تمایل، 
اثر ط��اق را از بین ببرد و ب��ه ازدواج خود ادامه ده��د اما اگر بعد از 
سپری شدن مدت عده برگردد، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود 
ندارد. در طاق از غایب مفقود ااثر از لحاظ تشریفات رسیدگی، زن 
باید به عنوان خواهان به دلیل عدم اطاع او از نشانی همسرش، در 
دادخواست طاق همسرش را مجهول المکان معرفی کند اما الزامًا 
به استناد تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده باید آخرین اقامتگاه 

او را به دادگاه اعام کند.
4- وکالت زن در طاق: ممکن اس��ت شوهر در ضمن عقد نکاح، 
به زن وکالت برای طاق داده باش��د ک��ه در صورت تحقق بعضی 
امور یا حتی مطلق و در هر ش��رایطی، بتواند از طرف شوهر، خود را 
ط��اق بدهد. در این حالت هم اگر ش��وهر در دادگاه حضور نیابد یا 
ایحه نفرستد یا اباغیه را شخصا دریافت نکرده باشد، حکم طاق 

غیابی خواهد کرد.
ذک��ر ای��ن موضوع ض��روری اس��ت ک��ه رای دادگاه در خصوص 
درخواس��ت طاق از ناحی��ه زوج، گواهی عدم امکان س��ازش نام 
دارد و مهلت اعتبار آن س��ه ماه اس��ت ام��ا رای دادگاه در خصوص 
پذیرش درخواست طاق از ناحیه زوجه حکم طاق نام دارد و مدت 

اعتبارش 6 ماه است.

تشریفات قانونی تقاضای طاق غیابی

گزیده ها

معرفی کتب حقوقی

دادس�تان عموم�ی و انق�اب مرکز اس�تان اردبیل از کش�ف 
س�وله ب�زرگ نگه�داری م�واد غذایی و بهداش�تی فاس�د و 
تاریخ مصرف گذشته خبر داد و گفت: در بازرسی انجام  گرفته 
حجم قابل توجهی از اقام ض�روری مردم که بعضاً غیر قابل 

مصرف، فاسد و تاریخ مصرف گذشته بود، کشف شد.

ناصر عتباتی اظهار کرد: پیرو وصول گزارش هایی مبنی بر فعالیت مجرمانه 
افرادی در یک سوله بزرگ پخش مواد غذایی، مواد شوینده، بهداشتی و 
غیرقابل مصرف، دستورات قضایی ازم از ناحیه دادستانی اردبیل صادر 

شد و قاضی ویژه رسیدگی کننده به جرایم در حوزه بهداشت به نمایندگی از 
دادستان به همراه کارشناسان و بازرسان مرکز بهداشت و ماموران اطاعات 

و امنیت فرماندهی انتظامی استان در محل حضور یافتند.
به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان اردبی��ل، وی افزود: در 
بازرس��ی های انجام گرفته حجم قابل توجهی از اقام ضروری مردم که 
بعضاً غیرقابل مصرف، فاسد و تاریخ مصرف گذشته بود کشف شد. متهمان 
با استفاده از ابزار های خاص نسبت به پاک کردن تاریخ اعتبار کاا ها و درج 
تاریخ مصرف جدید اقدام می کردند که در این خصوص تعداد قابل توجهی 
مهر، برچسب مصرف و مجوز های بهداشتی تقلبی از این محل کشف شد.

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان اردبیل با بیان اینکه بخشی از اقام 
مصرفی نظیر ژله، پاستیل، بیسکویت، شکات و...، برای مصرف کودکان 
در نظر گرفته شده بود، عنوان کرد: در این خصوص سه نفر دستگیر شده و 

با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.
وی ب��ا بیان اینک��ه تأمین س��امت غذایی م��ردم و برخ��ورد جدی با 
تهدیدکنندگان موضوعی است که از اولویت های مهم دستگاه قضایی 
و دانشگاه علوم پزشکی استان است، خاطرنشان کرد: عموم شهروندان 
می توانند هرگونه گزارش های خود در این زمینه را به دادسرای اردبیل یا 

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل منعکس کنند.

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان قم گفت: وحید 
صیادی نصیری که به دلیل توهین به مقدسات در زندان 
لنگرود قم دوران محکومیت خود را سپری می کرد، به 
دلیل بیماری کبد در بیمارس��تان فوت کرد. به گزارش 
روابط عمومی دادس��رای عمومی و انقاب قم، مهدی 
کاهه اظهار کرد: وحی��د صیادی نصیری زندانی زندان 
لنگ��رود قم که به جرم توهین به مقدس��ات در فضای 
مجازی در حال گذراندن محکومیت حبس خود بود، به 
دلیل بیماری کبدی دچار وخامت اوضاع جسمانی شد و 
به بیمارستان اعزام شد که بعد از هفت روز بستری بودن 

در همان بیمارستان فوت کرد. وی با تکذیب فوت وی 
در زندان افزود: تشخیص علت تامه فوت توسط پزشکی 
قانونی در حال بررسی است. دادستان عمومی و انقاب 
مرکز استان قم همچنین از بازداشت یکی از مدیران این 
استان خبر داد و گفت: مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعت��ی قم تح��ت قرار متناس��ب از س��وی بازپرس 
رسیدگی  کننده بازداشت شد. وی افزود: این شخص به 
اتهام تضییع حقوق بیت المال، دریافت رشوه و غیره تحت 
قرار متناسب از سوی بازپرس رسیدگی کننده بازداشت 
شد که تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان همدان ضمن 
اشاره به فوت مادر باردار در بیمارستان، گفت: در این 
خصوص پرونده قضایی تشکیل شد و موضوع در حال 
بررسی است. کامران حمزه ضمن اشاره به فوت مادر 
باردار در بیمارس��تان و با بیان اینکه در این خصوص 
پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع در حال بررسی 
است، عنوان کرد: جسد این فرد را برای معاینه کامل و 
مشخص شدن علت فوت به پزشکی قانونی تحویل 
دادیم. وی در گفت وگو با میزان با بیان اینکه دایل 
و مستندات پزش��کی محفوظ اس��ت، افزود: برای 

مشخص شدن قصور پزشکی بعد از نظریه پزشکی 
قانونی موضوع به کمیسیون نظام پزشکی ارجاع داده 
خواهد شد. دادستان عمومی و انقاب مرکز استان 
همدان همچنین از تحویل جسد متوفی به خانواده 

وی خبر داد.
گفتنی است، مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان 
از مرگ مادری پس از زایمان در بیمارستان خبر داده 
و گفته بود: طی روز های قبل یک مادر پس از زایمان 
در بیمارستان جان باخت که علت آن توسط پزشکی 

قانونی دردست بررسی است.

کشف سوله بزرگ نگهداری مواد غذایی و بهداشتی فاسد در اردبیل

تشکیل پرونده قضایی برای مرگ مادر همدانی در بیمارستان علت فوت »وحید صیادی نصیری« بیماری کبدی بوده است
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چهره ها

درج کد ویژه در اسناد سه جلدی 
کودکان بی هویت

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیس��تی کشور گفت: در 
اس��ناد س��ه جلدی کودکانی که بی 
هویت هستند حکم دادگاه با یک کد 
ویژه ثب��ت می ش��ود.محمد نفریه 
توضیح��ات  اف��زود: در قس��مت 
شناس��نامه این کودکان فقط آورده 
می شود که بر طبق شماره ماده قانونی و حکم دادگاه این شناسنامه صادر 
شده است بنابراین به طور صریح در توضیحات نمی آید که این کودکان 

بی هویت هستند.
وی افزود: ضمن اینکه در شناسنامه آنها چیزی به عنوان اینکه بی هویت 

بوده یا نام پدر و مادر فرضی شان قید شود، وجود ندارد.

ساعت درس قرآن کم نشده است
مدی��رکل ق��رآن، عت��رت و نم��از 
آموزش و پرورش گفت: ساعات درسی 
قرآن کم نشده اس��ت بلکه با اجرای 
طرح حفظ ج��ز30 ق��رآن، اهمیت 
بیش��تری یافت��ه اس��ت.محمدرضا 
مسیب زاده افزود: هر فردی که مدعی 
این موضوع است و مستنداتی در این 

خصوص دارد، مطرح کند، تا این موضوع را پیگیری کنیم. 

حمایت بیمه سامت از خدمات مراقبت 
در منزل 

مدیرعامل س��ازمان بیمه س��امت 
اظهار کرد: ط��رح مراقبت در منزل، 
عاوه ب��ر صیانت مال��ی و جانی از 
بیم��اران، مدیری��ت مناب��ع و ارائه 
خدمات هر چه بیش��تر به مردم را به 
دنبال خواهد داش��ت و سازمان بیمه 
سامت از این طرح حمایت می کند. 
طاهر موهبتی در ادامه تصریح کرد: به غیر از مدیریت منابع، طرح مراقبت 
در منزل مباحث عاطفی برای یک بیمار را نیز در بر دارد که موجب سامت 

و تسریع در بهبود بیماری فرد می شود. 

کاهش10 درجه  ای دما 
مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت:بر اساس 
تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی با نفوذ هوای سرد شمالی 
روی س��واحل جنوبی دریای خزر افزایش ابر، بارش پراکنده و کاهش 
دمای هفت تا 10 درجه ای پیش بینی می شود و برای شمال غرب کشور 
کاهش دمای چهار تا 6 درجه ای رخ خواهد داد. احد وظیفه افزود: امروز و 
فردا چگالی آاینده ها در شهرهای صنعتی افزایش می یابد.به گفته وی 
آسمان تهران امروز صاف همراه با وزش باد پیش بینی می شود. بیشترین 

و کمترین دما 13 و 4 درجه سانتیگراد خواهد بود. 

تاسیس موزه تهران
شهردار تهران گفت: درصدد هستیم در فضاهای در دست ساخت موزه 
تهران را راه اندازی کنیم. پیروز حناچی بیان کرد: تهران یک شهر باستانی 
و تاریخی است که در اسناد، قدمت آن را به دوره  طهماسبی بازمی گردد، 
ولی بر اساس اشیای پیدا شده قدمت تهران به بیش از هشت هزار سال 
می رس��د و نشان می دهد که تهران یک شهر تاریخی است.وی درباره 
قیمت بلیط این موزه اظهارکرد: قیمت بازدید از این قسمت موزه ایران 

باستان را سازمان میراث فرهنگی مشخص می کند. 

رقابت داروهای ضد سرطان ایرانی 
با برندهای خارجی

ریی��س انجمن رادیوتراپی انکول��وژی ایران، گفت: م��واد موثره اولیه 
داروهایی که برای درمان سرطان، در داخل کشور تولید می شود، همچنان 
از خارج می آید.محمدرضا قوام نصیری تاکید کرد: شرکت های داروسازی 
کشور توانایی رقابت و تولید داروهایی در ردیف برندهای خارجی را دارند 
و ازم است که مورد حمایت قرار گیرند. ما داروهایی در داخل تولید می 
کنیم که برای اینکه بتوانند با محصوات مشابه خارجی رقابت کنند، از 

عوارض آنها کاسته شده است.

بازگشت الواح تخت جمشید 
از شیکاگو به ایران

رییس س��ازمان می��راث فرهنگی درباره بازگش��ت بخش��ی از الواح 
تخت جمشید از مؤسسه شرق شناسی شیکاگو اظهار کرد: این الواح بیش 
از 80 سال قبل برای فعالیت های پژوهشی به طور امانت در اختیار مؤسسه 
شرق شناسی شیکاگو قرار گرفته بود که اکنون نیز 11 هزار قطعه آن در 
آمریکا نگهداری می شود.علی اصغر مونسان افزودافزود: برای انتقال این 
الواح به دلیل تحریم ها مشکل بیمه شدن وجود دارد، بنابراین آمریکایی ها 
می خواهند این الواح گلی را در همان آمریکا تحویل دهند ولی ما درصدد 

هستیم این الواح را در اهه تحویل بگیریم.

پیشنهاد اختصاص بخشی از 
یارانه سوخت به سامت 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بخشی از یارانه  سوخت، 
به حوزه سامت اختصاص پیدا کند، شاهد ارتقاء سطح سامت مردم و 
کاهش بار بیماری ها خواهیم بود.محمد حسن نژاد افزود: از آنجایی که 
بیشتر مردم با مساله بهداشت و درمان سروکار دارند این مساله همواره 

در تخصیص های بودجه سالیانه مورد توجه دولت و مجلس بوده است.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
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پرویز شیخ طادی: 
سینما تصویرگر آرمان های انقاب باشد

درباره س�ینمای انقاب تا به حال اظهارنظرهای متفاوتی ارائه شده است؛ برای مثال 
عده ای سینمای ایران را بهترین سفیر فرهنگی برای جمهوری اسامی خوانده اند که 
توانسته نام و آوازه فرهنگ و تمدن ایران اسامی را در سراسر جهان طنین انداز کند. 
این گروه معتقدند سینما قادر است برای انقاب اسامی اهرمی خوب و تأثیرگذار در 
برافراش�ته کردن پرچم انقاب باش�د، اما نظر دیگری نیز در این حوزه وجود دارد که 
کامًا مغایر با نظر قبلی اس�ت. در این نگاه، سینما ابزار غربی توصیف شده که آثارش 
در خدمت فرهنگ بیگانه است و جز معدود کارها، دیگر تولیدات سینمایی ارزش توجه 
ندارند، این نوع برداشت از سینما بین قشر محدودی هواخواه دارد، ولی بااخره تفکری 
است که نباید آن را نادیده گرفت. این موضوع بهانه ای شده تا خبرگزاری »حوزه« با 

پرویز شیخ طادی کارگردان انقابی به گفت وگو بنشیند.

سینمای ایران در 4 دهه گذشته اشکال مختلفی را تجربه کرده است، برای مثال 
در دهه ۶0 فیلم های انقابی و دفاع مقدسی باب بود، در دهه 70 آثار خانوادگی و 
در ادامه سینمای سیاس�ی باب شد که تا اواسط دهه 80 نیز ادامه داشت. اما طی 
یک دهه گذشته سینمای ایران جدا از سینمای گیشه، مختص به آثاری شد که در 
آن موضوعات اجتماعی اولویت اصلی اس�ت. ارزیابی شما از سینمای ایران طی 

چهار دهه گذشته چیست؟ 
جواب این سؤال را به شکل صفر تا صد نمی توان داد؛ چون در مقاطعی می بینیم که فیلم های ایران 
به شکل مطلوبی به موضوعات انقابی توجه کرده اند و در مقطعی دیگر دیده ایم که این توجه به هیچ 
وجه شکل مطلوبی نداشته است؛ این دوگانگی نیز به هیچ وجه به ارزش های مورد نظر بر نمی گردد، 
چون آموزه هایی نظیر جوانمردی، امانت داری، روزی حال و ... نکاتی است که هیچ گاه کهنه نمی شود 
و انقاب اسامی نیز بر پایه  چنین آموزه هایی رواج پیدا کرده است، بنابراین اگر کم کاری در این حوزه 

وجود دارد به هیچ وجه به معنا بر نمی گردد، بلکه دلیل آن را باید در بین عوامل سینما جستجو کرد.
ع�ده ای طی چند س�ال اخیر دائماً فریاد س�ر داده اند که س�ینمای ای�ران در پی 

تخریب ارزش های دینی و انقابی اس�ت. آیا چنین برداش�تی را درباره سینمای 
پس از انقاب صحیح می دانید؟ آیا برای سینمایی که در جهان به عنوان سینمای 

اخاق گرا شهره است چنین ویژگی را می توان متصور بود؟
اینکه در برخی مواقع ضد ارزش ها بر س��ینمای کشور غالب ش��ده اند امری غیر قابل کتمان است، 
چون در این مواقع فیلم هایی رواج پیدا کرده اند که پیامش��ان همسو با انقاب اسامی نیست اما در 
این زمینه یک نکته بس��یار مهم وجود دارد، آن هم اینکه گاهی مواقع توجه نمی شود که برخی آثار 
ممکن است هشداردهنده باشند؛ برای همین این رویکرد باعث   می شود این تصور پیش آید که آن 
کارها در پی ضربه زدن به آرمان های انقاب هس��تند، در صورتی که هدف آنها تنها دادن هش��دار 
اس��ت. این سوء برداشت نیز عموماً به این دلیل به وجود می آید که سینما از دیدگاه کارشناسی مورد 
نقد قرار نمی گیرد و اا اگر چنین بود ش��اهد برخی هجمه  های غیر منصفانه به س��ینما نبودیم. من 
ناآگاهی موجود را تنها در امر نقد ش��اهد نیستم، بلکه این معضل در حوزه فیلمسازی نیز وجود دارد. 
منظور این که فیلمسازان ما نیز عموماً به موضوعات اجتماعی نگاهی کارشناسی ندارند، بلکه بیشتر 
برداشتش��ان بر پایه احساس استوار اس��ت که در آنها تنها می توان توجهات خبری و ژورنالیستی را 
مشاهده کرد، با این توضیح تا دیدگاه کارشناسی در حوزه نقد، تولید و فیلمسازی جایگاه اصلی خود 

را پیدا نکند، شاهد چنین برداشت های احساسی خواهیم بود.
موضوع دیگر به برخی تنش های سیاسی در س��ینما بر می گردد، یعنی تنش های سیاسی از رئوس 
سیاست مداران به دیگر بخش ها از جمله حوزه های فرهنگی می رسد؛ تنش هایی که در دنبال خود، 
تهمت و بی احترامی به همراه دارد و بیشتر بر پایه منافع سیاسی استوار است. برای همین اگر بتوانیم 
از رأس امور را درست کرده و سیاستمداران خود را از گرایش و منافع سیاسی دور کنیم به نوعی این 
خصیصه را به دیگر بخش های اجتماعی نیز تعمیم داده ایم، بنابراین به فیلمسازان پیشنهاد می کنم 
برای پرداختن به موضوعات اجتماعی نه به یک کارشناس، بلکه با یک گروه کارشناس خبره مشورت 

کنند تا کارشان از دایره نظرات شخصی دور بماند.
در پاسخ به ادعای برخی که چه الزامی به پرداختن به موضوعات انقابی در سینما 

بعد از گذشت 4 دهه مطرح است، چه پاسخی باید داد؟

برخی در نقد هایی که به این دس��ته تولیدات دارند این مسئله را بیان می کنند؛ در صورتی که غافل 
هستند سینما امروز می توانند نقش های مختلفی در جامعه داشته باشد که یکی از آنها نگارش تاریخ 
این س��رزمین است. در حقیقت س��ینما تاریخ را با زبان تصویر ثبت می کند برای همین نیاز است تا 

سینما تصویرگر آرمان های انقاب باشد تا نسل های آینده بیشتر با تاریخ کشورشان آشنا باشند.

کارگردان نمایش »مروارید« اع��ام کرد در این نمایش بیماران 
اعصاب و روان به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس خود و حضور 

در یک عملیات مهم می پردازند.
مهران خوش بین درباره اجرای این اثر نمایشی که موضوعی دفاع 
مقدسی دارد به مهر گفت: »مروارید« نوشته هومن بنائی که از 25 
آذر ماه اجرای خود را در فرهنگس��رای ارسباران آغاز خواهد کرد، 

درامی عاشقانه درباره شهدای غواص است.
وی ادامه داد: ش��خصیت اصلی این نمایش غواصی به نام حبیب 
است که در واقع نماینده غواصانی است که در جنگ شهید شده اند. 
در این نمایش تلویحاً اش��اراتی به عملیات کربای 4 شده است؛ 
عملیاتی که لو رفت و باعث به ش��هادت رسیدن رزمندگان زیادی 

شد.
خوش بین یادآور شد: اتفاقات نمایش در یک آسایشگاه روانی رخ 
می دهد در حالی که 25 سال از این اتفاق گذشته است اما جانبازان 

این حادثه در این آسایشگاه در حال مرور خاطراتشان هستند.
این کارگردان متذکر ش��د: نزدیک به 4 ماه مراحل تمرین و آماده 
س��ازی این نمایش به طول انجامیده است. بازیگران نمایش نیز 
بیش��تر از جوانان و دانش��جویان تئاتری هس��تند که پیش از این 

نمایش های دیگری را با هم کار کرده ایم.
نمای��ش »ُمروارید« ب��ا طراحی و کارگردانی مه��ران خوش بین 
و نویس��ندگی هوم��ن بنائ��ی از 25 آذر ماه در س��الن ذوالفقاری 
فرهنگس��رای ارس��باران روی صحنه خواهد رف��ت. »ُمروارید« 
داستان ش��اعرانه غواصی در دل دایره کلمات و واژگان است، در 
این اثر نمایشی حمیدرضا ازمی، راضیه بهرامی و جواد واحدی به 

ایفای نقش می پردازند.

نمایش

 »مروارید« درامی 
عاشقانه از شهدای غواص

دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« معتقد است که جشنواره فیلم مستند ایران تاش می کند محرکی 
برای تولید آثار مؤثر در سینمای ایران باشد. سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد در ضیافت شام »سینماحقیقت« اظهارکرد: 
در دوره  دوازدهم »سینماحقیقت«، حدود 200 فیلم به نمایش در می آید که از این تعداد 56 فیلم از 33 کشور و 5 قاره حضور 
دارد. همچنین ما بخشی را با همراهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( راه اندازی کردیم که 
هدف آن ارتقای جریان تولید مستند در حوزه معدن و صنایع معدنی بود. در این بخش از میان 40 فیلم ارایه شده با موضوع 
معدن و صنایع معدنی، 16 فیلم به بخش مسابقه راه پیدا کرده اند. وی ادامه داد: جشنواره فیلم مستند ایران تاش می کند 
در حد یک جشنواره و ویترین صرف برای نمایش فیلم ها و محصوات فرهنگی باقی نماند و محرکی برای تولید آثار موثر 
در سینمای ایران باشد.  دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« افزود: ایران یکی از 15 کشور صاحب معدن 
در جهان است اما تا به امروز کمتر از 20 درصد اکتشاف در این زمینه صورت گرفته است. با مسیر اکتشافی که ایمیدرو در 
پیش گرفته امیدواریم ظرف 4 یا 5 سال آینده به جمع 10 کشور برتر صاحب صنعت معدن در جهان بپیوندیم. مدیرعامل 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تأکید کرد: فیلم مستند به عنوان بازوی موثر توسعه می تواند در خدمت صنایع 
کشور قرار بگیرد، خصوصاً بخش معدن که فونداسیون پیشرفت و توسعه کشور است. در ادامه این برنامه لوح های تقدیری از 
طرف ایمیدرو به منتخبان بخش »فیلم های مستند معدن و صنایع معدنی ایران« جشنواره سینماحقیقت اهدا شد. منوچهر 
مشیری، رهبر قنبری، کامیار فاروقی، فتح اه امیری، عزت اه پروازه، پژمان مظاهری پور، محمدسعید محصصی،  یونس 
مقدم، محمدرضا میرپویا، شهران باقری، سعید ابراهیم زاده، روح اه اکبری، محمد اسکندرزاده،  علی نیکوکار و محمد 

عبدالهی )با دو فیلم( 15 مستندسازی بودند که آثارشان برای داوری در این بخش برگزیده شده بودند.

سینما حقیقت

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در آیین افتتاحیه نخستین جشنواره کتاب کودک کاشان گفت: کتاب به عنوان 
نافذترین رسانه بشری و کودکان به عنوان آینده سازان و عضو موثر خانواده تاقی خاصی دارند.

 سیدعباس صالحی با بیان اینکه ما در کاشان با منطقه ای روبه رو هستیم که در حوزه دینی، دانش محض دینی، 
هنر و صنایع سنتی و مدرن ترکیب متمایزی ایجاد کرده است، افزود: یکی از مواردی که شهرهای تاریخی 
در معرض آن هستند خاطره زدایی از آنهاست. از دست دادن خاطره ها و آلزایمر شهرهای تاریخی، به معنای 
ایجاد گسست است.  وی ادامه داد: چالش بعدی که این شهرها را تهدید می کند معنازدایی است. معنازدایی از 

شهرهای تاریخی سبب تهی شدن آنها از روح می شود.
وی تصریح کرد: وقتی ایده میدان یا گذرهای فرهنگ و هنر در شهرهای مختلفی مانند کاشان رخ می دهد 
می توانیم روح هنر و فرهنگ را به کالبد شهر بیاوریم و در این راستا حداقل 10 شهر را دربرنامه داریم که کاشان 
یکی از این شهرهاس��ت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ادامه داد: حضور مردم نمونه ای از اشتیاق آنها برای 

برگزاری برنامه های متنوع و فراهم کردن فرصتی برای فعالیت های فرهنگی است. 
صالحی در ادامه به اهمیت کتاب خوانی اشاره کرد و گفت: کتاب و کودک و نوجوان تاقی خاصی دارند و امروز 
این تاقی نمود پیدا کرده است. کتاب به عنوان نافذترین رسانه بشری امتیازات زیادی دارد و کودکان به عنوان 
آینده سازان و به عنوان عضو اصلی موثر نهاد خانواده نقطه ارتقا و اهمیت آن را بیشتر می کند و این جشنواره 
متکی بر حرکت وسیع مردمی است.به گفته وی، هر دو رویداد گذرگاه های فرهنگ و هنر و رویدادهای دیگر 

مانند این جشنواره چشم انداز آینده پرافتخارتری را برای کاشان فراهم کرده  است. 

     س��رانجام بعد از گذش��ت 27 ماه از کلنگ زنی موزه ایران َدرودی، قرارداد واگذاری حق بهره برداری از زمیِن این موزه اباغ و اجازه کتاب و کودک تاقی خاصی دارند
بهره برداری از زمین موزه شخصی صادر شد. این موضوع روز چهارشنبه توسط برخی از اعضای شورای شهر تهران، شهردار منطقه 6، 
اعضای هیأت امنای موسسه درودی و مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی، به بانوی نقاش ایران زمین اباغ شد. درودی 195 تابلویش 
را به صورت محضری به ملت ایران بخشیده و امیدوار است تا پیش از مرگ در موزه اش نصب کند. موزه ایران درودی شهریورماه سال 
1395 در محله یوسف آباد کلنگ زنی شده است. نقشه موزه درودی را جهانگیر درویش معمار ورزشگاه تختی به او هدیه کرده است. این 

موزه با هزینه شخصی ایران درودی ساخته خواهد شد. 

   جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی نش��ان می دهد که »مغز های کوچک زنگ زده« با استقبال مخاطبان از مرز 12 میلیارد 
فروش عبور کرده است. »مغز های کوچک زنگ زده«، »هزارپا« و »لس آنجلس تهران« براساس آخرین آمار در صدر فروش فیلم های 

سینمایی روی پرده هستند.

   محمد رضا هنرمند کارگردان گفت: »س��مفونی نهم« را برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می کنیم. این کارگردان سینما در 
گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: ساخت موسیقی این اثر به پایان رسیده و صداگذاری و ویژوال آن در حال انجام است. وی در خصوص 

حضور فیلمش در جشنواره فیلم فجر بیان کرد: این فیلم با هدف حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده می شود.

   نگارش 9 قسمت از مجموعه تلویزیونی »ماه و غزل« به تهیه کنندگی محسن علی اکبری پایان یافت. مجموعه 10 قسمتی »ماه و 
غزل« که توسط سید سعید رحمانی نگاشته می شود و قرار است محرم 98 روانه آنتن شود روایتی تاریخی- مذهبی دارد. »ماه و غزل« 

به مقطع زمانی 2 سال بعد از واقعه عاشورا و پیش از قیام مختار می پردازد.

تیترواره

»سینماحقیقت« تاش برای تولید آثار موثر در سینما 
خبر ویژه

وزارت  مس�ئوان  گفت�ه  ب�ه  اگرچ�ه 
آموزش و پرورش اعتبار رتبه بندی فرهنگیان 
در ردیف�ی مس�تقل در بودجه س�ال آینده 
پیش بینی شده است، اما رئیس فراکسیون 
فرهنگیان مجلس اعام کرده است؛ منتظر 
پیشنهاد دولت برای رتبه بندی در بودجه ۹8 
هس�تیم، ضمن اینکه گفته می شود اجرای 
کام�ل رتبه بندی 11 ت�ا 15 ه�زار میلیارد 

تومان نیاز دارد.

   ایجاد ردیف مستقل 
درحالی که روز گذش��ته، س��ید محمد بطحایی، 
وزیر آم��وزش و پرورش درخص��وص رتبه بندی 
فرهنگیان عنوان کرد؛ در یک��ی از جداول بودجه، 
اعتبار رتبه بندی در ردیفی مستقل پیش بینی شده 
است، اما علی الهیار ترکمن، معاون توسعه مدیریت 
و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش تاکید دارد که 
وقتی قانون رتبه بن��دی را نداریم، چگونه می توان 
تعیین کرد به چه میزان اعتبار نیاز است.  در این میان 
البته باید گفت؛ رتبه بندی معلمان در بودجه س��ال 
98 اعتباری براب��ر دو هزار میلیارد تومان را به خود 
اختصاص داده است. آنچه که ابتدا محمدباقر نوبخت 
آن را در جمع اعضای فراکسیون امید مجلس عنوان 
کرد و سازمان برنامه و بودجه نیز بعد از آن در گزارشی 
از وضعیت ایحه بودجه 98 در حوزه آموزش به این 
موضوع اشاره داشت که در بخش آموزش و پرورش 
عمومی و فنی و حرفه ای در ایحه بودجه 98،  مبلغ 
دو هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه بندی 
معلمان تامین اعتبار شده است. البته الهیار ترکمن 
هم در اظهارات خود به این رقم هم اشاره کرده است، 

با این توضیح که با اعتبار دو هزار میلیارد تومانی در 
بودجه 98 فقط ردیف برای رتبه بندی ایجاد کردیم.

   به 11 تا 15 هزار میلیارد تومان 
نیاز داریم

از س��وی دیگ��ر حمیدرضاحاجی بابای��ی، رییس 
فراکس��یون فرهنگیان مجلس در این باره اظهار 
کرده است که منتظر هستیم ببینیم دولت در ایحه 
بودجه 98  برای رتبه بندی معلمان چه پیشنهادی 
دارد؟ البته در زمینه اجرای برنامه رتبه بندی از حداکثر 
ظرفیت قانونگذاری استفاده خواهیم داشت. با این 
وجود چندی قبل جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص بررس��ی 
بودجه سال 98 آموزش و پرورش در این کمیسیون 
از این موض��وع خبر داده بود ک��ه دولت در ایحه 
بودجه س��ال آینده برای وزارت آموزش و پرورش، 
رقمی حدود 42 ه��زار میلیارد تومان در نظرگرفته 
ست و همانطور که پیش تر اشاره شد؛ متولیان امر 
دو هزار میلیارد تومان نیز برای رتبه بندی اختصاص 
داده اند. با این وجود وی به این موضوع هم اش��اره 
کرده اس��ت که برای اجرای کام��ل رتبه بندی به 

11 تا 15 هزار میلیارد تومان نیاز است. به عبارتی با 
احتساب اینکه دو هزار میلیارد تومان برای این امر 
به تصویب برسد، ولی در این خصوص همچنان به 
9 تا 13 هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود که به طور 
قطع موجب اجرایی نشدن کامل این امر خواهد شد.

   رتبه بندی در نوبت کار هیات دولت
با این وجود اما معاون توس��عه مدیریت و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش با تاکید براینکه با همکاری 
س��ازمان برنامه و بودجه ردیفی مستقل را در قانون 
بودجه سال 98 برای رتبه بندی ایجاد کردیم، تصریح 
کرده است که در زمان اجرا، به هرنحوی اجرای طرح 
رتبه بندی مشخص شود، اعتبار در این ردیف وجود 
دارد و به هر میزان نیاز داشته باشیم اگر اعتبار کم یا 
زیاد باشد با استفاده از سازوکارهای موجود می توان 
کار را پیش برد. این درحالی اس��ت که چندی پیش 
ایحه پیش��نهادی برای اجرای رتبه بندی معلمان 
به دولت ارس��ال شد، حس��ب رویه ها در کمیسیون 
اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت در 6 ماده 
به تصویب رسید و اکنون در نوبت کار هیات دولت 
قراردارد، براین اساس وزیر آموزش و پرورش امیدوار 

است در جلسات آتی بررس��ی و قبل از نهایی شدن 
بودجه، مصوب و به مجلس ارسال شود. با این توضیح 
که در واقع دولت ایحه را به مجلس می فرستد و پس 
از تصویب در مجلس، آیین نامه ای را تهیه می کند و 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان آغاز می شود. البته به 
گفته بطحایی هدف اصلی طرح رتبه بندی معلمان 
افزایش حقوق نیست، بلکه ارتقاء شایستگی هاست، 
منتهی یکی از آثار اج��رای رتبه بندی اصاح نظام 
پرداخت هاس��ت. براس��اس توضیحات مسئوان 
بزرگترین نهاد آموزشی کش��ور در طرح رتبه بندی 
معلمان، چهار رتبه و برای احراز هر رتبه معیارهایی را 
تعریف می شود که طبق آن سطح شایستگی معلمان 
تعیین و متناسب با آن رتبه، افزایش فوق العاده شغلی 
منظور خواهد شد. پس آثار اجرای رتبه بندی در گام 
اول بهبود کیفیت نظ��ام آموزش و پرورش و نیروی 
انس��انی و در گام دوم بهبود نظ��ام پرداخت ها برای 
معلمان خواهد بود، آنچه ک��ه خود حکایت از نیاز به 
تامین بودجه برای اجرایی ش��دن طرح مذکور دارد.  
این برآوردها و اظهار نظرها در حالی بیان شده است 
که به اعتقاد سید محمد جواد ابطحی، عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس این ایحه به سال جاری 
نخواهد رسید، همچنین با توجه به وضعیت بودجه 
بعید به نظر می رسد که این ایحه در مجلس تصویب 
شود. حال باید دید طرحی که  مرحله نخست آن در 
نیمه ابتدایی سال 94 با بار مالی یک هزار و 300 میلیارد 
تومانی به اجرا درآمد و در آن حقوق فرهنگیان به طور 
میانگین تا 400 هزار تومان افزایش یافت. ولی بعدا 
آن از این طرح به نوعی در قالب اعمال یک فوق العاده 
شغلی یاد شد ادامه این روند نیز مسکوت ماند؛ حال که 
طبق در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید شده است، آیا 
بودجه مناسبی برای نظام پرداخت آن در نظر گرفته 
خواهد شد تا ارتقاء کمی و کیفی منزلت معلمان را به 
همراه داشته باشد یا به دلیل تکراری کمبود بودجه 

دوباره به تعویق خواهد افتاد.

آخرین وضعیت بودجه رتبه بندی معلمان
»حمایت« بررسی کرد

دایل توقف روند کاهشی آمار حوادث رانندگی 
جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت: عدم توسعه الزامات مورد نیاز در جاده ها، عدم هماهنگی سازمان ها و 

کیفیت خودروها روند کاهشی آمار حوادث رانندگی را متوقف کرد.
س��ردار ایوب سلیمانی با اشاره به این که از سال 85 تا سال گذشته پلیس موفق شد تلفات حوادث رانندگی را 
کاهش دهد، افزود: این کاهش تلفات درحالی رخ داده است که شمار خودروها و موتورسیکلت های کشور و 
تعداد رانندگان و طول راه های ما افزایش داش��ته است. وی تصریح کرد: اگر اقدامی جدی و اساسی صورت 
نگیرد، دوباره ش��اهد افزایش تعداد تلفات حوادث رانندگی خواهیم بود.جانش��ین فرمانده نیروی انتظامی از 
بازداش��ت 12 نفر در رابطه با حادثه تروریس��تی چابهار خبر داد و گفت: تقریباً تمام عوامل داخلی درباره این 

حادثه بازداشت شدند.

 CE حمایت از تولید تجهیزات پزشکی با نشان
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی گفت: تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی که 
متقاضی گواهی نشان CE اتحادیه اروپا هستند، می توانند از تسهیات ویژه استفاده کنند.حسین سلمانی، با 
اشاره به عقد تفاهم نامه اداره کل تجهیزات پزشکی با صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تجهیزات پزشکی 
در زمینه مشاوره تخصصی برای تس��هیل فرآیند تولید محصوات در داخل، اظهار کرد: تولیدکنندگانی که 
برای دریافت CE اقدام کنند، می توانند از تسهیات در فرآیند تولید محصواتشان بهره بگیرند. وی افزود: 
طبق تفاهم نامه با اداره کل تجهیزات پزش��کی وزارت بهداشت، یکی از مسئولیت های این صندوق، فراهم 
کردن اعطای تس��هیات کم بهره یا باعوض برای متقاضیان واجد شرایط است که بستگی به نوع شرکت 

تا سقف 200 میلیون تومان با نرخ بهره ترجیحی هشت تا 10 درصد است.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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وزارت دفاع آمریکا اعام کرد از عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی 331 میلیون دار برای سوخت رسانی به جنگنده های ائتاف 
س��عودی در جنگ یمن مطالبه می کند. به گزارش روزنامه »دیلی 
میل«، پنتاگون اعام کرد از عربس��تان سعودی و امارات متحده 
عرب��ی 331 میلیون دار برای سوخت رس��انی ب��ه جنگنده های 
ائتاف سعودی در جنگ یمن مطالبه می کند. سخنگوی پنتاگون 
در بیانیه ای اعام کرد که س��تاد فرماندهی مرکزی آمریکا بعد از 
مرور اسناد خود به این نتیجه رس��یده که برخی محاسبات مربوط 
ب��ه هزینه های سوخت رس��انی به جنگنده های ائتاف س��عودی 
نادرست انجام ش��ده و پول کمتری از امارات و عربستان سعودی 
گرفته شده است. پنتاگون درعین حال از رایزنی با ریاض و ابوظبی 
برای دریافت این بدهی خبر داد. این خبر ساعاتی بعد از آن اعام 
شده است که مجلس س��نای آمریکا دو قطعنامه را علیه عربستان 

سعودی به تصویب رساند. 

 
رس��انه های کویتی تأکید کردند که توافقی می��ان دولت کویت و 
انگلیس در مورد ساخت یک پایگاه دریایی انگلیسی در این کشور 
حاصل ش��ده اس��ت. به گزارش روزنامه »الرأی« کویت به نقل از 
منابع دیپلمات نوشت که این توافق در پی مذاکرات مداوم میان دو 
طرف از چند ماه قبل در مورد همکاری های نظامی حاصل شد. این 
روزنامه نوشت که کویت میزبان نشستی با حضور مسئوان ارشد 
دو کشور است که در این جلسه همکاری میان کویت و انگلیس و 
در رأس آن همکاری دوجانبه نظامی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی 
و پرورش��ی موردبررس��ی قرار می گی��رد. منابع گفتن��د که در روز 
یکشنبه نیز نشست دیگری با هدف عملی کردن توافق ها و تدوین 
نقش��ه ای در مورد همکاری ها برای شش ماه آتی برگزار می شود. 
س��فیر انگلیس در کویت نیز گفت که حضور نظامی دائم انگلیس 
در کویت بنا به درخواس��ت و تمایل طرف کویتی صورت می گیرد. 
این پایگاه رویکرد تهاجمی ندارد و مساحت آن محدود خواهد بود 
 و فعالیت آن به زودی آغاز می شود و مدت حضور آن نیز هنوز تعیین 

نشده است.

 
دولت استرالیا به شهروندان خود نسبت به سفر به اندونزی با توجه 
به اقدام قریب الوقوع این دولت در به رسمیت شناختن شهر قدس 
به عنوان پایتخت اسرائیل هشدار داد. به گزارش »گاردین«، انتظار 
می رود اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا احتماًا امروز شنبه 
اعام کند که دولتش به تبعیت از اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا، ش��هر قدس را به عنوان "پایتخت اس��رائیل" به رسمیت 
بشناس��د. در همین حال وزارت امور خارجه اس��ترالیا هشدار داد با 
توجه به اینکه تعدادی قابل توجهی از استرالیایی ها برای تعطیات 
تابس��تانی در تدارک برای رفتن به مناطق تفریحی اندونزی نظیر 
بالی و مقاصد دیگر هستند باید س��طح باای از احتیاط را به خرج 
دهند. مقام های کانب��را گفتند: که انتظار دارن��د امروز که یکی از 
روزهای مهم یهودی است این موضوع اعام شود هرچند که گفتند 
ش��اید برخی اتفاق ها برنامه ها را تغییر دهد. ترامپ ماه مه گذشته 
از تصمیمش برای منتقل کردن س��فارتخانه آمریکا در اسرائیل به 
شهر قدس خبر داد که این باعث قیام بزرگی از سوی فلسطینی ها 

در نزدیکی مرز اسرائیل شد. 
بااین حال نخست وزیر استرالیا ظاهراً برنامه ای برای منتقل کردن 
سفارت کشورش به ش��هر قدس ندارد و مقام های دولت خودش 
به او نس��بت به تبعات مالی و امنیتی چنین اقدامی هشدار داده اند. 
بااین وجود به رس��میت ش��ناختن قدس به پایتختی اس��رائیل به 
نخست وزیر اس��ترالیا با توجه به پیش رو داشتن انتخاباتی در سال 
آینده میادی در جلب آرای یهودی ها و مس��یحیان محافظه کار و 
جلب نظر کاخ س��فید و اس��رائیل کمک خواهد کرد. این در حالی 
است که عزت عبدالهادی، سفیر فلسطین به استرالیا گفت: دولت 
خودگردان فلسطین کشورهای مسلمان و عربی را برای فراخواندن 
سفرایش از اس��ترالیا در واکنش به چنین اقدامی و در پیش گرفتن 

تحریم های کاایی تحت فشار قرار خواهد داد.

 
نظرسنجی فاکس نیوز حاکی از آن است که نیمی از رأی دهندگان 
آمریکای��ی فکر نمی کنند ک��ه ترامپ بتوان��د در انتخابات 2020 
پی��روز ش��ود. به نوش��ته روزنام��ه »ی��و اس ای ت��ودی«، نتایج 
نظرس��نجی خبرگزاری فاکس نیوز نشان می دهد که 52 درصد از 
ش��رکت کنندگان گفته اند فکر نمی کنند که ترامپ مجدداً انتخاب 
ش��ود و تنها 39 درصد خاف این عقیده را داشتند. در پاسخ به این 
سؤال که اگر امروز انتخابات برگزار شود به چه کسی رأی می دهید؟ 
38 درصد گفته اند که از ترامپ حمای��ت خواهند کرد و 55 درصد 
گفته اند به فرد دیگری رأی می دهن��د. تنها 30 درصد از این افراد 
گفته اند که "قطع��ًا" به ترامپ برای انتخ��اب مجدد رأی خواهند 
داد و 47 درصد گفته اند که "قطعًا" فرد دیگری را انتخاب خواهند 
کرد. نظرس��نجی فاکس نیوز در دسامبر 2010 حاکی از آن بود که 
29 درصد رأی دهندگان معتقد بودند اوبام��ا مجدداً رئیس جمهور 
نخواهد شد درحالی که اوباما در 2012 پیروز شد. در این نظرسنجی 
اکثر حامیان حزب دموکرات گفته اند که به جو بایدن، معاون اوباما و 

یا برنی سندرز رأی خواهند داد.

 جلد روز
روزنامه »فایننش��ال تایمز« در 
گزارش��ی به نقل از مناب��ع آگاه 
نوشت: پادشاه عربستان سعودی 
قص��د دارد تا در حلق��ه نزدیکان 
ولیعهد سعودی دست به اصاحاتی 
بزند. در قلب کانون قدرت ولیعهد 
س��عودی افرادی م��ورد اعتماد و 
نزدیک ب��ه وی حض��ور دارند که 
برخاف عناوین و سمت های کلی 
آن ها دارای نفوذ استثنایی هستند؛ 
اما این گ��روه اکن��ون در مقابل هر 
لرزه ای که بر پیکره قدرت عربستان 
بیفتد، بیش از بیش ضعیف است. این 
گزارش می افزاید: عربستان سعودی 

شخصیت محوری در حلقه نزدیکان به محمد بن سلمان یعنی سعود القحطانی 
مشاور سابق رسانه ای دیوان پادشاهی عربستان را از این سمت برکنار کرد؛ 
اما همچنان به وی به عنوان سوژه ای برای تبرئه محمدبن سلمان در دست 
داشتن در قتل جمال خاشقچی نگریسته می شود. یک منبع آگاه به فایننشال 
تایمز گفته است: ملک سلمان به شدت نسبت به اتفاقی که برای خاشقچی 
افتاده خشمگین است و می خواهد در حلقه نزدیکان ولیعهدش تغییراتی ایجاد 
کند. یک منبع سعودی نیز به این روزنامه گفته است که تغییرات احتمالی ممکن 
است شامل رسانه ها و اداراتی بشود که مسئولیت آن ها پیش تر به عهده سعود 
القحطانی بود و اکنون برخی دیگر از مقام ها مسئولیت اداره آن را به عهده دارند. 
این منبع افزوده است: مرکز پژوهش ها و امور رسانه ای که سعود القحطانی 
ریاست آن را به عهده دارد احتماًا منحل خواهد شد. همچنین بنا بر گفته یک 
منبع آگاه دیگر سعودی، اکنون ترس از سرنوشت اعضای این گروه نزدیک به 
بن سلمان وجود دارد حتی آن هایی که موردعنایت پادشاهی هستند؛ چراکه 
آن ها از نفوذ استثنایی برخوردارند. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، تغییرات 
آغازشده است و پادشاه عربستان ماه گذشته با تأسیس »مرکز ارتباطات و تبادل 
اطاعات« موافقت کرد. در پایان این گزارش آمده است که انتظار می رود که 
پست مش��اور امنیت ملی که پس از به قدرت رسیدن ملک سلمان در سال 
2015 کنار گذاشته شد، بار دیگر موردتوجه قرار بگیرد. این گزارش می افزاید: 
شاهزاده خالد بن سلمان سفیر عربستان در واشنگتن از بیشترین شانس برای 

تصدی این سمت برخوردار است.

گزارش

خبر آخر

راشاتودی:
اروپا و ژاپن با بزرگ ترین توافق 

تجارت آزاد به آمریکا پشت کردند
درحالی که آمریکا روزبه روز اجرای سیاست های حمایت گرایانه خود را تشدید 
می کند اتحادیه اروپا و ژاپن یک توافق بسیار گسترده تجارت آزاد امضا کردند.

در ش��رایطی که دولت آمریکا روزبه روز اجرای سیاست های حمایت گرایانه 
اقتصادی را که ازجمله آن می توان به اعمال تعرفه واردات بر کاای خارجی 
اشاره کرد، تشدید می کند، اتحادیه اروپا و ژاپن یکی از بزرگ ترین قراردادهای 
تجارت آزاد در جهان را امضا کردند. توافق تجارت آزاد ژاپن با اروپا یک سوم 
کل تولید ناخالص جهان و 40 درصد کل تجارت بین الملل را شامل خواهد 
شد. دوس��وم نمایندگان پارلمان اروپا به این قرارداد تجاری که با نام توافق 
شراکت اقتصادی بین ژاپن و اتحادیه اروپا بسته شده است رأی دادند. امضای 
این توافق با هدف حذف تعرفه گمرکی بر واردات کااهای اروپایی به ژاپن 
که معادل ساانه 1138 میلیارد دار می شود، امضاشده و از یک فوریه سال 
آینده میادی اجرایی خواهد شد. اجرای این توافق یک منطقه آزاد تجاری 
با جمعیت 635 میلیون نفر ایجاد خواهد کرد. این توافق توسط دولت ژاپن نیز 
تائید شده است. سیسیلیا مالمستروم کمیسر تجاری اتحادیه اروپا گفت:  شراکت 
اقتصادی ما با ژاپن- بزرگ ترین منطقه تجاری که تاکنون در جهان درباره 
آن مذاکره شده است- در حال حاضر بسیار به واقعیت نزدیک شده است. قرار 
است بر اساس توافق امضاشده تعرفه وارداتی و عوارض برای کااهای اروپایی 
به ژاپن به تدریج به صفر برس��د. این اقدام اروپا و ژاپن به عنوان اقدامی علیه 
سیاس��ت های کنونی آمریکا در نظر گرفته می شود. چراکه از زمان روی کار 
آمدن ترامپ وی آمریکا را از بسیاری از توافقات تجارت آزاد بزرگ نظیر توافق 
تجارت آزاد شراکت ترانس پسیفیک خارج کرده که در این توافق ژاپن یکی 
از اعضای کلیدی آن بود. از زمان خروج آمریکا تاش های توکیو برای راضی 
کردن آمریکا به بازگشت به این توافق نتیجه نداد و ژاپنی ها برای جبران این 

اقدام آمریکایی ها به سمت اروپایی ها رفته اند.

مرگ دختر 7 ساله یک خانواده مهاجر 
در بازداشتگاه آمریکا 

یک دختر 7 ساله اهل گواتماا بعد از بازداشت توسط مأموران گشت مرزی 
آمریکا به دلیل عبور از مرز مکزیک به سوی ایاات متحده، بر اثر شوک 
و کم آبی بدن جان سپرد. روزنامه واشنگتن پست به نقل از »اداره گمرک 
و حفاظت مرزی ایاات متحده آمریکا« گزارش داده این دختر س��اعت 
22 تاریخ 6 دس��امبر )15 آذرماه( همراه با پدرش دستگیر شد. او و پدرش 
جزو 163 نفری بودند که در جنوب ش��هر »لودس��بورگ«، واقع در ایالت 
نیومکزیکو خودشان را تس��لیم مأموران آمریکایی کردند. انتظار می رود 
مرگ این کودک بار دیگر وضعیت س��خت مهاجران در بازداشتگاه های 
اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا را دست کم برای مدتی در مدار توجه 
قرار دهد.  روزنامه واشنگتن پست نوشته اسناد اداره گمرک آمریکا نشان 
می دهد این دختر 7 ساله حدود 8 ساعت بعد از بازداشت دچار سرگیجه شد. 
پرسنل پزشکی بعد از معاینه متوجه شدند که دمای او 105.7 درجه است و 
ظاهراً او به مدت چند روز غذا یا آب مصرف نکرده است. اداره گمرک آمریکا 
نام کودک و پدرش را منتشر نکرد. سخنگوی این سازمان، درگذشت این 

کودک را »صمیمانه« به خانواده اش تسلیت گفته است. 

اردن
در پی اتخاذ اقدامات شدید ریاضتی توسط دولت اردن و با حمایت 
صندوق بین المللی پ��ول، صدها اردنی علیه این اقدامات دس��ت 
به اعتراض زده، فعاان حقوق بش��ری نس��بت به عدم احترام به 
قانون هش��دار دادند و مقامات اردنی صدها نی��روی امنیتی را در 
پایتخت این کش��ور مس��تقر کردند. پس از اینکه پارلمان اردن در 
ماه گذشته پیش نویس قانون مالیات را تصویب کرد؛ قانونی که با 
وجود مخالفت مردم با آن و وعده دولت برای تغییر، چندان تغییری 
نیافت، مردم بار دیگر دست به تظاهرات زدند. معترضان می گویند، 
دولت با بدهی حدود 40 میلیارد داری روبروست و به شدت نیازمند 
افزایش درآمد خود است و به همین دلیل در حالی که ثروتمندان را 
به حال خود رها کرده، درآمد قش��ر فقیر و متوسط جامعه را کاهش 
می دهد. معترضان طی دو هفته گذشته تظاهرات مختلفی صورت 
دادند و یک منبع قضایی گف��ت، مقامات تعدادی را به خاطر دادن 
شعارهایی علیه پادشاه اردن و دولت بازداشت کردند. عبداه دوم، 
پادش��اه اردن در تاش برای آرام کردن تنش ها از دولت خواست 
در راستای قانون عفو عمومی، حکم عفو هزاران زندانی مربوط به 
مس��ائل کاهبرداری و تخطی از قانون صادر شود. اردن در سایه 
درگیری های منطقه ای از بیکاری بسیار باا رنج می برد و کاهش 
رش��د اقتصادی درآمدهای مالیاتی را کاهش داده و همین مسائل 
موجب ش��ده اردن از خارج وام گرفته و تأمین بودجه خود از طریق 

درآمدهای داخلی را افزایش دهد.

عکس نوشت 

فرودگاه بین المللی یانتای چین به دلیل بارش ش��دید برف سنگین بسته 
شد. این منطقه به بارش س��نگین برف معروف است و هرساله در آستانه 

زمستان این منطقه سفیدپوش می شود.

مجلس سنای آمریکا پنجشنبه شب دو قطعنامه 
را علیه عربستان سعودی در ارتباط با جنگ یمن و 
ترور روزنامه نگار منتقد سعودی به تصویب رساند. 
قطعنامه  اول که با 56 رأی موافق و 41 رأی مخالف 
به تصویب رسید خواس��تار اتمام حمایت آمریکا از 

ائتاف متجاوز به یمن است. 
جنگ عربس��تان علیه یمن که با حمایت آمریکا و 
انگلیس از فروردین سال 1394 آغاز شده، تاکنون 
ده ها هزار کش��ته بر جا گذاش��ته اس��ت. روزنامه 
واشنگتن پست سوم آگوست 2018 نوشت که آمار 

کشته ها از 50 هزار نفر فراتر رفته است. 
هنوز مشخص نیست مجلس نمایندگان آمریکا این 
قطعنامه را به رأِی خواهد گذاشت یا خیر. پیش از این 
گزارش شده بود  قانونگذاران حزب جمهوری خواه 
در مجلس نمایندگان آمریکا راه تصویب هر گونه 
قطعنامه در کنگره این کش��ور که خواستار پایان 

دادن به حمایت واشنگتن از ائتاف متجاوز سعودی 
در جنگ یمن است را مسدود کردند. 

ای��ن قطعنام��ه، بع��د از رس��وایی ت��رور »جمال 
خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد سعودی در داخل 
کنسولگری عربس��تان در اس��تانبول مورد توجه 

نمایندگان سنا قرار گرفت.  
دومین قطعنامه ک��ه  به تصویب رس��ید را »باب 
کورکر«، رئی��س کمیته رواب��ط خارجی مجلس 
س��نای آمریکا معرفی ک��رده بود. ای��ن قطعنامه 
»محمد بن س��لمان«، ولیعهد سعودی را مسئول 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی 
معرفی می کند.  این س��ند با عن��وان »حمایت از 
راه حل سیاسی در یمن و محکوم کردن قتل جمال 
خاشقجی« به کمیته روابط خارجی مجلس سنای 
آمریکا ارائه شده بود. در بخشی از آن به »رفتارهای 
نگران کنن��ده« حکومت س��عودی در زمینه های 

مختلف از جمله جنگ یمن، حبس سعد الحریری، 
نخست وزیر لبنان، تضعیف وحدت شورای همکاری 
خلیج فارس، اخراج سفیر کانادا، سرکوب مخالفان و 

قتل خاشقجی اشاره شده است. 
در این قطعنامه همچنین اذعان شده مجلس سنای 
آمریکا ولیعهد رژیم سعودی، »محمد بن سلمان« 

را مسئول قتل جمال خاشقجی می داند. 
در همین حال بناب��ر ادعای یک رس��انه، ولیعهد 
عربس��تان س��عودی به طور جدی در حال تاش 
برای برقراری یک دیدار مستقیم بین او و »بنیامین 
نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به میزبانی 

رئیس جمهور آمریکاست.
میدل ایست آی مدعی شد که »محمد بن سلمان«، 
ولیعهد عربس��تان س��عودی به طور جدی در حال 
تاش برای برقراری یک دیدار مس��تقیم بین او و 
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

به میزبانی آمریکاست.
به نوشته میدل ایست آی، بن سلمان جدا به دنبال 
دیداری شبیه به »کمپ دیوید« با نتانیاهو است؛ 
دیداری که »تغییردهنده بازی« باشد. بنابراین 
گ��زارش، خواس��ته بن س��لمان این اس��ت که 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمه��ور آمریکا در این 
دیدار نقش میزبان را داش��ته باشد. بنابر ادعای 
این رسانه، بن س��لمان یک کارگروه ویژه برای 
رهایی از تبعات قتل جمال خاشقجی ایجاد کرده 
اس��ت و همین تیم مسئول رسیدگی به ایده این 

دیدار شده است.
برنامه این است که بن سلمان که به دست داشتن 
در قتل جمال خاشقجی متهم است، شبیه به »انور 
سادات«، رئیس جمهور اسبق مصر، تبدیل به یک 
عرب صلح طلب ش��ود. یک رسانه ترکیه ای به نام 
ای. ایچ.آی نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده 
که نتانیاهو، ترتیب حمایت ابی های صهیونیستی 

از رژیم بن سلمان را در واشنگتن داده است.
ابی گران صهیونیس��ت در واش��نگتن در تاش 
هس��تند تا افکار عمومی را در واشنگتن که با ترور 
جمال خاشقجی به ش��دت علیه ولیعهد سعودی 

برگشته، تغییر دهند.
در همین حال اما به نظر می رسد حکومت سعودی 
می داند که قرار است بیش از اینها در معرض اتهام 
قرار گیرد و به همین دلیل سفیر سعودی در واشنگتن 
که برادر بن سلمان نیز هست، خاک این کشور را به 

مقصد عربستان ترک کرد. 
برادر »محمد«، ولیعهد عربستان سعودی که سفیر 
کش��ورش در آمریکا است بار دیگر واشنگتن را در 
بحبوحه ش��دت گرفتن انتقادات از عملکردش در 
ماج��رای ترور »جمال خاش��قجی«، روزنامه نگار 

منتقد سعودی ترک کرده است. 
سایت خبری-تحلیلی المانیتور نوش��ته او در ماه 
اکتبر هم بعد از ش��دت گرفتن جنجال ها به دلیل 
ترور خاشقجی واشنگتن را ترک کرده بود. رسانه ها 
روز چهارش��نبه 14 آذرماه گ��زارش دادند خالد بن 
سلمان بعد از غیبتی دوماهه برای اولین بار بعد از قتل 
خاشقجی جهت شرکت در مراسم تدفین جورج دبلیو 

بوش پدر به واشنگتن بازگشته است. 
روزنامه فایننشال تایمز روز چهارشنبه این گمانه زنی 
را مطرح کرده که او احتماًا از سمتش کناره گیری 
کرده تا به عنوان مش��اور امنیت ملی کش��ورش 

منصوب شود. 

 همزمان با تصویب دو قطعنامه علیه عربستان در سنای آمریکا انجام شد

 رقابت ها و درگیریهای سیاس�ی بین مجلس نمایندگان آمریکا و رییس جمهور این کش�ور س�رانجام نتایج خود را در 
گروه

تصویب دو قطعنامه ضد س�عودی در مجلس سنای آمریکا نش�ان داد. نمایندگان مجلس سنا که بارها به دولت ترامپ بین الملل
هش�دار داده بودند که باید موضع سخت تری در قبال ولیعهد س�عودی و نقش او در قتل روزنامه نگار عربستانی داشته 
باشد، روز پنجشنبه در نهایت دو قطعنامه ای را به تصویب رساندند که نشان می داد محمد بن سلمان عامل مستقیم در 
قتل خاشقجی بوده و از طرف دیگر نمایندگان سنا از رژیم سعودی خواستند به جنگ یمن پایان دهد. با این حال خبرها حکایت از این دارد 
که ولیعهد سعودی سعی دارد با دیدار با ترامپ و نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی از فشارهای نمایندگان کنگره علیه خود بکاهد . 

  فرصت دوباره ترامپ 
برای دوشیدن سعودی

چهره خبر

بهانه جدید نتانیاهو برای گسترش شهرک سازی ها در سرزمین های فلسطین 
رسانه های رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه از وقوع عملیات 
استش�هادی جدید در کرانه باختری فلس�طین اشغالی خبر 

دادند.

ش��بکه قدس فلسطین به نقل از این رس��انه ها گزارش داد که یک نظامی 
صهیونیست در این عملیات استشهادی که در شهر »البیره« صورت گرفته، 
زخمی شده است. طی این عملیات یک شهروند فلسطین با خودرو  به سمت 
نظامیان رژیم صهیونیستی حرکت کرده و آن ها را زیر گرفته است. رسانه های 
رژیم صهیونیس��تی می گویند مجری این عملیات حین انجام عملیات به 

شهادت رسیده است. این چهارمین عملیات استشهادی فلسطینیان در کرانه 
باختری طی یک هفته اخیر اس��ت که در آخرین این عملیات دو فلسطینی 
به سمت نظامیان رژیم صهیونیستی در رام اه تیراندازی کردند و سه تن از 
آن ها را کشتند. در پی عملیات شهادت طلبانه دو فلسطینی در نزدیکی رام اه، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور اعمال تحریم هایی علیه فلسطینی ها را 
داد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه از اعمال 
تحریم هایی علیه فلسطینی ها به خاطر عملیات مقاومتی دو فلسطینی در 
نزدیکی رام اه که در جریان آن دو س��رباز اسرائیلی کشته شدند، خبر داد. 
نتانیاهو دس��تور انهدام منازل دو مجری عملیات رام اه را داد و قرار اس��ت 

انهدام این منازل ظرف 48 ساعت انجام شود. تحریم های اسرائیل شامل 
محاصره ش��هر "البیره" در رام اه و لغو مجوز کار خانواده های مجریان این 
عملیات در داخل اراضی اشغالی است. نخست وزیر اسرائیل همچنین دستور 
افزایش بازداش��ت اداری اعضای حماس در کرانه باختری و تشدید تدابیر 
امنیتی در مسیرها و ایجاد ایس��ت های امنیتی را داد. همچنین نتانیاهو در 
تاشی برای راضی نگه داشتن شهرک نشینان قبل از انتخابات دستور افزایش 
شهرک سازی در کرانه باختری را داده است. رسانه های صهیونیستی اعام 
کردند که نتانیاهو قصد دارد هزاران واحد مس��کونی را در کرانه باختری 

احداث کند و شهرک صهیونیست نشین عوفرا را توسعه دهد.

 کوشنر  نامزد
ریاست ستاد کارکنان کاخ سفید

 تاش گولن برای خرید 
روزنامه ایندیپندنت

دو منبع آگاه اعام کرده اند که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی پیشنهادی از جانب 
برخی مشاوران است تا »جارد کوشنر« داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور را به سمت رئیس ستاد کارکنان 
کاخ سفید منصوب کند. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از این منابع که اطاعاتی درباره هویت آنها 
منتشر نشده است، گفت که در حال حاضر کوشنر تمایلی برای تصدی این سمت ندارد. ترامپ روز پنجشنبه 
گفته بود که پنج نفر را برای تصدی  رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در نظر دارد تا زمانی که ژنرال بازنشسته 
»جان کلی« در اوایل سال نوی میادی سمت یاد شده را ترک کند،  جای وی خالی نماند.

منابع آگاه همچنین گفتند که در چند روز گذشته چندین نفر به ترامپ پیشنهاد شده اند 
و کوشنر با توجه به رابطه نزدیکی که با ترامپ دارد و سابقه وی در مذاکره توافق جدید 
تجاری با مکزیک و کانادا و پیش��رفت هایی که در قانون اصاحات زندان به دس��ت 

آمده، در این فهرست قرار دارد.
»سارا سندرز« سخنگوی کاخ سفید در این مورد به خبرنگاران گفت: »من اطاع ندارم 
که آیا وی )کوش��نر( هم مد نظر قرار دارد یا خیر. اما فکر می کنم همانطور که 
همه ما اینجا تشخیص داده باشیم، او در هر مسئولیتی که رئیس جمهور به 

عهده اش می گذارد، خوب ظاهر خواهد شد.«

دستیابی به اطاعات محرمانه برخی از نرم افزارهای ارتباطی سران شبکه گولن نشان داده که این شبکه 
به دنبال خرید روزنامه ایندیپندنت انگلیس بوده است.

 تعداد قابل توجهی از فایل های محرمانه و قفل ش��ده دیجیتالی که از برخی نرم افزارهای اطاع رس��انی 
سران شبکه فتح اه گولن به دست آمده افشا شد. بر اساس آنچه در رسانه های ترکیه منتشر شده 

فردی به نام سلیمان تیفتیک که از او به نام امام منطقه اروپای غربی شبکه فتح اه گولن نام 
برده می ش��ود به دنبال خریدن روزنامه ایندیپندنت بوده و فردی را مامور این کار کرده است 

که هنوز هویت او برای سرویس اطاعاتی ترکیه افشا نشده است.
این فرد اعام کرد که در پیام خود خطاب به امام اروپای غربی شبکه نوشته است: 
در ماه های اخیر )سال 2016( تیراژ روزنامه ایندیپندنت و فروش آن به شکل قابل 
توجهی پایین آمده است و پدر و پسر صاحب امتیاز این روزنامه به دنبال مشتری 
خوبی هستند تا آن را بفروشند. هر وقت صاح بدانید با آنها تاریخی تعیین می کنیم 
تا در مورد خرید این روزنامه اقدامات ازم انجام ش��ود. شبکه فتح اه گولن تنها 
دو ماه قبل از آغاز کودتای نافرجام سال 2016 میادی به دنبال خریدن روزنامه 

ایندیپندنت بوده است.

درحالی که دولت امانوئ�ل ماکرون از رای 
عدم اعتماد پارلمان جان س�الم به دربرد، 
دولت فرانس�ه به معترضان »جلیقه زرد« 
اخطار داد که پنجمی�ن دور تظاهراتش را 
برای تعطیات آخر هفته این کشور در روز 
شنبه همزمان با ادامه تحقیقات پلیس در 
مورد حمله مسلحانه اخیر در استراسبورگ 

برگزار نکنند.

طرح رای ع��دم اعتم��اد پارلمان از س��وی حزب 
سوسیالیست حزب چپ افراطی  »فرانسه چالش جو« 
و حزب کمونیست در واکنش به مدیریت بد فرانسه 
در اعتراضات موسوم به جلیقه زردها ارائه شد. این 
طرح در این رای گیری تنها 70 رای مثبت به دست 
آورد که خیلی کمتر از 289 رای ازم برای تصویب 
بود. با این حال معترضان ضد دولت فرانسه مشهور به 
جلیقه زردها وعده دادند امروز پنجمین دور اعتراضات 
خود را برگزار کنند و اسم آن را اعتراض به سیستم 

سرمایه داری گذاشته اند. 
بنجامین گریوو، س��خنگوی دولت فرانسه اما در 

صبحت های گفت: معترضان باید به فش��ارهای 
وارد بر نیروهای امنیتی بعد از حمله سه شنبه شب 
گذش��ته در استراس��بورگ توجه کرده و عقانی 
عمل کنند. او خاطر نش��ان کرد: آنها خشمش��ان 
را ابراز کردند و این خش��م صدایش ش��نیده شد. 
اکنون ما از جلیق��ه زردها میخواهیم معقول بوده 
و روز ش��نبه به خیابانها نیاین��د. همچنین لوران 
نونز معاون وزیر کشور فرانسه نیز در صحبت های 
مشابهی خواهان بازگشت به وضعیت عادی بعد 
از چند هفته ناآرامی شد. نونز به رادیو فرانس اینتر 
گفت: مردم دارای تقاضای اجتماعی و اقتصادی 
بوده واین مطالبات شنیده شدند. لوران وکیه، رهبر 
اپوزیسیون محافظه کار نیز از معترضان خواست 
دست از آسیب رساندن به فرانسه بردارند. او گفت: 

ما نمی توانیم بر پایه آشوب چیزی را بسازیم.
در حالی که گمانه زنی ها برای اهداف تیراندازی 
سه شنبه شب گذش��ته در استراسبورگ فرانسه 
همچن��ان ادامه دارد، برخ��ی از مخالفان، دولت 
ماکرون را به مش��ارکت در این تیراندازی متهم 

می کنند.

دبی�ر کل س�ازمان مل�ل از تواف�ق می�ان 
گروههای یمنی در سوئد، در خصوص بندر 
الحدیده و همچنین کاهش درگیری ها در 

شهر »تعز« خبر داد.

»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل که خود را به 
گفت و گوهای صلح یمن در سوئد رسانده، از توافق بر 
سر بندر »الحدیده« و رسیدن کمک ها به شهر »تعز« 
و کاهش درگیری ها در این ش��هر خبر داد. او گفت 
که طرفین بر سر آتش بس در استان الحدیده و شهر 
تعز و رسیدن کمک ها به این شهر توافق کرده اند. به 
گزارش ش��بکه العربیه، او با بیان اینکه طرف های 
گفت و گو توانس��تند نتایج خوبی را رقم بزنند تأکید 
کرد ک��ه آن ها می توانند ش��رایط را تغیی��ر دهند. 
بحث اس��رای حاضر در میان دو طرف نیز از دیگر 
موضوعاتی است که به گفته دبیر کل سازمان ملل 
در خصوص آن توافق شده است.گوترش همچنین 
اعام کرد که گفت و گوهای بعدی در ژانویه س��ال 
آتی برگزار می ش��ود. او گفت که گروههای یمنی 
همچنین توافق کرده اند چارچوبی ویژه برای اجرای 

توافقات در نظر بگیرند بدین گونه که رئیس کمیته 
هماهنگی، گزارشات هفتگی در خصوص چگونگی 

اجرای توافقات به دبیرکل ارائه دهد.
گوترش، این توافق را توافقی برای تمامی یمنی ها 
و بلکه برای تمامی جهان توصیف کرد و گفت که 
در مذاکرات ژانویه، در خصوص پرونده هایی که 
کماکان مورد اختاف است، مذاکره خواهد شد. 
او تأکید کرد که هنوز توافق در خصوص آتش بس 
در سراس��ر یمن حاصل نشده است. منابع خبری 
اصلی ترین نقاط توافق در خصوص ش��هر و بندر 

الحدیده را بدین ترتیب گزارش کرده اند.
آتش بس در استان الحدیده و سواحل الصلیف و رأی 
عیسی و الحدیده و خروج نیروهای هر دو طرف به 
مناطق مورد توافق، تس��هیل حرکت شهروندان و 
جابه جایی کاا، بازگشایی گذرگاهها برای رسیدن 
کمک های بشردوستانه و  برچیدن تمامی مظاهر 
نظامی در ش��هر الحدیده از محورهای این توافق 
است. »محمد عبدالسام« رئیس هیأت صنعاء پس 
از این توافق گفت که در راستای نجات مردم یمن، 

در خصوص الحدیده بسیار کوتاه آمدیم.

 شنبه ضد سرمایه داری 
در فرانسه

گروههای یمنی پس از یک هفته 
مذاکره به توافق رسیدند
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تشییع پیکر ایرج دانایی فر در امجدیه 
پیکر بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه استقال 
با حضور اهالی فوتبال در ورزش��گاه شهید 
شیرودی )امجدیه( تش��ییع شد. در مراسم 
تش��ییع پیک��ر مرح��وم ای��رج دانایی ف��ر 
زننده نخس��تین گل تی��م مل��ی در تاریخ 
جام های جهانی با چهره های شناخته شده 
در فوتبال و مدیریت ورزش چون مهدی مناجاتی، حمید استیلی، مهدی 
کشاورز، علی پروین، علی جباری، محمدرضا داورزنی، نصراه عبدالهی، 

امیرحسین فتحی، علی خطیر و بهتاش فریبا حضور داشتند.

بریمانلو به روی تاتامی می رود
قرعه کشی مسابقات مسترز جودو در چین 
انجام ش��د و جودوکاران حریف��ان خود را 
شناختند. س��عید مایی و محمد محمدی 
بریمانلو دو نماین��ده ایران در این رقابت ها 
هستند که با هدایت محمد منصوری کار 
خود را از امروز آغاز می کنند. بر اساس قرعه 
کشی انجام شده امروز و در روز نخست این مسابقات محمد محمدی 

بریمانلو و در وزن 73- کیلوگرم به روی تاتامی می رود.  

راهیابی مردانی به مرحله نیمه نهایی 
گرند اسلم

سجاد مردانی تکواندوکار وزن +80 کیلوگرم 
در مرحله یک چهارم مسابقات گرند اسلم با 
شکست نماینده کره جنوبی راهی مرحله 
نیمه نهایی شود. مردانی که در نخستین گام 
»استفن امبدین« آمریکایی را شکست 
داده بود، در مرحله یک چهارم با »گیل یانگ 
بیوئ��ن« از کره جنوبی دیدار ک��رد که با نتیجه 2 بر صفر ب��ا پیروزی از 

شیاپچانگ خارج شد. 

پیروزی قائم مقامی 
در مسابقات شطرنج آسیا 

مسابقات شطرنج انفرادی قهرمانی آسیا روز 
پنج شنبه با برگزاری دیدارهای دور چهارم 
در فیلیپی��ن پیگی��ری ش��د ک��ه طی آن 
نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود 
رفته و صاحب برد، باخت و تساوی شدند. در 
چارچوب این دیدارها، احسان قائم مقامی 
در مص��اف با حریف اندونزیایی خود به برتری دس��ت یافت و مجموع 
امتیازات خود را به دو رساند. قائم مقامی تنها نماینده پیروز ایران در دور 
چهارم رقابت های شطرنج انفرادی قهرمانی آسیا بود. در این مرحله از 
مسابقات، علیرضا فیروزجاه در مصاف با نماینده هند که قهرمانی آسیا را 
در کارنامه دارد متحمل شکست شد و در امتیاز 2/5 باقی ماند. محمد امین 
طباطبایی نیز در مصاف با دیگر نماینده کشور هند به تساوی دست یافت. 
در بخش بانوان نیز مبینا علی نسب مقابل نماینده کشور چین که بخش 

پانزدهم قهرمانی به حساب می آید، شکست خورد.

ایران قهرمان کشتی آزاد 
جام باشگاه های جهان شد

نماینده ایران عنوان قهرمانی پنجمین دوره 
رقابت های کش��تی آزاد جام باشگاه های 
جهان را از آن خود کرد. در جریان دیدار فینال 
پنجمین دوره رقابت های کش��تی آزاد جام 
باش��گاه های جهان در ش��هر بابل استان 
مازن��دران، تیم بیم��ه رازی بابل با هدایت 
محسن کاوه برابر نماینده ترکیه به برتری 10 بر صفر رسید و برای سومین 
مرتبه بر سکوی قهرمانی این رقابت ها ایستاد. پیروزی نماینده ایران مقابل 
نماینده ترکیه در حالی به دست آمد که تیم ترکیه ای در 3 وزن 57، 74 و 
97 کیلوگرم نماینده ای نداشت. در مهم ترین مبارزات دیدار فینال، حسن 
رحیمی دارنده مدال های طای جهان و برنز المپیک که پس از 2 سال 
دوری از میادین در این رقابت ها کشتی گرفت، بازگشت بسیار خوبی به 
میادین داشت و موفق شد حریف ترک را با نتیجه 10 بر صفر شکست داد.

پیروزی پرگل مدعیان 
در لیگ فوتسال بانوان

مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان روز گذشته 
با برگزاری 5 دیدار هفته هجدهم پیگیری 
ش��د. تیم صدرنش��ین ملی حفاری ایران 
همچنان روند پیروزی های خود را ادامه داد 
و موفق شد با نتیجه 8 بر یک صنعت فجر 
شیراز را شکست دهد. در دیگر بازی هفته 
نیز نامی نو اصفهان موفق ش��د با نتیجه 4 بر صفر پارس آرای شیراز را 
شکس��ت دهد، دختران کویر مس کرمان هم با نتیجه 7 بر یک از سد 
شهرداری رشت گذش��ت. همچنین مس رفسنجان موفق شد 4 بر دو 
پاایش نفت آبادان را شکست دهد و با این نتیجه به رده چهارم جدول 

رده بندی صعود کند.

معرفی کمانداران برتر 
رنکینگ کشوری 

مرحله دوم مسابقات تیر و کمان داخل سالن 
به میزبانی هیأت اس��تان کرمان با عنوان 
بزرگداشت زهرا نعمتی در رشته ریکرو زنان 
و مردان با حضور 98 کماندار برگزار شد که 
در پایان و در بخش ریکرو بانوان س��مانه 
رمضانپور از یزد، سارا بابایی از تهران و الهه 
محمد علیان از یزد نفرات برتر شدند. در بخش ریکرو مردان هم سعید 
صباغ زاده از کرمان، مسعود سیانی از قم و ارشک فاضل از اصفهان مقام 

برتر از آن خود کردند.

حضور آمریکا با 5 وزنه بردار 
در جام فجر

رییس هیأت وزنه برداری خوزستان از حضور 
5 وزنه بردار آمریکا در ج��ام فجر خبر داد. 
چهارمین دوره جام فجر وزن��ه برداری در 
حالی از دهم تا چهاردهم اس��فند در اهواز 
برگزار می ش��ود که این مسابقات، عنوان 
گزینشی المپیک 2020 نیز را یدک می کشد 
و انتظار می رود استقبال خوبی از این رقابت ها شود. بر این اساس علیرضا 
قریشی رییس هیأت وزنه برداری اهواز در حضور تیم آمریکا در این رویداد 
خب��ر داد و گفت: آمریکا اعام کرده با پنج وزنه بردار در این مس��ابقات 
شرکت می کند. کشورهای شرکت کننده تا اول ژانویه 2019)11 دی( 

فرصت دارند، فهرست اولیه خود را ارسال کنند.
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پنجره های بسته به رده دوم جدول صعود کردند

 پیروزی پرگل شاگردان برانکو 
مقابل پارس جنوبی

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
گــــروه
ورزشی

کش�ور دیروز با س�ه بازی ادامه پی�دا کرد تا 
تغییراتی هرچند اندک در جدول این دوره از 

بازی ها رخ دهد.

   صعود موقت سرخپوشان به رده دوم جدول
در چارچ��وب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال باش��گاه های کش��ور 
روز گذش��ته پرس��پولیس و پارس جنوبی جم به مصاف هم رفتند و 
سرخپوشان پایتخت با برتری پرگل در آخرین دیدار نیم فصل نخست 
لیگ برتر موقتا به رده دوم جدول رده بندی این رقابت ها صعود کردند، 
البته این تیم باید در انتظار دیدار امروز سپاهان و استقال خوزستان 
بماند. عل��ی علیپور در دقایق 31 و 50 و امید عالیش��اه در دقیقه 56 
برای پرس��پولیس گلزنی کردند و تنها گل تیم پارس جنوبی توسط 
روح اه سیف اللهی در دقیقه 4+90 به ثمر رسید.  به عبارتی در آخرین 
ثانیه های بازی، پارس جنوبی جم صاحب یک ضربه پنالتی ش��د و 
س��یف اللهی یکی از گل های خورده تیمش را جب��ران کرد تا به این 
ترتیب، شاگردان برانکو ایوانکوویچ نتواند به صدر جدول صعود کند. 
البته باید گفت؛ سرخپوش��ان گل چهارمی را وارد دروازه حریف خود 

کردند که داور آن را خطا اعام کرد.

   بازیکنانی که باید می گرفتیم، گرفته ایم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از اتمام بازی در نشست خبری 
بیان کرد: می دانیم نیم فصل دوم سخت تر خواهد بود، نه فقط ما بلکه 
رقبا نیز تقویت خواهند شد. بازیکنانی که باید می گرفتیم، گرفته ایم 
و مذاک��ره با بازیکنان مدنظر را آغاز کرده ای��م. با این همه بازیکنان 
جوانی که داش��تیم، نیم فصل اول را به سختی گذرانیم. ایوانکوویچ 
این را هم گفت که مهم است، نیمکت قوی داشته باشد. وی در مورد 
اینکه قبول دارد؛ پرس��پولیس با نتایجی که در نیم فصل کسب کرد، 
خاطره انگیز ش��د؟ گفت: بله، باید این نیم فصل را با کلمات و حروف 

طایی در بخشی تاریخ پرسپولیس و فوتبال ایران نوشت. 

   نیاز به VAR داریم
مهدی تارتار، سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی هم پس از شکست 
سه بر یک تیمش با بیان اینکه بازی برابر پرسپولیس که تا فینال آسیا 
پیش رفته و مقابل این همه هوادار پرش��ور، سخت بود، توضیح داد: 
من به آنها تبریک می گویم. چن��د نفر از بازیکنان ما تجربه بازی در 
آزادی را نداش��تند. چند بازیکن هم روی زمین سر خوردند. وی این 
را هم گفت که تصمیم داش��تیم 15 دقیقه اول پرسپولیس را کنترل 
کنی��م و موفق بودیم، اما در یک صحنه بازیکن برای پرس اش��تباه 
کرد و پرسپولیس به گل اول رسید. در نیمه دوم و زمانی که 10 نفره 
بودیم، گل دوم را خوردیم و شیرازه تیم بهم ریخت. در این بازی یک 
موضوع برای هواداران دو تیم سئوال برانگیز بود،  اینکه بازیکن این 
تیم به یک باره مصدوم و زمان زیادی برای تعویض تیمش صرف شد، 
آنچه که  سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی به آن اینگونه پاسخ داد؛ 
بازیکن ما در شروع نیمه نگفت مصدوم است و زمانی که وارد بازی 
شد، بیان کرد؛ همسترینگش مشکل دارد. تارتار با رد این موضوع که 
بعضی ها بیان کرده اند؛ داوری ها به سود پرسپولیس است، هم اظهار 
کرد: اش��تباه وجود دارد و یک هفته برای یک تیم است و هفته دیگر 
برای تیم دیگری، ولی بهترین کار استفاده از سیستم VAR است.

   تراکتورسازی یک – فواد 2 
تیم فوتبال فواد خوزستان هم در نخستین بازی خود با سرمربیگری 
افشین قطبی، در حضور بیش از 70 هزار هوادار تبریزی، توانست با 
پیروزی از میدان خارج شود. گل نخست این تیم در دقیقه 24 توسط 
رضا میرزایی به ثمر رس��اند. بعد از گل نخست فواد، تراکتورسازی 
کماکان پر اشتباه ظاهر شد و نتوانست در نیمه نخست نتیجه را جبران 
کند. اما با ش��روع نیمه دوم، فواد صاحب پنالتی شد و لوسیانو پریرا 
در دقیقه 51 گل دوم ش��اگردان قطبی را وارد دروازه تبریزی ها کرد. 
البته تراکتورس��ازی در دقیقه 76 توسط علیرضا نقی زاده اختاف را 
به حداقل رس��اند، اما نتوانس��ت جلوی باخت تیمش را بگیرد. با این 
نتیجه تراکتورسازی با 26 امتیاز و قرار گرفتن در رده چهارم جدول، 

نیم فصل نخس��ت را به پایان رساند. فواد نیز 18 امتیازی شد و رده 
هفتم جدول را موقتا از آن خود کرد.

به این ترتیب قطبی، س��رمربی فواد خوزس��تان که در نخس��تین 
حضورش روی نیمکت فواد توانس��ت پیروزی خوبی کسب کند. 
وی در این باره بیان کرد: یکی از قش��نگ ترین صحنه های فوتبال 
را در عمرم دیدم. هواداران تراکتورسازی صحنه های خوبی را خلق 
کردند. بازیکنان من در زمان کوتاهی که داش��تیم توانستند خیلی 
خوب کار کنند. وی این را هم گفت که تراکتورس��ازی فشار زیادی 
وارد کرد، اما توانس��تیم با همدلی بازیکنان، س��ه امتیاز ارزرشمند 
کس��ب کنیم. به بازیکنانم افتخار می کن��م و این برد را به هواداران 
فواد هدیه می کنم. برای تراکتورسازی هم آرزوی موفقیت دارم. 
س��ر مربی فواد اما درباره فروکش کردن فش��ار تیمش بعد از گل 
دوم تاکید کرد که طبیعی است که بازیکنان مقابل 70 هزار هوادار، 
عقب نش��ینی کنند و به حفظ داشته هایشان بپردازند.  به این ترتیب 
بازیکنان تیم تراکتورسازی درحالی بدون کسب امتیازی از این بازی 
از مس��تطیل سبز رنگ خارج ش��دند که محمد تقوی، سرمربی تیم 
فوتبال تراکتورسازی تمام تقصیر باخت به فواد را بر عهده گرفت. 
وی البته این را گفت که فوتبال همین است. »یک روز می بری و یک 
روز می ب��ازی«. قبول دارم که در نیمه اول خوب نبودیم اما در نیمه 
دوم تغییر رویه دادیم.  سرمربی تراکتورسازی یادآور شد: گل نخست 
را روی ضد حمله خوردیم. به بازیکنان گفته بودم که فواد ناشناخته 
است. نمی دانم چه شد که توپ را خیلی راحت از دست دادیم. سرعت 
فواد در ضد حمله بسیار خوب بود. روی همین موضوع گل اول را 
خوردیم. نمی توانیم در هر لحظه به خاطر نتیجه بازی، تغییر تاکتیک 
دهیم. وی  به هواداران تیمش قول داد، بازیکنانش در نیم فصل دوم 

برای قهرمانی بازی کنند.

   صنعت نفت 2 – سایپا یک
همچنین هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال بازی دیگری را نیز تجربه 
کرد. دو تیم صنعت نفت و سایپا نیز به مصاف یکدیگر رفتند. دیداری 
که اگرچه ش��اگردان علی دایی در ابتدا بازی را خوب شروع کردند و 
معین عباسیان در دقیقه 25 از روی ضربه ایستگاهی تیمش را پیش 
انداخت. اما تاش های صنعت نفت در دقیقه 65 جواب داد و میاد 
جهانی گل نخست آبادانی ها را به ثمر رساند. اما نتیجه به این دو گل 
ختم نشد و محمدرضا غبیشاوی، بازیکن جوان صنعت نفت دومین 
گل تیمش را وارد دروازه س��ایپا کرد تا این تیم جنوبی هم نیم فصل 
نخست را با برد به پایان برساند و صنعت نفت با 16 امتیاز در رده نهم 
و سایپا با 17 امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار گیرد. آنچه که موجب 
شد تا دایی بعد از اتمام بازی سرمربی تیم فوتبال سایپا از لزوم تقویت 
تیمش در تعطیات نیم فصل لیگ برتر بگوید. وی با بیان اینکه فکر 
می کنم مس��تحق کس��ب یک امتیاز بودیم، تصریح کرد: به خاطر 
اش��تباهاتمان در نیمه دوم، دو گل خوردیم. قبل از گل خوردن، چند 
موقعیت 100 درصد را از 6 قدم بیرون زدیم. نیمه اول را خوب شروع 
کردیم و بهتر از حریف بودیم. در نیمه دوم، صنعت نفت از اشتباهات 
ما استفاده کرد. پیش بینی کرده بودیم که بازی سختی داشته باشیم 
اما تیم هفته قبل نبودیم و با اشتباهاتی که داشتیم به راحتی باختیم. 
همچنین پائولو سرجیو، س��رمربی تیم صنعت نفت با وجود پیروزی 
تیمش مقابل سایپا به خاطر داد و فریاد زیاد در طول بازی در نشست 
خبری حاضر نشد و با توجه به گرفتگی صدای خودش، دستیارش را 

به نشست خبری فرستاد.

ورزش جهان

حضور پلیس اتریش دراردوی 
تیم ملی روسیه

آژانس بین المللی ضد دوپینگ )WADA( به حضور پلیس اتریش در 
اردوی تیم ملی بیاتلون روسیه واکنش نشان داد. به گزارش سایت اسپورت 
اکسپرس روسیه، آژانس بین المللی ضد دوپینگ اعام کرد حضور پلیس 
اتریش ی��ک روز پیش از آغاز مرحله دوم جام جهان��ی بیاتلون در اردوی 
تیم ملی روس��یه به خاطر ادامه تحقیقات پرونده ای علیه اتحادیه جهانی 
بیاتلون است. بر اس��اس گزارش سرویس رس��انه ای وادا، تحقیق علیه 
تیم ملی بیاتلون روس��یه و حضور پلیس اتریش در اردوی این تیم ارتباط 
مس��تقیمی با پرونده اتحادیه جهانی این رشته دارد که از ماه آوریل سال 
2018 آغاز شده بود. این موضوع مرتبط با دوپینگ است و وادا نمی خواهد 
تحلیل دیگری را در این شرایط ارائه دهد. دفتر دادستانی اتریش تحقیقاتی 
را پیرامون تخلف اقتصادی و دوپینگ 10 عضو تیم ملی بیاتلون روس��یه 
که هم اکنون در این کشور به سر می برند، آغاز کرده است. پلیس اتریش 
نیز با حضور در محل اردوی این تیم تحقیقاتی را انجام داد. 5 عضو اداری 
و 5 ورزش��کار تیم ملی بیاتلون روسیه از سوی دادس��تانی اتریش تحت 

تحقیق قرار گرفتند.

هفته سیاه ایتالیایی ها
تیم های ایتالیایی در رقابت های اروپایی بدترین نتایج را کس��ب کردند و 
هفته سیاهی را پشت سر گذاش��تند. یوونتوس که پیش از این صعودش 
به عنوان تیم نخس��ت را به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
تثبیت کرده بود در آخرین دیدار مرحله گروهی برابر یانگ بویز قرار گرفت 
و در کمال ناباوری 2 بر یک شکس��ت خورد. اینتر در آخرین بازی فرصت 
صعود به دور حذفی را داش��ت اما با تس��اوی یک بر یک برابر آیندهوون 
این اتفاق رخ نداد و تاتنهام به همراه بارس��لونا از این گروه صعود کردند. 
ناپولی شرایط مشابهی را تجربه کرد. این تیم می توانست با کسب نتیجه 
تساوی در جمع 16 تیم برتر قرار بگیرد اما با یک گل مغلوب لیورپول شد 
و بای��د در لیگ اروپا به کار خود ادامه دهد. رم دیگر نماینده ایتالیا در لیگ 
قهرمان��ان با وجود این که به عنوان تی��م دوم گروهش به دور بعد صعود 
کرده بود با نتیجه 2 بر یک مغلوب ویکتوریا پلژن ش��د. میان با شکست 
3 بر یک مقابل المپیاکوس در رتبه سوم قرار گرفت و نتوانست به مرحله 

یک شانزدهم نهایی این بازیها صعود کند.

سوریانو رسما الهالی می شود
مهاجم سابق بارس��لونا قراردادش را با الهال عربس��تان امضا می کند. 
کانون هواداران الهال خبر داد که جاناتان سوریانو، مهاجم 33 ساله تیم 
بیجینگگوان چین که روز گذشته به ریاض رسید تا قراردادش را با الهال 

امضا کند، تست های پزشکی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

جدال برای جذب دنیس سوارس
باشگاه والنسیا اس��پانیا برای جذب هافبک اسپانیایی بارسلونا وارد عمل 
شد. روزنامه اسپورت کاتالونیا خبر داد که باشگاه والنسیا برای جذب دنیس 
سوارس، هافبک جوان بارس��لونا وارد عمل شده است و رقابت سختی را 
با باشگاه چلسی خواهد داشت. باشگاه اس��پانیایی سوارس را گزینه اول 
خودش در پنجره نقل و انتقاات زمس��تانی قرار داده است. البته ساری، 
س��رمربی چلس��ی نیز خواهان این بازیکن جوان و آینده دار است. دنیس 
س��وارس با آمدن دمبله و کوتینیو دیگر به یک نیمکت نشین محض در 
بارسلونا تبدیل شده است و رفتن به باشگاه دیگر بهترین انتخاب برایش 

خواهد بود.

5 ستاره بوندس لیگا 
در کانون توجه بارسلونا

بارس��لونا در حال بررس��ی وضعیت 5 س��تاره ش��اغل در لی��گ فوتبال 
ژرمن هاست.

روزنام��ه ال مون��دو دیپورتیو گ��زارش کرد آب��ی و اناری ه��ا نمایندگان 
استعدادیاب خود را به آلمان فرس��تاده اند تا از نزدیک وضعیت 5 بازیکن 
جوان را زیر نظر بگیرند.براساس این گزارش، کای هافرتس، تین جدوای، 
یوناتان تاه هر سه از بایرلورکوزن، یولیان وایگل از بورسیادورتموند و آرنه 
مایر از هرتابرلین در کانون توجه بارس��ا قرارگرفته  اند.ال  موندو همچنین 
عنوان کرد استعداد یاب های کاتاان ها در این مرحله قصد دارند فقط به 
ارزیاب��ی و تحلیل  عملکرد بازی بازیکنان یادش��ده بپردازند تا در صورت 

کسب مجوز، امکان ارائه پیشنهاد فراهم شود.

سانه بهترین بازیکن هفته ششم شد
هافبک آلمانی سیتی به عنوان بهترین بازیکن هفته ششم لیگ قهرمانان 
اروپا انتخاب ش��د. اتحادیه فوتبال اروپا)یوفا( اعام کرد که لروی سانه، 
هافبک آلمانی منچس��تر س��یتی با کس��ب اکثریت آرا به عنوان بهترین 
بازیکن هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شد.سانه 
در دیدار هفته پایانی لیگ قهرمانان اروپا به همراه سیتی با درخشش مقابل 

هوفنهایم 2 بر یک پیروز میدان شدند.

وریرز و تاندر شکست خوردند
دیدارهای لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا، تیم  های گلدن استیت وریرز و 

اوکاهماسیتی تاندر مقابل حریفان خود شکست خوردند.
تیم گلدن استیت در س��الن اوراکل آره نا با وجود 30 امتیاز کوین دورانت 
از میهمان خود تورونتو رپتورز شکس��ت خورد. کایل لوری نیز 23 امتیاز و 
12 پاس گل برای رپتورز داش��ت. این بیست و سومین پیروزی تورونتو، 
تنها تیم کانادایی NBA بود.تیم اوکاهماس��یتی هم با وجود 25 امتیاز 
پل جرج و 20 امتیاز راس��ل وستبروک از میزبان خود نیواورلینز هورنتس 
در سالن اسموثی کینگ سنتر شکست خورد. آنتونی دیویس 44 امتیاز و 

18 ریباند برای پلیکانز داشت.

بوکاجونیورز در چالش 
انتخاب سرمربی جدید

مدیریت بوکاجونیورز در این روزها پا چالش انتخاب مربی تازه وارد روبه رو 
است.براساس اعام تیک اس��پورتس، »گیلرمو باروس شلتو«سرمربی 
کنونی این تیم تا پایان م��اه جاری قرارداد دارد و بنابه به دایلی که هنوز 
مشخص نشده، آن را تمدید نخواهد کرد؛ از این رو باشگاه آمریکای جنوبی 
مجبور به انتخاب س��رمربی جدید است.این در حالی است که شلتو مدت 
2 س��ال و نیم است که سمت مذکور را در اختیاردارد.وی توانسته در 106 

بازی میانگین امتیازی 1/92 را با تیم بوکاجونیورز بگیرد.

انتقاد شفر از داوری
تیم های فوتبال اس��تقال تهران و پدیده مش��هد نیز در بازی معوقه از هفته دوازدهم به تساوی رسیدند تا شاگردان گل محمدی دوباره به 
صدر جدول بازگردند. در این بازی که توپی از خط دروازه ها عبور نکرد و با تساوی خاتمه یافت. پدیده مشهد 31 امتیازی شد و با یک امتیاز 
بیشتر از س��پاهان در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. استقال نیز با 25 امتیاز در رده پنجم باقی ماند. البته باید گفت در این بازی به ویژه 
نیمه دوم اس��تقالی ها برای کسب امتیاز در خانه، بیش��تر از حریف خود دست به حمله زدند اما تاش های آنها نتیجه ای به همراه نداشت.  
البته در جریان این بازی  آبی پوشان پایتخت یک بار دروازه حریف خود را باز کردند که البته داور بازی است گل را آفساید اعام کرد، آنچه 
که واکنش وینفرد ش��فر، سرمربی آبی پوشان را به همراه داشت. سفر با انتقادات تند و تیزی از داوری، این را هم گفت که همه دیدند گل ما 
آفس��اید نبود. در دیدار با پیکان، ذوب آهن، س��پاهان، فواد و این دیدار به دلیل تصمیمات داور ما برنده نبودیم. شاید ما باید رنگ لباس را 
عوض کنیم و آبی رنگ محبوب داوران نیست و ما باید زرد، سبز یا سفید بپوشیم. البته روز گذشته رحیم شاهین، کمک داور دیدار استقال 
و پدیده درباره صحنه گل اس��تقال که آن را آفساید اعام کرد، به تس��نیم گفت: در این صحنه اشتباه کردم، اما این اشتباه عمدی نبود و 
سهوی بود. صحنه سختی بود و در یک لحظه تصمیم گرفتم.  این درحالی است که از نظر یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پدیده 
مشهد، گرفتن یک امتیاز برابر استقال و در بازی خارج از خانه برای تیمش ارزشمند است. وی این را هم گفت که قهرمان شدن یک سری 
امکانات می خواهد. باید چیزهایی داشته باشیم که دیگران نداشته باشند. ما مشکات مالی زیادی داریم و قهرمان شدن کار راحتی نیست.


